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Foto 1. Den ældste bevoksning vi så, afd. 25b. Lidt svagt hugget, men tæt på idealet med pæne kroner. Den er 78 år,
26 m høj, 40 cm i diameter. Stamtal 125/ha og vedmasse 210 m3/ha. Skønnet værdi ved renafdrift 240.000 kr/ha. Ole
Pedersen har foreslået at afdrive den, men ejeren har sagt nej. Se også foto på forsiden.

Hyppige og svage
hugstindgreb
Der var en livlig debat om
behandling af mellemaldrende ær ved en ekskursion
på Gjorslev.
Æren kan ikke tåle stærk
hugst. Der kan komme
græs på bunden så væksten går i står, og der kan
komme vanris på stammen.
Hyppige og svage indgreb
er derfor eneste mulighed,
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selvom diameteren måske
er mindre end ønsket.
Gjorslev Skovdistrikt på Stevns er
nok den ejendom som har den største andel af ær i Danmark. Der står
ær på 138 ha ud af 800 ha, svarende
til 20% af det bevoksede areal.
Fra gammel tid har der stået ær
nogle steder i skovene. Jordbunden
er mange steder fin til ær – dybgrundet og kalkrig.

Æren såede sig under bøgene
som var den helt dominerende
træart, og man tog imod den gratis
kultur. Der er også anlagt lidt ær
ved plantning, men ikke særlig meget. Æren blev endnu mere udbredt
efter 1967 stormfaldet fordi der stod
ofte ær under de gamle bøge der
væltede.
Siden midten af halvfjerdserne
er der stort set ikke anlagt mere
ær. Det viste sig nemlig at en del
bevoksninger har lavere tilvækst
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end andre løvtræer, og den stående
vedmasse er lavere.
Skovrider Ole Pedersen anser ær
for en nichetræart, og med 20% af det
bevoksede areal er der rigeligt. Han
vil hellere satse på arter som bøg og
douglas. Det gør at aldersfordelingen
er temmelig skæv med næsten det
hele i mellemaldrende bevoksninger.
1-40 år: 14,0 ha
41-70 år: 116,2 ha
71-100 år:
7,8 ha
I alt 		 138,0 ha
Det dominerende spørgsmål på
Gjorslev er derfor pleje af mellemaldrende bevoksninger. Det blev diskuteret livligt under en ekskursion
arrangeret af Pro Silva d. 11. maj
med 42 deltagere fra hele landet.
Ekskursionen blev ledet af skovrider
Ole Pedersen, og skovejer Peter
Henrik Tesdorpf var med hele dagen.

Foto 2. Tilvæksten i afd. 25b er skønnet til 7,5 m3/ha/år ud fra målinger af 5
træer. Ved at bruge dette elastiske tilvækstbånd undgår man at lave huller med
tilvækstbor i den mest værdifulde del af stammen.

Mange med svag hugst
Vi så fem bevoksninger mellem 46
og 78 år, og det gennemgående indtryk var at de var hugget svagt. Det
er der en god forklaring på:
- De fleste er anlagt af skovrider
Børge Pedersen, fortalte Ole Pedersen. Han førte en ret stærk hugst i
de unge bevoksninger, og det var
dengang ret let at sælge træet til
brænde. Han blev afløst af skovfoged Ivan Hansen som førte en
svagere hugst, fordi det var blevet
sværere at sælge træet.
- Jeg overtog pasningen i 2003, og
jeg har også ført en ret svag hugst.
Dels fordi afsætningen til brænde
stadig er vanskelig, dels fordi man
ikke kan hugge stærkt i mellemaldrende og ældre bevoksninger.
- Tilvæksten er moderat over ca.
30 år, og kronen reagerer meget
langsomt hvis der opstår et stort
hul. Hvis man har hugget en stor
krukke – eller der har stået en ask
som er gået ud af asketoptørre –
tager det mange år før hullet lukker
sig, måske lukker det aldrig.
Et andet problem ved at hugge
for stærkt er at det kan komme
græs på bunden, og så går ærens
vækst i stå. Nogle mente at det var
måske lidt overdrevet, for i 4 ud af
de 5 bevoksninger var der næsten
ikke noget græs i dag.
Et tredje problem er vanris, som
kan nedsætte værdien af kævlen
kraftigt. Vanris kommer let hvis
træerne er svagt udviklet med små
kroner og der kommer for meget lys
og/eller jorden er for tør.

