
Skovene og skovbruget 
AF JusT HoLTEN 

SKOVEN OG DENS TRÆER 

Den der søger ud i skovene i området nordvest for KØbenhavn, mellem ho

vedstaden og Slangerup, for at søge rekreation i naturen, og som ikke vil 

lade sig nØje med de skØnhedsindtryk, som naturens skabninger, skovens 

træer og fugle, lader hans øje og øre opfange, men som bag disse indtryk 

sØger at fatte sammenhængen og udviklingen i det han ser og hØrer om

kring sig, han vi l snart opdage, at selvom plante- og dyrelivet overalt ud

folder sig om ham i dynamisk livsrytme, under årstidernes vekslen og na

turens gang, så er disse skove, sådan som han ser dem idag, lige så meget 

præget af menneskehånd og menneskeværk som af naturens skabende kraft. 

Han gØr sig, allerede inden han når ind ad skovleddet, klart at skoven 

er opstået som resultant af de to komposanter: naturens og menneskets for

mende evne. 

Skovleddet, en grov tildannelse af et skovens produkt, spærrer, når det 

er lukket, for kØrende færdsel i skoven, for til begge sider strækker sig gra

nitstengærder, sat med fa~aden ud mod naboen, på den indvendige side 

pakket med jord. Disse stengærder blev rejst omkring år 1800, da skovene 

gennem udskiftningslovene var blevet •separerede«, hvorefter det areal der 

lå indenfor skovgærderne, efter lovens, og også efter nugældende skovlovs 

bestemmelser, skal vedblive at bære skov. 

Det er vist almindelig antagelse at denne uhyre stentransport skete som 

hoveriarbejde, men det er ikke rigtigt, det var egnens frie bØnder der ud

fØrte arbejdet i entreprise for kongelig r egning. Samtidig befriedes de til

stØdende bondejorder for en stor mængde sten som hidtil havde været til 

stort besvær ved plØjning, såning og hØst. 

Gennem ledgabet fØrer vejen ind i skoven, og herinde forgrener den sig 

i et omfattende net, hvis vigtigste opgave er at muliggøre transport af sko

vens produkter, gavntræ og brænde, ud til de offentlige veje. 

Enkelte veje eller dele af vejsysteme t kan fØres tilbage til parforcejagtens 

tid, den opnåede sin hØjeste blomstring i 17-hundredtallet. Det er de så

kaldte stjerner der minder om jagtglade kongers færden i •vildtbanen«: 
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IndkØrslen til Ganløse Eget ved Lerbakkehus. Fot. 1964. 

fra et punkt stråler 5, 6, op til 8 veje ud og forlØber i rette linier, uden 

hensyn til bakker og moser, gennem terrænet, så langt Øjet rækker. Fra disse 

stjerner, som findes mange steder i Nordsjællands skove, kunne jagtens 

gang fØlges, eller dog glimtvis iagttages, og signaler gives til vej ledning for 

herrerne og for meuten. l århundreder har bØnderhestene ad disse jagtveje 

måttet slæbe de tunge brændelæs, ofte på tværs af terrænets naturlige trans

portretning, og endnu idag går lastvognene i l. gear, når de skal kravle 

over de stejleste bakkeknolde, i uvidende ærbØdig hyldest til jagtens gud

inde og hendes kongelige tilbedere. 

De fleste veje er dog af nyere oprindelse, og særlig perioden efter fØrste 

verdenskrig til midten af århundredet, bragte en stærk udvidelse af vejnet

tet, på grund af lastautomobilets gennembrud som transportmiddel for 

skovens produkter. 

Når man spadserer henad vejen og betragter vejbanen foran sig, vil man 

bemærke, at de moderne vejbelægninger, tjære, asfalt og beton, er næsten 

ukendte i skovene, her fremtræder vejene som i gamle dage, grusdækkede 

macadamiserede veje, som tiltaler det Øje, der sØger rekreation, afslapning, 
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skØnhed eller romantik, ikke blot fordi de virker gammeldags, men også 

fordi hele deres udseende og udbygning står som et fØlelsesmæssigt symbol 

og en teknisk garant for lav færdselsintensitet og ringe hastighed. 

