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Resume 

I Danmark tales traditionelt om to primære forsøgstyper: proveniensforsøg og produktionsforsøg. 

Forsøgene findes, alt efter fokus, i flere forskellige udgaver. Overordnet kan der dog siges, at man i 

Danmark traditionelt har opdelt forsøg efter, om de skulle måle vedmasseproduktion eller ej.   

Dette bachelorprojekt undersøger på baggrund af tidligere anlagte forsøg, hvorvidt det vil være muligt 

at kombinere ovennævnte forsøgstyper ved anlæggelse af et kombineret proveniens- og 

produktionsforsøg i hybridlærk. Idéen til projektet er opstået som et samarbejdet mellem 

HedeDanmark A/S og Løvenholm Gods.  

Som konklusion giver projektet på baggrund af en række på forhånd fastsatte kriterier et forslag til, 

hvordan et kombineret proveniens- og produktionsforsøg i hybridlærk vil kunne anlægges. Projektet 

anbefaler blandt andet, at forsøget bør anlægges som et randomiseret blokforsøg på tre lokaliteter. 

Hver lokalitet inddeles i tre blokke således at hver af de 11 provenienser gentages tre gange. Projektet 

anbefaler en parcelstørrelse på 0,1 ha, da mindre ville udgøre en risiko for invalide målinger af 

proveniensernes vedmasseproduktion. Med henblik på at kunne give konkrete anbefalinger til 

forsøgsanlæggelsen orienterer projektet sig primært mod lokaliteten i Birkebæk Plantage. Men det 

foreslår også nogle generelle anbefalinger for blandt andet at imødekomme ønsket om kåring af 

provenienserne i forsøget. 

Til sidst diskuteres de valgte anbefalinger til forsøget. Diskussionen omhandler fordele, ulemper og 

alternativer til forslaget til forsøget samt udfordringerne ved at kombinere et proveniensforsøg og et 

produktionsforsøg. 
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Abstract 

It has been a tradition in Danish forestry, to separate trials with forest trees based on whether the 

purpose of the trial is to examine yield.  

Based on former established trials this bachelor’s thesis examines how to establish a combined 

provenance and yield trial in hybrid larch. The idea for the project has started as a collaboration 

between HedeDanmark A/S and Løvenholm Estate.  

In conclusion the project suggests how a combined provenance and yield trial in hybrid larch could 

be established while taking into account a number of predefined criteria for the trial. The thesis argues 

that the trial should be established as a randomized block design in three locations. Every location 

will be divided into three blocks so that each of the eleven provenances is repeated three times in each 

location. The thesis suggests a parcel size of 0,1 hectares, hence any less will increase the risk of the 

yield measuring to be unprecise. In order to give specific recommendations for the establishment of 

the trial, the thesis is based primarily on the location in Birkebæk Plantation. But it also gives some 

common recommendations for example regarding getting some of the provenances evaluated as 

tested.  

In the end the chosen recommendations for the trial are discussed. The discussion addresses pros, 

cons and alternatives to the suggested trial and the challenges with combining a provenance trial with 

a yield trial. 
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Forord 

Nærværende bachelorprojekt er udarbejdet som afslutning på Skov- og 

Landskabsingeniøruddannelsen i foråret 2021. Projektet er skrevet til alle med interesse for, hvad der, 

efter min mening, er vore skoves mest ejendommelige træ – lærken. Projektet er dog særligt henvendt 

HedeDanmark A/S, HDSeed, Løvenholm Gods og Stiftelsen Sorø Akademi, som i første omgang har 

taget initiativ til forsøget. Som ansvarlig for projektet er det mit håb, at det vil kunne finde anvendelse 

i den virkelige verden. 

Læseren skal desuden gøres opmærksom på, at jeg umiddelbart forud for arbejdet med dette 

bachelorprojekt har skrevet en pointopgave omhandlende et proveniensforsøg i lærk – også i 

samarbejde med HDSeed. I forsøget indgik flere af de samme provenienser, som også indgår i dette 

projekt. Der vil derfor unægteligt kunne forekomme gentagelser. 

Til alle de venlige og dygtige fagfolk, som på den ene eller anden måde har hjulpet og bidraget til 

projektet, skylder jeg en stor tak. 

Afslutningsvis følger et citat fra tidligere forstander for Statens Forstlige Forsøgsvæsen Adolf 

Oppermann. Et citat, der stadigvæk er relevant 100 år efter sin udgivelse. Det er i hvert fald min 

mening:  

”Dyrkning af Lærk kræver, at der til enhver Tid findes Skovejere og Forstmænd, som tænker klart og 

handler selvstændigt, Mænd paa hvilke man kan anvende Reventlows ord, at de »øste med filosofisk 

Aand deres Kundskaber ud af rigtigt anstillede Erfaringer«” – A. Oppermann, 1923. 

Underskrift 

D. 17. juni 2021 

 

Rasmus Bjørnebo Neidhardt 
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1. Indledning 

Danmark har et klimamål om en reduceret udledning af drivhusgasser med 70% i 2030 i forhold til 

udledningen i 1990. Samtidig har Danmark et mål om at opnå klimaneutralitet i 2050 

(Finansministeriet, 2020). Et centralt våben i kampen for et klimaneutralt Danmark er en udfasning 

af anvendelsen af fossile brændsler som kul, olie og gas til energiproduktion. De fossile brændsler 

skal i stedet erstattes med blandt andet biomasse (Energistyrelsen, 2021). Omlægningen af den danske 

energisektor fra fossile til vedvarende energikilder har allerede været i gang i nogle år, og således 

kom 64% af den danske vedvarende energi i 2018 fra afbrænding af såkaldt fast biomasse 

(Energistyrelsen, 2020). Vedvarende energikilder defineres som energikilder der ikke medfører en 

udledning af CO2 eller andre uønskede restprodukter som for eksempel ved atomkraft (Madsen, 

Nielsen, Madsen, & Hilbert, 2019). Fast biomasse defineres som træ, herunder træflis og træpiller, 

halm og bionedbrydeligt affald. Af den faste biomasse anvendt i 2018 udgjorde træ i form af træflis 

eller træpiller hele 75% (Energistyrelsen, 2020).  

Et andet meget centralt værktøj i den grønne omstilling af Danmark er et øget fokus på anvendelse af 

træ i byggeriet. At bygge i træ har flere klimamæssige fordele. Dels fungerer et hus opført i træ som 

et langtidslager af det kulstof, der er bundet i træet. Dels mindskes behovet for anvendelse af 

produkter som cement, mursten og stål, der typisk fremstilles gennem meget energikrævende 

processer, ved i stedet at anvende træ.  