- Hugsten må derfor bestå af
svage og ret hyppige indgreb, gerne
hvert tredje år. Jeg hugger primært
piskere, tynde træer med en svag
krone som slår sidegrene af naboerne. Som hovedregel bør man aldrig hugge på mere end én side for
et af de blivende træer.
- Der bliver hugget ret små mængder pr. ha. Det kan give praktiske
problemer når der skal indsættes
maskiner, og man skal samle partier
af en passende størrelse.
- Ivan Hansen havde hugget svagt
på min anbefaling fordi højdevæksten
og massetilvæksten vil falde hvis der
blev hugget for stærkt, sagde skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen.
- Det havde været ønskeligt med
en større diameter, men så må
omdriften bare blive lidt længere.
Til gengæld sker der ikke så meget
ved at lade æren stå. Den har ikke
mange skadevoldere, og hvis der
kommer råd begrænser det sig til
den første halve meter. Jeg vil foreslå at bruge samme omdriftsalder
som bøg.

Bøg under ær
- I de senere år er bøgen begyndt
at så sig under æren flere steder,
sagde Ole Pedersen. Bøgen kaster en
del skygge, og det holder græsset
nede. Det giver større frihedsgrader
til at foretage stærkere indgreb.
Foto 3 viser en af de bevoksninger der gav anledning til en livlig
debat. Det er en tæt selvforyngelse
opstået efter 1967. Den har været

svagt hugget, så diameteren er kun
25 cm trods en (skønnet) alder på
66 år.
- Der er mange dårlige træer som
bør væk, sagde Niels Peter Dalsgaard
Jensen, men det er ikke muligt at
hugge alle. Omdriften bliver længere, men det vil jeg gerne vente på.
Fordelen er at der er blevet en høj
oprensning og dermed lange kævler.

Hug stærkt og tidligt
Nu har Gjorslev altså et stort areal
med ær over 40 år som ikke kan
hugges så stærkt som ønsket. Derfor
kom debatten også til at dreje sig
om den ideelle model:
- Hvis man har en tæt naturforyngelse vil jeg gå ind allerede ved 4
meters højde og lave en kraftig manuel udrensning, sagde skovfoged
Anders Grube fra Sorø Akademi. Det
kan træerne godt tåle, fordi væksten
er meget kraftig i ungdommen.
- Næste gang vil jeg lave en fældebunkelægning, men efter 30 år bliver der tale om svage indgreb. Ved
10-12 meters højde skulle de værste
krukker gerne være fjernet. Herefter
må man, som Ole skitserer, gå over
til hyppige og ret svage hugstindgreb.
- Langt det meste af indtægten
kommer fra de første 6 m af kævlen,
sagde Hans Christian Graversgaard
fra Skovdyrkerforeningen Nord-Øst.
Derfor foreslår jeg mine skovejere at
udvælge hovedtræer på 6 x 6 m og
afskære sidegrene op til 6 m højde.
- Derefter hugger man stærkt
omkring de udvalgte hovedtræer,
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Foto 3. Ær etableret som selvforyngelse efter bøg der
væltede i 1967; alder ansat til 66 år (afd. 7a). Kvaliteten
er varierende. Højde 25 m, diameter 25 cm, vedmasse
340 m3/ha.
mens resten af bevoksningen røres
ikke. Modellen er ”Hug til blå kant” –
man skal kunne se himlen hele vejen
rundt. Omdriften bliver kortere end
en traditionel model, og slutproduktet
bliver 6 m fin renbul og 19 m krone.
- Dyrkningshistorien for ær er
meget lærerig, fortsatte H. C. Graversgaard. Børge Petersen huggede
som nævnt stærkt fordi afsætningen
var god, og derved blev det ret
grovgrenede mellemstykke (fra 5-12
meter) grundlagt. Derefter blev der
hugget svagt, som følge af vanskeligere afsætning – derved fik man de
opknebne trækroner, der ikke kan
reagere på hugst.
- Nu står man altså med en ret
kort, god bundkævle, et langt mellemstykke som Junckers kan bruge,
og en forlænget omdrift på grund
af svagt udviklede kroner og deraf
følgende skrøbelighed.
- Jeg prøver at undgå at mine
skovejere havner der. Jeg mener det
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Foto 4. I en del af afd. 7a er der en let skråning som giver
lidt bedre forhold, og her har bøgen sået sig under æren.
Skyggen fra bøgen gør at det bliver lettere at holde græs
væk, og det giver flere frihedsgrader i tyndingen.

ville have været bedre at fortsætte
den stærke hugst – de grove grene i
midterstykket var jo etablerede.
Flere understregede at man kan
ikke bruge samme model overalt, for
det vil afhænge af vækstforholdene.
Gjorslev har gode forhold, og her
kan man hugge stærkt i ungdommen.
- På ringere jordbund er rammerne ikke så vide, sagde Niels
Peter Dalsgaard Jensen. Man skal
hugge knapt så stærkt i ungdommen, ellers kommer der græs.