Fra vejene ser vi til hØjre og venstre ind på træerne, på bevoksningerne 

som sammensætter skoven. Den nordsjællandske skov er overordentlig af

vekslende, snart passerer vi bØgeskov, snart eg eller andre lØvtræer, som 

atter aflØses af gran, snart går vi forbi den 100-årige eller ældre bevoksnings 

ærværdige trækæm per, snart kigger vi ind gennem de snævre lysninger mel

lem stammerne på den unge skov, hvis træer er så tykke som spadserestokke, 

eller vi kommer forbi unge •kulturarealer«, hvor knæhØje skovplanter 

kæmper om lyset med græs, bregner og andre urteagtige planter. Men in

gen steder ser man det frodige kaos af alle aldre og stØrrelser imellem hin

anden, som det kan ses i naturskoven. 

Lad os et Øjeblik søge at forestille os, hvordan billedet ville have set ud, 

hvis ikke mennesket havde grebet ind og formet skoven i sin interesses bil

lede. Flere stØrrelser af træer samlet på det snævreste areal, overhovedet 

flere aldre repræsenteret, urgamle træer og træruiner, der ikke hører til i et 

ordentligt skovbrug. Men færre arter. BØgen dominerende, i langt hØjere 

grad end nu, og spredt mellem bØgene århundred- og årtusindgamle ege, 

mange hule, mange med store afknækkede grene, og unge ege, men kun i 

mosekan terne, det eneste sted hvor de kunne finde lys nok i den ellers alt

for mØrke bØgeskov. Foruden eg, og mest spredt i bØgeskovens frugtbareste 

del, også ask, rØdæl, ælm, fuglekirsebær. Kun i grundvandsnære, om vinte

ren måske oversvømmede lavninger fandtes ællen bevoksn ingsdannende, 

på overgangen til hØjbundens bØgeskov måske ask, over de magre tØrve

moser åbne bevoksninger af birk. 

Men efter gran eller noget andet nåletræ ville vi søge forgæves. 

Gennem årtusinder var skovene det område, hvorfra landets beboere 

hentede træ til husbygning og skibsbygning, redskaber, brændsel og gærd

se!, uden tanke for om de oprindeligt meget store forråd af skovprodukter 

kunne strække til. Stigning af befolkningstallet og den stadige formind

skelse af skovarealet fØrte med sikkerhed hen imod det skæringspunkt, hvor 

skoven ikke længere kunne tilfredsstille befolkningens behov, og dette 

punkt var i virkeligheden langt overskredet, da man i ledende kredse indså 

nØdvendigheden af en radikal ændring i behandlingen af skovene. Man 

måtte indfØre et reproducerende skovbrug, d . v. s. man måtte dyrke skov, 

som man dyrker landbrugsjord, og indrette hugst og kultur sådan at sko-
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vene bevarer deres fulde vækstevne og vedvarende gendanner den ved

masse, der hugges i dem. 

Tidligere havde skovene gendannet sig selv, gennem deres egen frØpro

duktion, og deres sammensætning af træarter måtte derfor være indskræn

ket til de forholdsvis få lØvtræer, der naturligt fandtes. 

Det tidspunkt da et reproducerende skovbrug blev indfØrt i Nordsjæl

lands skove, ligger nu 200 år tilbage, og denne omvæltning fØrte med sig en 

meget mærkbar udvidelse af antallet af skovtræarter, et forhold der i hØj 

grad præger vore skove idag. 

En lille pose skovfrØ kan blive til mange tusinde store træer, og derfor 

var det let at indfØre nye træer i stor mængde. De fremmede lØvtræer man 

indfØrte, fik ingen betydning, hverken for landskab eller for produktion, 

men det helt nye, som snart skulle sætte et ukendt præg på vore skove, var 

de stedsegrØnne nåletræer. Af disse havde rØdgranen og skovfyrren en me

get betydelig naturlig udbredelse nord, Øst og syd for Danmark, mens ædel

granen havde sit hjem i Mellemeuropas bjergegne. Endelig kom en fjerde 

nåletræart til, lærken som hentedes fra alpeområdet, og som har den ejen

dommelighed fremfor alle andre europæiske nåletræer, at den taber sit 

lØv om vinteren ligesom lØvtræerne. 