Men træerne vokser desværre ikke ind i himlen. For selvom de gode intentioner og de politiske ønsker 

måske hjælper den grønne omstilling på vej, så er Danmark stadigvæk langt overvejende en 

nettoimportør af træprodukter. Ifølge tal fra Dansk Skovforening (2018), importerer Danmark således 

årligt mere end 79%, svarende til 13 millioner kubikmeter, af landets samlede forbrug af gavntræ og 

biomasse (Dansk Skovforening, 2018). I 2018 brugte Danmark 3,2 millioner ton træpiller til 

energiformål, 95% heraf var importeret (Energistyrelsen, 2020). Man kan derfor spørge sig selv, om 

dansk skovbrug skal have en indflydelse på den grønne omstilling, eller om denne blot kommer til at 

bero på en øget import. I den forbindelse virker det nærliggende at overveje, hvad det danske 

skovbrug kan gøre, for at imødekomme et stigende behov for træ og andre træbaserede produkter. 

Svaret kan virke indlysende – plante noget mere skov! 

De fleste vil nok alligevel være enige i, at træ ikke bare er træ. Der er således stor forskel på vore 

træarter. Dette både i forhold til hvordan de vokser, men også med hensyn til hvilke slutprodukter, de 

giver anledning til. Hvis målet er at binde så meget CO2 som muligt så hurtigt som muligt, bør man 
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overveje at plante hurtigt voksende træarter. Et eksempel på en hurtigt voksende træart er hybridlærk 

(Larix x eurolepis Henry). Hybridlærken har, siden sin indførsel i det danske skovbrug i 1939, været 

kendetegnet ved en række gode egenskaber. Den har blandt andet en sikker kulturstart, god vækstkraft 

på næringsfattige jorde samt en god resistens overfor en række skadevoldere (Møller & Staun, 2015). 

Hybridlærk er fortsat en forholdsvis ny træart, hvilket bevirker, at der findes en relativt begrænset 

viden om herom. Derudover kommer der fortsat nye provenienser af hybridlærk på markedet, der 

heller ikke er forskningsmæssigt belyst. Samtidig stiger anvendelsen af lærk i det danske skovbrug. 

Ifølge Møller & Staun (2015) var der således i år 2012 ca. 24.000 hektar lærk i Danmark, mens der i 

år 2019 blev registeret 26.385 hektar bevokset med lærk, hvilket svarer til lige over 4% af det danske 

skovbevoksede areal (Nord-Larsen, Johannsen, Riis-Nielsen, Thomsen, & Jørgensen, 2020). Derfor 

er det relevant at undersøge en række af de hyppigst anvendte danske provenienser af hybridlærk. 

Samtidig er det relevant at undersøge, om sundheden og eventuelt det produktive potentiale er 

lokalitetsafhængigt. Dette med henblik på, med tiden, at kunne foretage et kvalificeret og 

lokalitetstilpasset proveniensvalg.   

HedeDanmark A/S og Løvenholm Gods har, i samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi og Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, besluttet at anlægge et forsøg i lærk 

på tre forskellige danske lokaliteter. Kravene til forsøget er, at det skal kunne anvendes som grundlag 

for kåring af provenienserne som ”afprøvet”, og at det skal være muligt at måle på de enkelte 

proveniensers vedmasseproduktion.   

Ovenstående leder til følgende problemformulering for dette bachelorprojekt: 

1.1 Problemformulering 

Hvordan kan et kombineret proveniens- og produktionsforsøg anlægges, således at de 

fremtidige resultater af forsøget dels kan anvendes som kåringsgrundlag og samtidig 

kan bruges til at give en vurdering af produktionspotentialet hos forskellige 

provenienser af hybridlærk på forskellige danske lokaliteter? 

Formålet med nærværende bachelorprojekt bliver altså at give et bud på en mulig forsøgsanlæggelse. 

Derudover skal bachelorprojektet tjene som dokumentation til den anlægsrapport, der på sigt skal 

udarbejdes på baggrund af den faktiske anlæggelse af forsøget.  
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1.2 Afgrænsning 

Nærværende projekt omhandler primært en sammenligning af provenienser af hybridlærk. Der vil 

derfor primært blive gået i dybden med hybridlærken samt dennes forældrearter. Dette betyder 

samtidig, at der ikke vil indgå beskrivelser eller undersøgelser af nogen andre arter af lærk. 

Litteratursøgningen forud for og i forbindelse med projektet er begrænset til dansk- og engelsksproget 

litteratur. Dette betyder samtidig et fravalg af en relativt stor mængde tysksproget materiale, der 

formentlig indeholder information af relevans for danske forhold. Men da der er tale om et 

dansksproget bachelorprojekt med et relativt begrænset omfang, synes denne prioritering rimelig og 

nødvendig. Da bachelorprojektet er skrevet med udgangspunkt i lærkens dyrkning i Danmark, 

afgrænses litteraturstudiet rent tidsmæssigt til lærkens indførsel til Danmark. Og projektet vil derfor 

ikke beskæftige sig med lærk i et yderligere historisk perspektiv. Ønskes mere viden herom, kan der 

på det varmeste anbefales Adolf Oppermanns ”Dyrkning af lærk i Danmark” fra 1923. 

Anlæggelsen af forsøget kommer til at foregå på tre danske lokaliteter. Dette projekt begrænser sig 

imidlertid til at omhandle den del af forsøget, der skal anlægges i Birkebæk Plantage ved Herning. 

Årsagen hertil er en kombination af projektets generelle omfang samt praktiske forhold i forbindelse 

med dataindsamling.  

Formålet med projektet er udelukkende at give en anbefaling til forsøgets anlæggelse. Der tages 

derfor ikke stilling til, hvem der bør gøre hvad i forbindelse med klargøringen og anlæggelsen af 

forsøget. Projektet forholder sig desuden heller ikke til forsøgets økonomi eller eventuelle snitflader 

mellem de enkelte parters økonomiske involvering. Projektet vil heller ikke tage forbehold for, at 

forsøget eventuelt vil ændre eller udvikle sig i tiden efter afleveringen.  

I forbindelse med anbefalinger til forsøgsanlæggelsen vil jeg ikke forholde mig til eventuelle 

problematikker vedrørende skovenes eventuelle certificeringsordninger.  

Til sidst skal nævnes, at hybridlærk ikke teknisk set er en art i sig selv men, som navnet også antyder, 

en hybrid. Af hensyn til læsevenligheden af bachelorprojektet, omtales hybridlærken dog både som 

en selvstændig art og som en hybrid mellem to forældrearter (Bergstedt & Lyck, 2007).  
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2. Lærk 

Granfamilien (Pinaceae) rummer i alt ni forskellige slægter. En af disse er lærkeslægten – Larix. 

Lærkeslægten består  af 11 – nogle mener at det kun er 10 – forskellige arter, der oprindeligt er 

hjemmehørende på tre kontinenter: Nordamerika, Europa og Asien (Møller & Staun, 2015; Pâques, 

2013; Bergstedt & Lyck, 2007). I dette projekt fokuseres udelukkende på de tre arter af lærk, der har 

spillet en egentlig rolle i dansk skovbrug – europæisk lærk (Larix decidua Mill.), japansk lærk (Larix 

kaempferi (Lamb.) Carr.) og hybridlærk (Larix x eurolepis Henry).   

I de følgende tre afsnit præsenteres førnævnte arter med udgangspunkt i naturlig udbredelse, artens 

anvendelse i dansk skovbrug samt eventuelle særlige forhold omkring den enkelte art.  