God afsætning
Ole Pedersen oplyste at der er gode
priser på savværkskævler af ær.
Junckers Industrier giver også en
god pris for mindre kævler fra 19 –
52 cm. Derimod er det som nævnt
svært at sælge brænde, fordi veddet
er ret let. De små dimensioner bliver
derfor normalt til flis.
- Ær er en nichetræart, men vi
kan fortsat aftage den og køber alt

det vi bliver tilbudt, sagde Henrik
Jakobsen fra Junckers Industrier.
Vi køber mellem 2.500 og 5.000 m³
ær om året, og der må gerne være
knaster, bare de er friske.
- En fordel ved æren er at den
kan pressetørres ligesom bøg. Vi
kan ikke skære dimensioner over
52 cm, og det er et problem fordi
store kævler med mange knaster
kan være svære at afsætte til f.eks.
møbelproduktion.

Få plantninger
De fleste ærbevoksninger er opstået
af naturforyngelser, men man skal
ikke hugge for en foryngelse lige så
snart den kommer. Vi passerede en
bøgebevoksning på 79 år hvor der
var meget ær i flere meters højde.
- Man skal ikke lysne for æren
her, sagde Ole Pedersen og blev
bakket op af mange andre. Man skal
kigge opad, se på bøgene og dyrke
dem optimalt.
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Foto 5. Æren forynger sig rigeligt under bøg. Men da bøgen kun er 79 år tager
man ikke hensyn til æren; det sker først når bøgen nærmer sig afdrift.
- Æren plejer at så sig selv når
bøgen er omkring 60 år, men glem
alt om æren de næste 30-40 år. Når
bøgen er ved at være hugstmoden
må man vurdere om man vil bygge
videre på foryngelsen.
- Hvis æren har tommelfingertykkelse kan man sætte dem på rod og
få et godt resultat, sagde Niels Peter
Dalsgaard Jensen. Er de blevet væsentligt større går det ikke.

Plantning frem for alt
Hvis Ole Pedersen skal anlægge ær
vil han normalt plante. Det samme
gælder bøg og i det hele taget alle

træarter. Flere af deltagerne undrede
sig over denne totale afvisning af
naturlig foryngelse og naturnær
skovdrift.
- Jeg indrømmer gerne at jeg generelt går ind for klassisk skovdrift
med renafdrift efterfulgt af plantning af en kunstig kultur, sagde Ole
Pedersen. Det giver en hurtig og
sikker kulturstart, og planternes
genetik er kendt.
- Plantning af ær er ikke særlig
udbredt i dansk skovbrug, sagde
Morten Jacobsen fra Hjorthede Planteskole. Ær er for os en lille træart.
Langt de fleste planter går til skov-

Foto 7. Bevoksning der er hugget stærkere end flere af de andre vi så. 63 år,
24 m, 32 cm, 27 m2/ha. Afd. 60c

Foto 6. Træerne med store stabbe
kan godt anvendes hos Junckers. Det
bliver måske til den sortering af parketgulve der kaldes ’Variation’. Dette
træ har fået rigelig plads fordi det
stod ud til et spor.

rejsning og lidt til læhegn. Derfor
ved man heller ikke meget om valg
af proveniens.
- Den ideelle model for mig er at
æren er indblandet i bøg, disse ær
er ofte af meget fin kvalitet, sagde
Ole Pedersen. Jeg kunne derfor
tænke mig at plante 1 række ær og
3 rækker bøg.
Skovfoged Jesper Jørgensen fra
Bregentved supplerede at der kan
også stå flotte ær inde i en egebevoksning hvor der er sideskygge.
- Hvis man vil lave en kunstig
kultur af ær må det kun ske på små
arealer med sideskygge, advarede
Niels Peter Dalsgaard Jensen. Planter
man en stor kultur hvor æren udsættes for sol og vind, så går den
ofte ud inde på midten. En naturforyngelse kan derimod godt gennemføres over store arealer, fordi
hele arealet bliver dækket med det
samme.
- Man ser mange dårlige naturforyngelser, fordi man har accepteret
et dårligt udgangsmateriale. Derfor
vil jeg foreslå at købe 200 planter pr.
ha af god proveniens og plante ind i
naturforyngelsen. De vil hæve kvaliteten af bevoksningen, og den vigtigste opgave for naturforyngelsen
bliver herefter at holde græs væk.
sf
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Thuja, mammuttræ
og andre nåletræer
Thuja kan være vanskelig at
etablere, men er velegnet
i små bevoksninger på den
gode jord.
Temaet for Pro Silva ekskursionen
til Gjorslev var ær. Men der dyrkes
også nåletræ til vedproduktion på
110 ha ud af distriktets 800 ha skov.
Arterne er rødgran, sitkagran – vi
passerede en kultur med mange
topskud omkring 1 m – douglas,
lærk, grandis, thuja og cypres.