De fire nævnte nåletræer kom alle til at spille en rolle i Nordsjællands 

skovbrug, og de er alle stadig genstand for dyrkning i de skovområder, som 

omtales her, men mens de tre arter har fået en så beskeden plads, at de 

slet ikke eller kun ganske lokalt kan bidrage til at sætte deres præg på sko

ven, blev rØdgranen, eller granen som den almindeligt kaldes, et meget ud

bredt og i hØj grad værdsat emne for skovdyrkningen. 

Senere har man forsØgt talrige andre nåletræarter i det håb at finde en 

art der ved stØrre produktion, værdifuldere ved eller stØrre modstandsdyg

tighed mod angreb af svampe og insekter, kunne overgå de tidligere 

kendte. Man har hentet frØ fra Østasien, fra Kaukasus, fra Nordamerika, 

men det er ikke lykkedes at finde en sådan idealtræart, og så langt ud i 

fremtiden vi kan se, må vi regne med rØdgranen som ubesejret nummer l 

blandt de dyrkede nåletræer. Kun to senere indfØrte nåletræarter vil vi for

holdsvis hyppigt kunne træffe på vore skovvandringer. Det er to arter, der 

er hentet fra U.S.A.'s og Canada's Stillehavskyst, douglasgranen og sitka

granen, begge karakteristiske ved stærk vækst, stor produktion, men næppe 

så alsidigt anvendelige i træindustrien som vor europæiske rØdgran. Først 

når vi har fået store stammer frem i betydelig mængde, kan dog deres 
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UggelØse Skov ved RØde Bro. l forgrunden gran, der skal anvendes til cel
lulosetræ. Fot. 1965. 

værdi som råvare bedØmmes sikkert. Skovdyrkningen arbejder langsomt. 

Spillet mellem de h jemlige og de fremmede træarter har hidfØrt den 

stilling i dag, at bØgen stadig er den ganske fremherskende træart i egnens 

skove, den som mere end nogen anden art sætter sit præg på skovlandska

bet og tillige den art, som giver den stØrste totale produktion, men som 

nummer 2 kommer granen. Langt efter, som nummer 3, kommer egen, 

mens ask, birk og andre lØvtræer kun findes hist og her, alle tilsammen 

dækkende et areal omtrent så stort som egens. 

Granens indfØrelse og anselige udbredelse i skovene har haft overordent

lig stor betydning for skovbruget. Dyrkningsmæssigt er den hurtigt blevet 

populær blandt skovens folk, fordi den er beskeden og let at have med at 

gØre. Den trives på al slags jordbund, ler, sand og grus, på tØrvemoser, 

når blot de er vel afvandede, den klarer sig godt i konkurrencen med de 

urteagtige planter på kulturarealerne, og lider sjældent alvorligt af den 

nattefrost, som er så hyppig i denne egn i maj måned og i begyndelsen af 

juni. Den efterstræbes ikke stærkt af råvildtet sådan som eg, ask og ædel

gran, og den har ingen interesse for markmusen, der, mens den overvintrer 
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i skovene, ofte gØr stor skade ved at gnave barken af de unge bØge og andre 

lØvtræer. 

Når granen vokser til, afkaster den snart nyttige og let sælgelige pro· 

dukter, allerede fra de første udhugninger der ofte udføres 15 a 20 år efter 

plantningen. De fØrste vedprodukter granskoven yder, finder anvendelse 

som indhegningsmateriale for haver og kreaturfolde, men senere, når stØr

re dimensioner er opnået, er der en uhyre mangfoldighed af anvendelser 

for grantræet. Noget bruges i rund tilstand, efter imprægnering, til telefon

stænger og ledningsmaster, men de fleste granstammer går til savværkerne, 

en betydelig industri der omdanner vore runde graner til firskåret tØm

mer, til planker og brædder, lægter og lister. Trods jernets og betonens 

sejrsgang er granstammernes savskårne produkter langt fra blevet overflØ

dige i byggeindustrien. Grantræ, der har undergået en stærkere omform

ning, ad mekanisk eller kemisk vej, indgår i mØbelplader og bygningspla

der, træuld, papirmasse. H ermed er kun nævnt de vigtigste af de mange 

industrielle produkter, som skylder grantræet deres tilblivelse. 