2.1 Europæisk lærk – Larix decidua Mill.   

Europæisk lærk er den første lærkeart, der blev indført i Danmark. Det er formentlig også den eneste 

art af lærk, der på et tidspunkt har vokset naturligt i Danmark. Der er således pollenundersøgelser, 

der indikerer, at der har vokset europæisk lærk i Danmark for omkring 60.000 år siden i forbindelse 

med en mildning i klimaet under seneste istid (Møller & Staun, 2015). Men udover dette betragtes 

hverken europæisk lærk eller nogen af de andre lærkearter som hjemmehørende i Danmark. 

2.1.1 Naturlig udbredelse af europæisk lærk  

I litteraturen er der nogenlunde bred enighed vedrørende den europæiske lærks naturlige 

udbredelsesområder. Det er dog imidlertid lidt forskelligt, hvor mange områder der inddeles i, og 

hvor præcist disse områder er defineret. Henriksen (1988) argumenterer for, at den europæiske lærks 

oprindelige udbredelsesområde har været meget større, end hvad det er i dag. Dette skyldes, at lærken 

indfandt sig som pionerart efter seneste istid, og at den efterfølgende er blevet fortrængt af mere 

skyggetålende arter som rødgran, ædelgran og bøg (Henriksen, 1988).   

Ifølge Larsen (1997) findes europæisk lærk oprindeligt i fire områder: ”Alperne fra Nice til Wien, 

Sudeterne, Tatra-Karpaterne og et større område i det sydlige og centrale Polen” (Larsen, 1997, s. 

214). Ostenfeld og Syrach-Larsen (1930) og Pâques (2013) er stort set enige i inddelingen af den 

europæiske lærks naturlige udbredelsesområde. Områderne defineres på baggrund af de ”lokale” 

varieteter indenfor arten. Alperne inddeles således i fire delområder: de sydvestlige alper (var. 

italica), de centrale alper (var. raetica), de nordlige alper (var. tirolica) og de nordøstlige og østlige 

alper (var. norica). Resten af udbredelsesområderne samles under fællesbetegnelsen Karpater-lærk 

og inddeles i et større område i den nordlige del af Karpaterne (var. slovacica), et område i Sudeterne 
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(var. sudetica), en række mindre områder i den sydlige del af Karpaterne (var. romanica) og endelig 

en række større og mindre områder i Polen (var. polonica) (se Figur 1) (Ostenfeld & Syrach Larsen, 

1930; Pâques, 2013) 

 

Figur 1 - Skematisk illustration af den europæiske lærks naturlige udbredelsesområde. Kilde: Pâques (2013) s. 14. 

2.1.2 Krav til voksested 

Med undtagelse af var. polonica, der vokser i det polske lavland ned til omkring 150 m.o.h, findes 

europæisk lærk i sit naturlige udbredelsesområde primært som en bjergtræart, voksende fra ca. 1.000 

meter over havet til omkring 2.900 meter over havet. Den europæiske lærk ses også nogle steder, 

særligt i de vestlige alper, voksende helt oppe ved trægrænsen (Pâques, 2013). 

Europæisk lærk har som skovtræ til vedproduktion en lidt smallere amplitude end både den japanske 

lærk og hybridlærken. Europæisk lærk bør derfor helst plantes på dybgrundede jorde og gerne på 

lokaliteter med en smule vindbevægelse, sidstnævnte særligt af hensyn til skadevoldere (Oppermann, 

1923; Larsen, 1997).  

2.1.3 Europæisk lærk i Danmark 

Litteraturen giver ikke et entydigt svar på, hvornår den europæiske lærk kom til Danmark for første 

gang. Møller & Staun (2015) oplyser, at europæisk lærk omtales i en dansk ordbog fra år 1700. Dette 

specificeres imidlertid ikke yderligere. Mere sandsynligt virker det, som beskrevet af Oppermann 
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(1923), at det er den tyske forstmand Johan Georg von Langen, der kan have indført den europæiske 

lærk til Danmark, og at dette kan være sket så tidligt som år 1745. Som argument herfor bruges, at 

von Langen indførte lærken i Harzen allerede i 1724. Han kan muligvis have indført lærken i 

Danmark allerede i 1745 i forbindelse med et længerevarende ophold i Norge fra 1737-1746. I samme 

forbindelse medbragte han også frø og planter af europæisk lærk. Dette bakkes endvidere op af Møller 

& Staun (2015), der beskriver en plantning af europæisk lærk på Jægerspris fra 1745. Samme 

forfattere anerkender dog, at den tidlige indførsel kun har været forsøg af mindre betydning, og at 

den egentlige indførsel til det danske skovbrug først er sket omkring midten af 1760’erne. Denne 

overbevisning deles tilsyneladende i størstedelen af den øvrige tilgængelige litteratur (Oppermann, 

1923; Møller, 2010; Møller & Staun, 2015; Larsen, 1997). Det er således muligt at læse følgende: 

”Først 1764-1776 gennemføres under Ledelse af v. Langen og Overjægermester Carl Christian Gram 

en omfattende Dyrkning, saaledes at der 1776 fandtes 177 000 Lærkeplanter i de nordøstsjællandske 

Planteskoler og Indhegninger.” (Oppermann, Dyrkning af lærk i Danmark, 1923, s. 36). Oppermann 

(1923) beretter endvidere, at det tidligst indførte materiale af europæisk lærk har været frø fra den 

tyske del af alperne, også kaldet ”Tyrolerlærk”, en udtalelse der virker alment accepteret i den 

resterende litteratur. Ifølge Fitzbøger (1994) blev der under von Langen indført mellem 100.000-

200.000 planter af europæisk lærk af primært tysk oprindelse (Fitzbøger, 1994). 

I kølvandet på von Langens indførsel af den europæiske lærk følger både stor interesse og begejstring 

for lærken. Omkring år 1800 er flere af de oprindelige plantninger så gamle, at de rigeligt forsyner 

Danmark med frø, og der både sås og plantes lærk i store mængder. Oppermann (1923) beskriver 

således, hvordan der opfordres til lærkedyrkning fremfor dyrkning af for eksempel rødgran 

(Oppermann, Dyrkning af lærk i Danmark, 1923).  

I slutningen af 1820’erne observeres de første tegn på sygdom i en række danske lærkebevoksninger. 

Årsagen til sygdommen var i starten uklar, og der blev peget på mange forskellige årsager, herunder 

for højt stamtal, stormvejr, uegnet jordbund, fejlagtig plantemetode eller lærkens uegnethed som træ 

i renbestand. Det er uvist, hvornår lærkekræft nævnes første gang, men det er ifølge Oppermann 

(1923) tidligere end år 1828. 

2.1.4 Lærkekræft 

Det virker forkert at skrive et afsnit om europæisk lærk og europæisk lærk i Danmark uden også at 

nævne den primære årsag til den europæiske lærks fiasko i dansk skovbrug. Lærkekræft forårsages 

af svampen lærke-frynseskive (Dasyscypha willkommii synonym Lachnellula willkommii (Hartig.) 
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Dennis) (Larsen, 1997). Svampen nedbryder levende bark, og får grene til at hæve op og udskille 

store mængder harpiks. Med tiden falder barken af, ligesom at mindre grene visner ned og falder af. 