God pris på thuja
På en leret og kalkrig bund må mange
nåletræer dyrkes i ret kort omdrift.
Thuja er en af undtagelserne.
Vi så en bevoksning på 86 år og
30 m høj. Diameteren er i gennemsnit på 55 cm (men med ret stor
variation, fra 42 til 61 cm).
Det mest imponerende var nok en
meget høj grundflade (77 m2/ha) og
en vedmasse på 800 m3/ha. Stammen er ret bred på de nederste 2-3
m, så formtallet er ret lavt (0,35).
- Bevoksningen er sund, og den
gror stadig. Jeg vil tro at den kan
indbringe omkring 500.000 kr/ha,
og jeg har flere gange foreslået at vi
afdriver bevoksningen. Men Peter
Henrik Tesdorpf er meget glad for
bevoksningen, så den har fået lov at
blive stående.
- Thuja og cypres er nogle af de
små træarter hvor markedet svinger,
sagde Ole Pedersen. Det ene år
er der god afsætning, også på lidt
større ordrer. Næste år er der ingen
købere, og så kan der gå et stykke
tid før vi igen kan sælge. Jeg har
solgt noget thuja i år til 600 kr/m3,
men det burde have været 1000 kr.
Thuja på 86 år, stadig i god vækst.

Sequoiadendron på omkring 125 år og 37 m høj.

Stammen bliver ret bred på de
nederste 2-3 meter – rodudløbene
fortsætter et par meter op ad stammen. De skal endelig ikke skæres af.
Flere fortalte at netop det nederste
stykke er meget attraktivt.
- Et lokalt savværk skærer planker
af det nederste stykke på en særlig
måde, fortalte skovfoged Torben
Morth. I stedet for at skære parallelt med midten af stokken laver de
et snit i en spids vinkel i forhold
til midten. Disse planker bruges til
sofaborde.

Vanskelig kultur
- Vi planter stadig thuja, men det er
en lidt vanskelig træart, sagde Ole
Pedersen. Den er bedst til små arealer, fordi den kræver sideskygge,
eller også skal den plantes under en

forkultur. Den skal hegnes, og den
kan let blive skadet af mus.
- Hvis vi har et vådt forår klarer
den sig godt, men i et tørt forår er
der mange som går ud. Derfor køber
jeg 2/1 planter – som har et ret godt
rodnet – og klipper toppen af. Så
klarer de sig selvom de ikke får ret
meget vand den første sommer.

Mammuttræ
Tæt ved thujaen ligger den gamle
skovridergård, og her har der været plantet flere specielle træer.
Der stod en enkelt Sequoiadendron
giganteum – på dansk mammuttræ –
som ragede godt op over bøgene.
Træarten stammer fra Californien
og kan blive meget gammel og meget tyk (op til 3400 år og 27 m i omkreds). Der kendes træer som er så
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Frokosten blev indtaget på stranden
på disse bænke af douglas, opskåret
på et mobilsavværk på Gjorslev.
Træet er oliebehandlet, så det bevarer farven. Pris: Omkring 5.000 kr +
moms.

Vi køber PEFC
certificeret rundtræ
til vor produktion
af spånplader.
Yderligere oplysning
ved henvendelse
til vort skovkontor
tlf. 89 74 74 38
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tykke at man kan skære hul i midten,
så en bil kan køre igennem. Løvet
minder meget om cryptomeria.
Veddet er imidlertid meget let.
Styrkeegenskaberne er dårlige, og
det er uegnet til de fleste anvendelser (også i USA). Der havde stået
en gruppe mammuttræer på stedet,
men de var væltet i 1967. Det er ikke
egnet til skovdyrkning, men kan
være spændende som enkelttræ eller i parker.
Omkring 1890 var der flere gange
blevet importeret frø af forskellige
arter fra Nordvestamerika til Danmark, bl.a. til Langesø. Dette træ
stammer sikkert fra disse frøpartier
og har derfor formentlig en alder
omkring 125 år.
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JJ Skovservice
v/Jens Johansen
Vadet 2 . DK 4660 St. Heddinge
tlf. +45 56 50 32 02 . fax +45 56 50 32 03
mobil +45 20 45 82 02
Alle skoventreprenøropgaver udføres

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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www.novopan.dk
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Pindstrup . 8550 Ryomgård