Hert il kommer så varer af en hel anden art, de uhyre mængder af gran

grene, der under navnet »pyntegrØnt• sælges i en kort sæson i november 

måned til dækning af grave og i gartnerier, udsmykning af butikker og 

gader. Endelig er der juletræerne, store graner til byernes torve og pladser, 

til forsamlingshuse og skoler, og millioner af små juletræer til millioner af 

hjem. Millioner, for det er ikke blot i vore egne hjem man danser om dan

ske juletræer, vi sender også træer t il FærØerne, Island og Grønland, hvor 

man mangler granskove, men ikke fØlelse for julegranens charme. Meget 

stØrre mængder eksporteres dog tillande syd for Danmark. 

Også markedsmæssigt er rØdgranen altså vel placeret, og dette understre

ges yderligere af at Danmark's skove kun kan producere mindre end halv

delen af vort forbrug af nåletræ. Resten er vi altså henvis t til at indfØre, 

mens vi stort set dækker vort eget lØvtræforbrug gennem vore skoves ud

bytte. Vel har vi et mere luksusbetonet forbrug af tropiske træarter, som 

teak og maghoni, og i de senere år af en mængde afrikanske og sydameri

kanske træsorter, men til gengæld udfØrer· vi også såvel h alvfabrikata som 

færdigvarer, særlig af bØg og ask. 

Alle de fortrinlige egenskaber som granen besidder, har betinget dens 

store udbredelse, og har gjort det muligt for den i hØj grad at forbedre vore 

skoves og vor træindustris produktion og at understØtte skovbrugets Øko

nomi. 
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Til gengæld for allerede nævnte fordele må vi imidlertid erkende at der 

er forbundet væsentlige ulemper og vanskeligheder for skoven ved udstrakt 

grandyrkning. R Ødgranen h Ører nemlig ikke t il de stormfaste træarter og 

dertil kommer, a t den angribes i stor udstrækning af en snyltesvamp, rod

fo rdærveren, som Ødelægger veddet i rØdderne såvel som i den nedre del 

af stammen. FØlgen heraf er , at de angrebne træer let falder, selv i moderat 

storm, og ofte tager mange af de sunde med sig. En granbevoksning er der

for altid et mere usikkert aktiv end lØvtræskov, og jo stØrre sammenhæn

gende fiader af gran, der findes i en skov, des mere udsat er man for at den 

helt store katas trofe indtræder. De stedsegrØnne nåletræer er også udsat 

for en anden be tydelig r isiko, neml ig slwvbmnd, medens brandfaren i lØv

skoven er begrænset til de unge kul turer, når de i en tØrkeperiode i det 

tidlige forår står i et tykt og tæt tæppe af fjorgammelt knastØrt græs. 

Den skitse, jeg tidligere r idsede op af det brogede stadig vekslende skov

billede, viser os da heller ikke en tilfældig fremkommet tilstand, men en 

villet fordeling af træarterne, så den største indbyrdes stØtte opnås, og 

dermed den stØrste totale stabilitet for h ele skovsamfundet. 

Det har således betydning for at opnå såvel biologisk som Økonomisk 

balance i skoven, at nåleskoven på en passende måde blandes ind i lØvsko

ven . Dens placering sker dels efter jordens vekslende frugtbarhed, idet 

nåletræerne i denne henseende gennemgående er mere nøjsomme end lØv

træerne, dels efter det hensyn, at dyrkning af de stedsegrønne nåletræer 

søges undgåe t på de steder, der i hØjest grad er udsat for storm og ild, 

d . v. s. skovudkanter, bakketoppe og arealerne langs stærkt befærdede veje. 

Den, der på sin færden gennem landskabet ser egnens skove uden netop 

a t fordybe sig i dem, vi l derfor, h vadenten han på afstand lader blikket 

fØlge skovbrynets bØlgende rand, eller han kører ad de offentlige veje der 

rører igennem skovene, få et langt stærkere indtryk af bØgeskovens domi

nans end om han studerede skovbrugets arealstatistik. 

B Øgen er altså, sammen med de mere beskedne mængder af eg og andre 

lØvtræer, skovens rygrad, hele skovsamfundets solide skelet, en borgen for 

at skoven vil overleve, for dens trygge bevarelse og rolige udvikling, eller 

set fra en anden side, en gar ant for produktionsapparatets opretholdelse 

og konstante afkas tning. 