For mindre træer er lærkekræften ofte fatal, mens større træer kan overleve svampeangrebet (Sinclair 

& Lyon, 2005). På Figur 2 nedenfor ses en europæisk lærk angrebet af lærkekræft. 

 

Figur 2 - Europæisk lærk angrebet af lærkekræft - Kilde: Pâques (2013) 

Pâques (2013) har undersøgt modtageligheden for lærkekræft hos en række forskellige provenienser 

af europæisk lærk. Europæisk lærk fra det centrale Polen, Sudeterne og fra den vestlige del af 

Karpaterne (Tatrabjergene) skulle således have den bedste modstandskraft mod lærkekræft. Omvendt 

forholder det sig for europæisk lærk fra alperne, der ifølge Pâques (2013) har den største 

modtagelighed overfor lærkekræft. 

2.1.5 Morfologi og vedegenskaber 

Europæisk lærk bliver ifølge Møller & Staun (2015) op til 30-36 meter høj, og mere end en meter i 

diameter. Graversgaard (2004) beretter om en litauisk bevoksning på 140 år, med en højde på 41,8 

meter. Kronen er fingrenet med grenene stående vinkelret ud fra stammen. Sidegrene er karakteristisk 

hængende. På langskud sidder nålene enkeltvist skruestillede og på dværgskud sidder de i 

kransstillede i små bundter. Barken er gullig og glat på yngre træer, mens den er tyk, brunlig og 

længdefuret på ældre træer. Blomstring sker i slutningen af april og europæisk lærk kendes ved at 
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have purpurrøde hunblomster og gule hanblomster. Et andet kendetegn er koglerne, der har ikke-

bøjede skæl (Møller & Staun, 2015).  

Lærkeved er ifølge Bergstedt (2005) det tungeste og mest bestandige blandt de nåletræer, der dyrkes 

i Danmark. Men der er et problem ved lærkeved. For mens de fleste europæiske nåletræarter begynder 

med venstredrejet vækst, for senere at ’vende rundt’ og vokse med højredrejet vækst, skiller lærken 

sig ud ved primært at vokse venstredrejet hele træets levetid. Den ensidige snoning i kombination 

med en tendens til trykvedsdannelse som følge af vindpåvirkning, gør lærketræ til en udfordring for 

savværkerne. Savet træ af lærk har desuden tendens til at vride sig og blive skævt under tørring 

(Moltesen, 1988; Bergstedt & Lyck, 2007).  

2.1.6 Europæisk lærk i dag 

Modsat hvad man måske skulle tro, så er europæisk lærk ikke en ’død’ træart i dansk skovbrug. 

Hybridlærken er ganske vist langt den mest anvendte (Møller & Staun, 2015), men det er stadigvæk 

muligt at købe europæisk lærk hos skovplanteskolerne rundt om i landet. Det kan således oplyses, at 

en større jysk planteskole i gennemsnit årligt har solgt ca. 50.000 planter af europæisk lærk de seneste 

fire år1. Derudover genoptages forædlingsarbejdet af europæisk lærk flere steder. HedeDanmark har 

således i 2011 anlagt en frøplantage i europæisk lærk (FP661, Tophøj). Frøplantagen består af kloner 

fra naturlige bestande i det sydvestlige polen, og er anlagt med henblik på produktion af tømmer. 

FP636 frøplantage er sammen med F81 Jægersborg-proveniensen medtaget som en del af forsøget 

(HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2018). Man kan derfor forestille sig, at et øget fokus på plantning af 

hjemmehørende arter kombineret med nye og mere forædlede provenienser med en større 

modstandskræft mod sygdom og en større vækstkraft, på sigt vil kunne give den europæiske lærk en 

renæssance. 

2.2 Japansk lærk – Larix kaempferi (Lamb.) Carr. 

2.2.1 Naturlig udbredelse af japansk lærk 

Den japanske ø Honshu huser ikke blot Japans hovedstad Tokyo men også alle de naturlige 

udbredelsesområder for japansk lærk. Japansk lærk er en udpræget bjergtræart, der vokser i 

forskellige mindre udbredelsesområder i bjergene vest for Tokyo (se Figur 3). Den findes typisk i 

højdelag fra 1.000-2.500 m.o.h., hvor den blandt andet vokser sammen med eg og forskellige arter af 

ædelgran og tsuga (Larsen, 1997; Thormann & Madsen, 1998). Til trods for de relativt mange 

 
1 Planteskolen er efter eget ønske blevet anonymiseret. Forfatteren kan kontaktes ved behov for et faktatjek,  
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forskellige udbredelsesområder findes der ifølge Henriksen (1988) kun få væsentlige forskelle 

provenienserne eller racerne imellem.  

 

Figur 3 - Naturlige udbredelsesområder af japansk lærk - Kilde: Larsen (1997) 

2.2.2 Japansk lærk i Danmark 

Ifølge litteraturen blev der første gang plantet en japansk lærk i Danmark i Forstbotanisk have i 

Charlottenlund i maj måned 1889. Oppermann (1930) nævner i sin tekst, at førnævnte træ trives godt, 

og det beskrives som ”[…] et stort, frodigt Eksemplar” (Oppermann, 1930, s. 351).  

Larsen (1983) beskriver, hvordan man i årene omkring år 1900 importerede frømateriale direkte fra 

Japan og anlagde mindre forsøgsplantninger rundt om på distrikterne. Der findes dog umiddelbart 

ingen præcise registreringer af, hvor frøet kommer fra. Larsen (1983) redegør videre for, hvordan 

man fra ca. år 1910 igangsatte plantninger med japansk lærk på heden. I kraft af sin resistens overfor 

lærkekræft og hurtige vækst i ungdommen – selv på dårlige lokaliteter – blev den japanske lærk 

hurtigt populær.  Løfting (1945) skriver således som en afsluttende bemærkning i sin afhandling om 

japansk lærk i hedeskovbruget, at: ”Der kan ikke herske Tvivl om, at Hedeskovbruget i Japansk Lærk 

har fundet et Hjælpetræ, som rigtigt anvendt kan blive af meget stor Værdi.” (Løfting, 1945, s. 360). 

Den japanske lærk fandt således også anvendelse – og i stort omfang endda. Alt dette, indtil forsøg 

med hybridlærk viste den japanske lærks underlegenhed.   



 

10 

 

2.2.3 Morfologi og vedegenskaber 

Japansk lærk bliver i Danmark omkring 25 meter høj og indtil 75 cm i brysthøjdediameter. Den har 

tendens til at være dårligere formet og mere grovgrenet end både europæisk og hybridlærk. Nålene 

sidder som på europæisk lærk, men kan kendes på to lyse striber på undersiden. Barken er på unge 

træer rødbrun og kan have karakter af noget violet. Hanblomsterne er gule og hunblomsterne er gul-

grønne med purpurrandede dækskæl. Randen på kogleskællene er tilbagebøjede, hvilket er et typisk 

kendetegn for japansk lærk (Møller & Staun, 2015). Vedegenskaberne hos japansk lærk er stort set 

identiske med vedegenskaberne for europæisk lærk (Moltesen, 1988; Bergstedt & Lyck, 2007). 

Ifølge Møller & Staun (2015) hed japansk lærk før i tiden Larix leptolepis som er latin for fint skællet 

eller tyndbarket. Men lærken besluttedes omdøbt til minde om en tysk botaniker ved navn Engelbert 

Kaempfer.  

2.2.4 Forsøg med japansk lærk 

Der findes en lang række forsøg hvori der indgår japansk lærk. Af forsøg udelukkende med japansk 

lærk bør en stor international forsøgsserie anlagt i 1950’erne på tysk initiativ fremhæves. 

Forsøgsserien består af sammenlagt 75 forsøg fordelt over det meste af verden. Der er således anlagt 

forsøg i både Tyskland, USA, New Zealand, Japan og Danmark. Overordnet fandt man på baggrund 

af forsøgene ud af, at der generelt er meget lille forskel mellem provenienserne. På grund af en 

tendens til lidt højere vækst blev anbefalingen af frøkildevalg på baggrund af forsøget at vælge 

provenienser fra Yatsugatake-vulkanen til og med 1800 m.o.h., markeret med en pil på Figur 3 

(Thormann & Madsen, 1998). 

2.2.5 Japansk lærk i dag 

Japansk lærk var igennem mange år det foretrukne valg når det kom til valget mellem lærkearterne i 

Danmark. Men med opdagelsen og udviklingen af hybridlærken, der som oftest har en højere vækst 

og bedre form, har denne overtaget pladsen som den primært anvendte lærkeart i det danske skovbrug 

(Møller & Staun, 2015).  

Larsen (1983) beskriver, at der i perioden fra 1960-1980 blev høstet frø fra sammenlagt 18 danske 

frøbevoksninger og tre danske frøplantager i japansk lærk. Ifølge listen over kårede 

frøavlsbevoksninger i Danmark fandtes der i 2020 syv danske frøbevoksninger og -plantager af 

japansk lærk (Landbrugsstyrelsen, 2020). Nedgangen skyldes muligvis, at en række af de tidligst 

anlagte frøbevoksninger efterhånden er blevet hugstmodne eller har nået en alder, hvor frøhøsten er 
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gået i stå eller blevet for besværlig. En anden mulighed er naturligvis en nedsat efterspørgsel på 

japansk lærk forårsaget af en øget efterspørgsel på hybridlærk. Man kan derfor godt spekulere over, 

om den japanske lærk fremover primært vil finde anvendelse i produktionen af hybridlærk. 

2.3 Hybridlærk – Larix x eurolepis Henry 

Hybridlærk er kendetegnet ved sin høje vækst, gode stammeform, sygdomsresistens og store 

lokalitetsmæssige amplitude. Derfor har den, siden sin indførsel i det danske skovbrug i 1930’erne, 

overtaget den japanske lærks plads som de danske skovdyrkeres foretrukne (Keiding, 1980a).   

2.3.1 Hybridlærkens historie 

Den første spontane krydsning mellem europæisk og japansk lærk skulle ifølge historien være sket 

omkring år 1900 ved Dunkeld i Skotland, hvor den 7. hertug af Atholl havde både europæisk og 

japansk lærk plantet som prydtræ i sin have (Møller & Staun, 2015; Pâques, 2013). Hybridlærken 

skulle ifølge Pâques (2013) være beskrevet første gang i starten af 1900-tallet af E.J. Elwes og A. 

Henry. Bergstedt & Lyck (2007) argumenterer for, at hybridlærken blev opdaget i 1902, efter at 

førnævnte hertug i 1885 havde plantet japansk lærk nær nogle eksisterende europæiske lærketræer. 

Henriksen (1988) nævner, at hybridlærken beskrives første gang i 1919 af Henry og Flood. Henriksen 

bakkes op af Oppermann (1923) med hensyn til hvem, der beskrev hybridlærk første gang, men 

nævner samtidig intet årstal. ”Uenighederne” opklares muligvis af Nelson (1980), der beskriver 

hvordan H. J. Elwes sammen med A. Henry i 1906 udgav monografiet ”Trees of Great Britain and 

Ireland”, hvori der for første gang beskrives en mulig hybrid mellem europæisk og japansk lærk. A. 

Henry og G. M. Flood navngav imidlertid hybridlærken Larix x eurolepis første gang i 1919 med 

deres udgivelse ”The history of the Dunkeld hybrid larch, Larix eurolepis, with notes on other hybrid 

conifers”.   

Den første kunstige krydsning mellem europæisk lærk som modertræ og japansk lærk som fadertræ 

skulle ifølge Pâques (2013) være udført i Polen omkring år 1914, hvilket naturligvis også taler for, at 

den første beskrivelse af hybridlærk er sket før år 1919.   

I Danmark introduceredes hybridlærken første gang i 1926, da den blev plantet i Forsthaven i 

Charlottenlund. Året efter skulle den første egentlige skovbevoksning af hybridlærk i Danmark være 

blevet anlagt i Store Dyrehave (Møller & Staun, 2015), men ifølge Keiding (1980a) så skulle de første 

plantninger i større format være sket ca. fra år 1939.  
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Den første kunstige krydsning mellem europæisk og japansk lærk er i årenes løb gjort efter mange 

gange. Danmark har således med Syrach-Larsen som foregangsmand spillet en stor rolle i forskningen 

i de inter-specifikke hybrider samt i anlæggelsen af frøplantager til dyrkning af hybridlærkefrø siden 

1940’erne (Pâques, 2013). Ifølge Larsen (1997) skulle hybridlærken fra ca. midten af 1960’erne have 

overtaget pladsen som den foretrukne art af lærk i det danske skovbrug.  

2.3.2 Morfologi og vedegenskaber 

Hybridlærk ligner – nok ikke overraskende – sine forældrearter relativt meget. Den er kendetegnet 

ved en ret stamme, rette grenvinkler og kan blive op mod 30 meter høj. Nålene er som på europæisk 

lærk, mens barken er mere grålig. Hunblomsterne er grøn-gule og hanblomsterne er gule. Koglerne 

er en mellemting mellem europæisk og japansk lærk, og har således svagt tilbagebøjede kogleskæl 

(Møller & Staun, 2015). 

Der findes umiddelbart ingen sammenhæng mellem den nuværende latinske navngivning af 

forældrearterne og navngivningen af hybridlærk. Larix x eurolepis er dog formentlig en 

sammentrækning af den forrige navngivning af europæisk lærk – Larix europaea, og den forrige 

navngivning af japansk lærk – Larix leptolepis.   