De skove, der h er omtales, består ganske overvejende af lØvskov, særlig 

bØg, så at der endog er betydeligt større areal med bØgeskov end med alle 

nåletræarter tilsammen. 
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Kalkværksvejen i GanlØse Ore set mod Kalkværksleddet. Til venstre for 
vejen ve ksler gammel bØg med ung gran. R enafdriften til hØjre blev få 
dage senere tilplantet med lærk . Fot. 1945. 

En betingelse for at dette forhold kan bestå, er at bØgeskovens produk

ter stad ig kan finde anvendelse, for det er jo uden videre klart at det vi lle 

være udelukke t at dyrke de meget store arealer, som h er er tale om, med 

bØgeskov, h vis der ikke var brug for, hvad dette skovbrug producerer . Fra 

ældgammel tid h ar så langt den stØrste del a f det bØgetræ, der blev fældet 

i vore skove, fundet anvendelse som brændsel, selv om små mængder blev 

pillet fra til forarbejdning af vogntræ, træsko eller redskabsskafter. Så 

sent som i mellemkrigsårene var den træindustri, der baseredes på bØge træ, 

kun i sin barndom, og anvendte kun de allerbedste kvali teter af træet. Til 

gengæld var behovet for brænde stort. Vor egn var endnu en udpræget 

bondeegn, og i hver gård og h vert hus var brændeforbruget stort. Brænde 

til kakkelovne og komfurer, brænde til bagning og slagtning. Mange meje

rier fyrede med brænde, bageren skulle h elst have birkebrænde, m en 

brugte dog også bØg. 

Efter at landbrugskrisen omkring 1930 var overstået og tidern e atter 
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stærkt opadgående, skete en meget afgØrende ændring i disse forhold. Kul 

og koks trængte ind mange steder, hvor brændet tidligere var det selvfØl

gelige, mange anskaffede med stolthed en •dØgnbrænder« som skulle fod

res med udenlandsk brændsel. Senere vandt flaskegassen megen udbredelse 

og tilsidst oliefyring og elektrisk kogning. Under denne udvikling tabte 

skovene år for år terræn på brændemarkedet, og mange af skovens folk 

ventede og frygtede det store sammenbrud. 

Det indtraf aldrig. I den samme periode, tiden mellem de to verdens

krige, skete nemlig i lØvtræindustrien en voldsom udvikling, som gjorde 

det muligt at anvende en stor og stadig stigende mængde af bØgeskovens 

produkter til industrielle formål, således at det nu er industrien, som afta

ger den ganske overvejende del af bØgetræhugsten, mens brændet er blevet 

et underordnet biprodukt. Det var især bØgens anvendelse til jernbanesvel

ler og gulvbrædder, der medfØrte denne hurtige og skelsættende ændring. 

Både bygnings-, møbel- og emballageindustrien og mange andre træindu

strier anvender også bØgetræ, kun de mindste stammer fra de unge bevoks

ninger er der mindre behov for, det bliver den kemiske industris opgave 

at forædle disse varer. Denne industrigren er vel skabt, men endnu i svøb. 

Der synes således at være tilvejebragt de nØdvendige vilkår for bØgens 

fortsatte dyrkning i stor stil, og denne vor gamle hovedtræart kan vel glæde 

sig ved en betrygget fremtid. 

Det er tidligere nævnt, at den gamle måde at lade den nye generation 

i bØgeskoven afløse den forrige, var at lade naturen gå sin gang, lade de 

frØ, der kunne, spire, og de unge træer, der havde held til det, vokse frem 

og blive store. Selvom en ny tid har brugt andre og mere sikre fremgangs

måder, må man dog ikke tro, at det moderne skovbrug nØdvendigvis må 
skabe sine nye bevoksninger ved plantning. etop for bØgens vedkom

mende anvendes ikke sjældent den form for overgang til ny generation, der 

kaldes selvsåning. Det betyder, at generationsskiftet gennemfØres ved 

det naturlige oldenfald, men man rækker dog som regel under foryngelses

proceduren naturen en hjælpende hånd. 

Bøgen bærer ikke frØ hvert år, men med få års mellemrum, hyppigst 

efter en varm og solrig sommer, blomstrer bØgen, ofte meget rigt. Det ses 

allerede et år fØr oldenfaldet indtræder, at et oldenår er på vej. Blomster

knopperne, der er butte og trinde, optræder da i stor mængde mellem de 

slanke og spidse bladknopper. Det er kun på ældre træer denne ejendom

melighed kan iagttages, for bØgens modenhedsalder er hØj . Når fældnin-
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gen af store bØge sættes igang, lige efter lØvfald, er der rig lejlighed til at 

undersøge mulighederne for blomstring i det kommende forår. Er man i 

tvivl i sin bedØmmelse, kan man ved at rive knoppen i stykker, let få syn 

for sagn, for er det en blomsterknop, vil man se hele den lille lysegrØnne 

blomsterstand ligge sammenbukket mellem bladanlæggene, i modsat fald 

indeholder knoppen kun blade, der ligger sirligt sammenfoldede, ventende 

på at forårets saftspænding skal bringe dem til udfoldelse. 

Næste sommer bearbejdes jorden under træerne på de steder hvor man 

ønsker selvforyngelse, og om efteråret, når oldenen er faldet, h arves den 

ned. 

Ved disse enkle foranstaltninger har man sikret sig, at der næste forår 

kommer planter op i hundredetusindevis, og det første skridt hen imod det 

ønskede generationsskifte er tilbagelagt. Et sådant foryngelsesareal opfattes 

af den ukyndige iagttager sjældent som det det er: En kuvøse for de spæde 

planter som skal danne den nye skov, og hvis der er stillet skilte op med 

»Adgang forbudt• , forstås årsagen til en sådan afvisning sjældent, og den 

videbegærlige skovgæst falder let for fr istelsen til at se efter, hvad der står 

bag det dragende skilt, og efterlader en hoben spæde bØgelig i sine tunge 

fodspor. 

Foryngelsesarealet ser jo nemlig ud som fØr : Modertræerne, som kastede 

oldenen, står der endnu. Årsagen hertil er, at der på åbne arealer næsten 

hvert år indtræder n attefrost, ofte flere gange, efter bØgens lØvspring, men 

hvor et kronetag er skudt ind mellem himmel og jord, bliver varmeud

strålingen om natten så stærkt hæmmet, at minusgrader ikke forekommer. 

Arealet ligner et andet stykke gammel bØgeskov, jordbunden er dækket 

af anemoner og skovmærker, pletvis med forskellige skovgræsser, hist og 

her måske en gruppe hindbær, men mellem og under denne urteflora står 

bØgekimplanternes myriader, usynlige for den, der ikke netop ser efter 

dem. 

Denne metode at frembringe ny skov, er selvfØlgelig ikke den eneste an

vendte, ikke engang den almindeligste, for mange forhold kan gØre plant

ning nØdvendig. Førs t og fremmest må plantning jo anvendes, hvor den 

bevoksning, der Ønskes aflØst af de unge bØge, består af en anden træart, 

og oldenår indtræffer, som nævnt, kun med flere års mellemrum, og be

nyttes derfor også til at så i plan teskolen, hvorfra man da kan hente p lanter 

i alle de år, hvor frØbæring udebliver. 

Det er altså ikke alene, hvor der står planter i smukke lige rækker, at 
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Renafdrift i Ganløse Ore. Krigshugst gentilplantes; i baggrunden plØjes 
og i forgrunden plantes i furerne. Fot. 1945. 

man bØr vare sin fod og det er h eller ikke givet at færdsel kan ske uden 

skade, fordi der står gamle træer på arealet. H vadenten de små bØge er 

plantet eller fremkommet som selvsåning, holdes de gamle træer som skærm 

mod nattefrost og overhåndtagende græsvækst. Først efterhånden som plan

terne bliver store nok til at vide sig sikre i kampen mod den urteagtige 

vegetation, som jo må begynde sin vækst forfra, ved jordoverfladen, hvert 

forår, og hØje nok til at være mindre udsat for nattefrosten , som altid er 

stærkest nærmest jordoverfladen , lysnes i de gamle bØge som i lØbet af 

nogle år bliver fuldstændigt fjernet. N u viser fladen en tæt, ung og håbe

fuld bØgeopvækst, som enhver tydeligt kan se. 