Hybridlærkens vedegenskaber ligner overordnet forældrearternes. Dog er der den forskel, at 

hybridlærk i kraft af sin anvendelse som ammetræ drives hurtigt frem og derved skaber træ med brede 

årringe og lav rumvægt. I to artikler beskriver Bergstedt (2004; 2005) hybridlærkens vedegenskaber 

på baggrund af et forsøg. Og der argumenteres for, hvordan ”Det er skovdyrkningen som gør 

forskellen” (Bergstedt, 2004). Det omtalte forsøg viste således, at hurtigvoksende hybridlærk plantet 

som ammetræ udviser en densitet, der er 20% lavere end ældre bevoksninger og dermed på niveau 

med rødgran (390 kg/m3 mod normalt op mod 550-600 kg/m3). Dette står i slående kontrast til, at 

lærk som udgangspunkt danner det tungeste ved blandt de nordeuropæiske nåletræer (Bergstedt, 

2004; Bergstedt, 2005; Bergstedt & Lyck, 2007). 

2.3.3 Produktion af hybridlærk 

Som nævnt ovenfor skete den første krydsning mellem europæisk og japansk lærk spontant. Siden 

har man mange steder efterlignet den spontane krydsning og skabt nye hybrider med andre 

egenskaber end forældrearterne. Ifølge Pâques (2013) findes der på verdensplan mindst 7.635 kloner 

af europæisk lærk og 1.374 kloner af japansk lærk tilgængelig for avl. Klonerne stammer, for langt 

de flestes vedkommende fra proveniensforsøg eller udvalgte plustræer anlagt fra 1950’erne til 
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1970’erne. Det er klart, at der med så mange mulige forældre er grundlag for en nærmest uendelig 

mængde af forskellige inter-specifikke hybrider. 

Produktionen af hybridlærkefrø sker ofte i såkaldte frøplantager eller frøhaver – på engelsk seed 

orchards. Frøplantagerne anlægges typisk ved, at man rækkevist planter én bestemt klon som 

modertræ og i rækkerne ved siden af planter en eller flere bestemte kloner som bestøvere/fadertræer. 

Ifølge Møller & Staun (2015) anvendes europæisk lærk ofte som moderklon, da den europæiske lærk 

generelt sætter større frø end den japanske. Som frøkildebeskrivelserne i afsnit 3.3.1 Provenienser 

vidner om, findes der bestemt også eksempler på det modsatte. Årsagen til, at det er ønskeligt at bruge 

japansk lærk som moderklon er, at det efter sigende er nemmere at få frøene ud af koglerne fra japansk 

lærk end fra europæisk lærk.   

Ved at krydse to forskellige arter opnår man et resultat der ofte vil kombinere ønskelige egenskaber 

fra forældrearterne samtidig med at uønskelige effekter sorteres fra. Denne effekt kaldes heterosis. 

Heterosis-effekten bevirker blandet andet, at der nu findes provenienser af hybridlærk, der på en gang 

kombinerer en kraftigere vækst med en bedre stammeform og finkvistethed, og som samtidig er 

resistente overfor sygdomme og i større omfang tørke (Pâques, 2013).  

Den første danske frøplantage i hybridlærk er FP201 Fårefolden, der blev anlagt i 1946 af Arboretet 

i Hørsholm. Ifølge Landbrugsstyrelsen (2020) findes der i alt 13 kårede frøplantager og 

frøavlsbevoksninger i hybridlærk i Danmark. Et eksempel på en frøavlsbevoksning fremgår af Figur 

4 nedenfor.   

 

Figur 4 - HedeDanmarks frøplantag FP651 - Laugesen. Tv. Ses en række identiske moderkloner af japansk lærk. Th. ses en række 

med 10 forskellige kloner af europæisk lærk, der fungerer som faderkloner eller bestøvere. 
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Hybridprocent 

Det er klart at når produktionen af hybridfrø afhænger af luftbåren eller naturlig bestøvning mellem 

to forskellige arter, så er der en risiko for at træet bestøver sig selv (egenbestøvning) og at der dermed 

ikke skabes hybrider. Derfor må der i henhold til Bilag 6 punkt 5 i BEK nr. 1097 af 01/06/2021 ikke 

sælges dansk frømateriale af hybridlærk, medmindre hybridprocenten i partiet er bevist højere end 

60%. Hybridprocenten fastlægges ved en DNA-undersøgelse, og svaret på DNA-undersøgelsen skal 

dokumenteres skriftligt og være tilgængeligt for en eventuel køber af frømaterialet (Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021). Aftalen om en norm eller grænseværdi for hybridprocenten i 

danskproduceret frømateriale af hybridlærk er frivilligt indgået, og den er således kun gældende for 

Danmark. Flere andre EU-lande opererer ikke under tilsvarende normer (Landbrugsstyrelsen, 2018).  

2.3.4 Dyrkning og anvendelse af hybridlærk 

Meget lig hvordan japansk lærk erstattede brugen af europæisk lærk har hybridlærk også stort set 

erstattet anvendelsen af japansk lærk i det danske skovbrug (Møller & Staun, 2015). Årsagen hertil 

skal formentlig findes i hybridlærkens mange gode egenskaber, herunder for eksempel en sikker 

kulturstart, kraftig og ret vækst, samt modstandsdygtighed mod sygdom og tørke. Det er formentlig 

flere af samme egenskaber, der har fået mange skovdyrkere til at bruge hybridlærken i forkulturer 

eller som ammetræer. Hybridlærkens overlegne vækst på dårligere lokaliteter fremhæves desuden tit. 

Et eksempel på en dyrkningsmetode der hyppigt fremhæves, når der tales om hybridlærk, er 

HedeDanmarks såkaldte Powerkultur. Kort fortalt går metoden ud på, at der plantes fire rækker lærk 

i sporene mellem de blivende bevoksninger af gran. Ved første indlæggelse af spor tyndes de to 

midterste rækker lærk væk til flis, og på den måde skabes allerede tidligt et tyndingsudbytte. 

Meningen med de resterende to rækker lærk på hver side af sporet er, at disse på sigt vil stabilisere 

granbevoksningerne (SF, 2015).  

Såfremt målet ikke er at dyrke emballagetræ eller træ til flis men i stedet at dyrke tømmer, så vil 

mange nok mene, at det er fornuftigt at styre lærkens vækst. Dette skyldes naturligvis den hurtige 

væksts negative effekt på årringsbredde, spændinger i veddet og mængden af knaster (Bergstedt, 

2004). Hintz (2013) fremlægger i sin artikel, der, som bekendt, er skrevet i forbindelse med en 

ansættelse ved Skåneskogens Utvecklings AB, det han kalder en ”sideflæsk-strategi”. Strategien går 

i grove træk ud på at plante lærken i renbestand med et stamtal ved anlæggelse på omkring 2500 

planter. Stamtallet reduceres til 1/5 indenfor de første 30 år for at styre den kraftige ungdomsvækst. 