En halv snes år senere kommer vi til det tidspunkt da udtynding skal 
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PlØjning af renafdrift i GanlØse Ore. Efter plØjningen hakkes furerne ned. 
Lærkeplanterne er slået ned foran hestene. Fot. 1945. 

finde sted, og disse tyndingshugster bliver gentaget med få års mellemrum 

hele bevoksningens liv. Det er jo klart at efterhånden som træerne bliver 

større, er der plads til færre af dem på et givet areal, og samtidig med a t 

man formindsker træernes antal, forbedrer man bevoksningens kvalitet, 

idet de individer, der efter deres form synes at ville blive mindre veleg· 

nede for industriens formål, fjernes. BedØmmelsen af, hvilke træer der bØr 

hugges til fordel for mere velskabte naboer, og mærkningen af d isse træer, 

tager en stor del af forstmandens tid. 

Det vedudbytte, som skoven giver, består for omkring halvdelens ved· 

kommende af, hvad der hugges ved tyndingshugsterne, mens den anden 

h alvdel fremkommer ved den såkaldte hovedskovning. Denne kan, hvis 

det er en frostfØlsom træart, der skal bringes i kultur, bestå i borthugst 

af den gamle skov over en periode på seks til ti år, således som det ovenfor 

er beskrevet for bØgens vedkommende, eller den kan, h vis man Ønsker 
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at plante rØdgran eller anden modstandsdygtig planteart, udfØres ved at 

alle de gamle træer på det areal som ønskes forynget, hugges i lØbet af en 

vinter, en såkaldt renafdrift. 

En mindre del af udhugningsudbyttet, nemlig det der falder i de unge 

år, må nØdvendigvis være af små dimensioner, som er lidet egnet for me

kanisk bearbejdning. Det har derfor hidtil været vanskeligt at finde indu

striel anvendelse for udbyttet af de tidlige udhugninger i lØvtræbevoksnin

gerne, mens små nåletræstammer uden bearbejdning kan bruges til hegns

materialer. Dette forhold har fØrt til, at man de senere år er kommet ind 

på at udføre blandede plantninger, således at f. eks. hver anden række er 

bØg eller eg, hveranden rØdgran eller lærk. Det tidlige udhugningsudbytte 

tages da overvejende af nåletræet, hvorved produktionen af vanskeligt 

sælgelige effekter reduceres stærkt. Efter en række udhugninger skal nåle

træet være fjernet, og bevoksningen fremtræde som ren bØge- eller ege

skov. 

Udtyndingens forbedrende virkning på lØvskovens træformer, dens selec

tive virkning, bliver ganske vist forringet ved det mindre udvalg af lØvtræ

planter, men denne uheldige virkning søges opvejet ved at benytte bedre 

IØvtræracer, for også i skovbruget lægger man vægt på arvelighedens betyd

ning, og udvælger de træer eller bevoksninger, der i hØjest grad er i besid

delse af de egenskaber, vi Ønsker skal karakterisere vore skovtræer, som 

modertræer for de kommende slægter. 

Ved benyttelse af arvelighedsforskningens resultater håber vi, gennem 

generationernes arbejde, at opbygge skove, der i stedse hØjere og hØjere 

grad er i stand til at tilfredsstille samfundets behov. 

I det foregående er flere gange nævnt ordet skovsamfund. Skoven er 

nemlig ikke blot en samling af træer af forskellige arter og i forskellige 

aldre, skoven er træerne og buskene, anemonerne og hindbærrene, hele den 

urteagtige flora, der er knyttet til skoven og karakteristisk for den, den er 

snyltesvampene og alle de andre svampe og skovjordens bakterieflora. Også 

pattedyrearter, store og små, der har fundet deres hjem i skoven, fuglenes 

skarer, regnormenes legioner og insekternes myriader, alle de livsskabnin

ger der på den ene eller den anden måde, middelbart eller umiddelbart, 

er afhængige af skovverdenen, og som næsten alle på en eller anden måde 

påvirker skovhelet, alt det danner skovsamfundet. 

(7.10.1963). 
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