Efterfølgende foretages kun svage tyndinger frem mod afdriftstidspunktet for at skabe en ens 
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årringsbredde fordelt på samtlige at bevoksningens træer. ”Sideflæsk-strategien” kombineres med en 

opstamning af træerne til 8 meters højde. Ved afdrift ved alder 80 år forventes en brysthøjdediameter 

på 60 cm og et kasseoverskud på næsten 280.000 SEK/ha. Den interne rente skulle på 

afdriftstidspunktet været næsten 5,5%. På en ekskursion på Trolleholm Gods i efteråret 2020 ved 

Godsforvalter og CEO ved Skåneskogens Utvecklings AB og Trolleholms Gods AB Anders Lomholt, 

oplevedes ved selvsyn, hvordan ”sideflæsk-strategien” rent faktisk praktiseres i virkeligheden – om 

end med lidt højere stamtal ved kulturetablering og lidt lavere stamtal ved afdrift (Lomholt, 2020).  

2.3.5 Forsøg med hybridlærk 

Det nok mest omtalte forsøg med hybridlærk af nyere dato, er parallelforsøgene anlagt på i Birkebæk 

og på Løvenholm i 1980 (Keiding, 1980b; 1980c), som blev målt op og analyseret af Roulund (2007). 

Forsøget viste en overlegen vækst hos hybriderne på op mod 150% i forhold til den valgte standard 

af japansk lærk. Dette dog uden en forringelse af hverken rumvægt, form eller stammerethed 

(Roulund, 2007). 

Keiding (1980a) beskriver på baggrund af ni forsøg, hvordan man ved plantning af hybridlærk opnår 

en øget højde- og diametervækst på 10-20% i forhold til plantning af forældrearterne, og hvordan 

særligt den øgede højdevækst kommer til udtryk indenfor de første 10 år efter plantningen. Han 

beskriver videre, hvordan der kan opnås en forøgelse i volumenproduktionen på 70-80% pr. hektar i 

forhold til forældrearterne. Han gør dog samtidig opmærksom på, at der er en stor variation indenfor 

de enkelte hybrider, og at variationen har meget at gøre med, hvilke forældrearter der er brugt til 

hybriderne.  

Fælles for førnævnte undersøgelser – og for meget andet materiale vedrørende hybridlærk i det hele 

taget – er, at det primært omhandler hybridlærkens ungdomsvækst. Roulunds (2007) artikel er således 

baseret på målinger efter 18 henholdsvis 25 år, mens Keidings (1980a) ni forsøg blot var mellem 17 

og 22 år fra frø. Keiding (1980a) skriver således selv: ”Udover 22 år findes kun meget få data og intet 

sammenligningsmateriale.” (Keiding, 1980a, s. 216).  

En interessant bemærkning fra Keiding (1980a) der kan fremhæves, er hvor han skriver ”[…] samme 

krydsning eller frøplantageafkom vokser med meget forskellig hastighed under forskellige vilkår, 

som f.eks. Midt-Jylland og SØ-Sjælland” og ”Kun egentlige parallelforsøg kan dog give mere præcis 

oplysning om samspillet mellem lokalitet og afkom, og af dem er der kun få i det foreliggende 

materiale.” (Keiding, 1980a, s. 228). Man kunne altså vælge at læse ud af det Keiding (1980a) skriver, 
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at han allerede for 41 år siden har efterspurgt et forsøg, der kunne sammenligne forskellige frøkilder 

på tværs af forskellige danske lokaliteter. 

3. Et kombineret proveniens- og produktionsforsøg i lærk 

3.1 Sædvanlig forsøgspraksis 

Det har ikke, til trods for grundig søgen, været muligt at finde en eksakt vejledning til eller opskrift 

på anlæg af forsøg med skovtræer. Man fristes derfor til at antage, at en sådan vejledning ikke findes. 

Det er derfor heller ikke muligt at give en generel teoretisk redegørelse for de forsøgstyper, der i dette 

projekt ønskes kombineret. I stedet må forsøgstyperne præsenteres på baggrund af rene 

praksiserfaringer – altså hvad andre tidligere har gjort. Derfor redegøres der først for principperne i 

et proveniensforsøg efterfulgt af principperne i et produktionsforsøg med udgangspunkt i 

anlægsrapporter fra tidligere anlagte forsøg af samme type – dog ikke nødvendigvis med lærk som 

indgående træart. Målet med afsnittet er primært at introducere læseren til forsøgstyperne, ikke at 

give en udtømmende redegørelse. Der henvises desuden endnu en gang til BEK nr. 1097 af 

01/06/2021 for retningslinjer for afprøvninger af forstligt formeringsmateriale.   

3.1.1 Proveniensforsøg 

Ifølge tidligere forstander for det daværende Statens Forstlige Forsøgsvæsen E. Holmsgaard har man 

i Danmark lavet proveniensforsøg siden år 1910. Angiveligt skulle interessen for proveniensforsøg 

være opstået efter en erkendelse af, hvor stor indflydelse skovtræernes genetik havde på deres form 

og vækst. Derfor valgte man altså fra omkring år 1910 at anlægge en række proveniensforsøg primært 

med bøg, eg og rødgran som forsøgstræarter (Holmsgaard, 1986).  

Et proveniensforsøg vil som udgangspunkt handle om at sammenligne forskellige provenienser af 

samme træart. Der findes imidlertid også eksempler på forsøg, der søger at sammenligne forskellige 

om end nærtbeslægtede arter. Som eksempel herpå kan fremhæves parallelforsøgene F223 og F224, 

der sammenligner provenienser af hybridlærk med provenienser af japansk lærk (Keiding, 1980b; 

Keiding, 1980c). Et andet eksempel herpå er forsøgsnummer 1532, der er et proveniensforsøg i vinter- 

og stilkeg anlagt på Haderslev Skovdistrikt, i hvilket der sammenlignes 95 provenienser af førnævnte 

træarter (Kromann & Hansen, 2003).  

Det er typisk, at man i et proveniensforsøg sammenligner relativt mange forskellige provenienser. 

Provenienserne måles og vurderes ud fra en række fastlagte kriterier, og det er ikke usædvanligt, at 

opmålingen af forsøgene omfatter samtlige træer. Kriterierne, der måles på og vurderes ud fra, kan 
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være forskellige, alt efter hvilken træart der undersøges, eller hvilken egenskab der søges undersøgt. 

Almindeligvis undersøges kriterier som højde, diameter, form og sundhed. Der kan dog også 

undersøges grenlængde, grenvinkel, vanris, densitet, koglesætning, frekvens af vildtbid eller 

lignende.  

Konsekvensen ved at skulle undersøge mange forskellige provenienser i samme forsøg, og at disse 

provenienser skal gentages flere gange af hensyn til den statistiske opfølgning, bliver ofte et 

begrænset antal planter pr. parcel. Et eksempel herpå er et proveniensforsøg i japansk lærk anlagt i 

foråret 1960. I forsøget indgår der 25 provenienser af japansk lærk. Til gengæld indgår der ”kun” 80 

planter af hver proveniens med undtagelse af en. Forsøgsparcellerne er på 6 x 6 meter, og der indgår 

således 16 planter pr. parcel. Hver parcel er til gengæld gentaget fire gange (Kjersgård, 1960). I 

parallelforsøgene F223 og F224 nævnt ovenfor har man afprøvet 18 forskellige afkom i et blokforsøg 

med fem gentagelser på arealer på henholdsvis 0,45 og 0,43 hektar. I dette forsøg tæller en gentagelse 

i alt seks træer (Keiding, 1980b; Keiding, 1980c). Det er klart, at det kan være en udfordring at 

foretage valide målinger af træernes produktion med to forsøgsanlæg, der tæller 16 henholdsvis seks 

planter pr. parcel på plantningstidspunktet. Det er også muligt, at man med de ’klassiske’ 

proveniensforsøg har været mere interesseret i at finde sunde og velformede provenienser end at måle 

på proveniensernes produktion. Eller også har man antaget, at provenienser med en høj 

ungdomsvækst vil fortsætte med at være vækstmæssigt overlegne frem mod alderdommen. Dette er 

naturligvis kun spekulationer, og der findes således også eksempler på proveniensforsøg anlagt med 

større parceller og færre gentagelser. Et eksempel herpå er et proveniensforsøg i Sortgran Picea 

mariana anlagt på Gisselfeld i 1955 af V. Gøhrn. Her er forsøget anlagt med seks forskellige 

provenienser plantet i parceller på ca. 20 x 25 meter (0,05 hektar). Planterne er plantet på 1,25 x 1,25 

meter, hvilket giver et planteantal på 320 stk. pr. hektar (Gøhrn, 1955). Der findes formentlig også 

eksempler på proveniensforsøg anlagt med både større og mindre parceller end de ovenfor nævnte.  

3.1.2 Produktionsforsøg 

Et produktionsforsøg vil, som navnet også antyder, typisk være et forsøg hvor der ønskes at undersøge 

vedmasseproduktionen af en given træart eller proveniens. I Danmark har der været tradition for at 

sammenligne forskellige træarters vedmasseproduktion på forskellige lokaliteter i såkaldte 

træartsforsøg. Helt overordnet kan man sige, at hvor et proveniensforsøg oftest anlægges med et stort 

antal forskellige provenienser fordelt på små parceller med mange gentagelser, vil et 
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produktionsforsøg oftest involvere færre provenienser eller træarter med færre gentagelser, men som 

til gengæld testes på store forsøgsparceller (Pretzsch, et al., 2019).  

Store forsøgsparceller giver rimeligvis flere træer at måle på. Derudover skabes der indenfor de store 

forsøgsparceller vækstvilkår, der er sammenlignelige med en almindelig skovbevoksning. Man får 

derfor alt andet lige et mere retvisende billede af, hvor stor en vedmasseproduktion de enkelte træarter 

eller provenienser vil have ved plantning i en almindelig skovbevoksning. Modsat 

proveniensforsøgene, hvor det ikke er usædvanligt at samtlige træer måles og vurderes, vil man i 

produktionsforsøg anlagt med store parceller, af praktiske hensyn ofte vælge at udlægge prøveflader 

indenfor parcellerne. 

Et af de vigtigste elementer i et produktionsforsøg er, at bevoksningerne måles op efter udvisning 

men før tynding. På den måde kan der registreres, hvor meget vedmasse der fjernes fra bevoksningen, 

hvilket skal bruges til at udregne bevoksningens totalproduktion (Pretzsch, et al., 2019). 

Et produktionsforsøg behøver ikke nødvendigvis – og er det nok i virkeligheden sjældent – blot at 

være en plantning af en bevoksning for at måle produktionen af bevoksningen. Som oftest vil 

træarten/træarterne undersøges med udgangspunkt i andre træarter plantet på samme lokalitet 

(træartsforsøg), en særlig hugstbehandling (hugstforsøg), eller måske under påvirkning af forskellige 

typer af gødning eller bioaske (gødningsforsøg). Et eksempel på et stort anlagt dansk 

produktionsforsøg er forsøg nåletræsserien (forsøg 1003-1015). Forsøget, der er et træartsforsøg, blev 

anlagt i 1964-1965 og sammenligner væksten af 12 hyppigt plantede træarter i Danmark på tværs af 

13 forskellige forsøgslokaliteter fordelt i hele landet. Træarterne er plantet i parceller af 0,25 hektar, 

og hver enkelt træart er således kun plantet en gang pr. lokalitet. Bang (1966) beskriver således i 

anlægsrapporten for den del af forsøget, der blev anlagt ved Stenholt Skovdistrikt (forsøg 1011) at: 

”Da det enkelte forsøgsareal kan opfattes som én blok af forsøget, og der således ingen 

gentagelsesparceller er i almindelig forstand, må der stilles skærpede krav til arealernes ensartethed i 

henseende til terræn, jordbund og tidligere benyttelse.” (Bang, 1966, s. 1-2). Man har altså været 

opmærksom på nødvendigheden af at kunne sammenligne de enkelte parceller på tværs af lokaliteten, 

fordi parcelstørrelsen på 0,25 hektar umuliggjorde gentagelse af parcellerne. Nord-Larsen & Pretzch 

(2017) har sammenstillet og analyseret på knapt 50 års opmålingerne af forsøget. Målingerne giver 

et unikt indblik i hvilke træarter, der som udgangspunkt producerer mest under danske forhold, og 

målingerne giver samtidig oplysninger om forskelle i vækst alt efter voksested. Abies grandis nævnes 

således som en træart, der generelt producerer mere på bedre lokaliteter, mens væksten af Picea 
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sitchensis synes mindre påvirket af voksested. Det er blandt andet oplysninger som disse beskrevet i 

forsøget, der understreger vigtigheden af langsigtede forsøg. Artiklen bekræfter samtidig relevansen 

af et 50 år gammelt forsøg, ved at anvende måledata i relation til forventede fremtidige 

klimaforandringer (Nord-Larsen & Pretzsch, 2017) 

3.1.3 Kombination af et proveniens- og produktionsforsøg 

Et af de primære ønsker til forsøget fra HedeDanmark og Løvenholm Gods er, at det udover at 

sammenligne provenienserne ud fra højde, diameter, sundhed og rethed også skal gøre det muligt at 

sammenligne proveniensernes vedmasseproduktion. Vedmasseproduktionen skal ikke udregnes på 

enkelttræniveau, men i stedet skal det kunne skaleres op til et resultat, der med nogenlunde rimelighed 

kan angives i kubikmeter pr. hektar. Det kræver som udgangspunkt, at forsøgsparcellerne er af en 

størrelse, der muliggør udlægning af mindst en prøveflade indenfor hver parcel. Prøvefladen, og deraf 

også forsøgsparcellen, bør samtidig have en størrelse, der gør, at en eventuel randeffekt ikke vil 

komme til at fremgå af opmålingen. Jo større den enkelte forsøgsparcel er, jo mindre indflydelse vil 

et eventuelt skadet eller dødt træ formentlig have på resultatet. Det bør med andre ord være generelt 

gældende, at jo større forsøgsparcel, des større mulige prøveflade og deraf også des mere nøjagtigt et 

resultat.  

Som tidligere nævnt findes der ikke nogen eksakt opskrift eller standard for forsøg omhandlende 

skovtræer. Forslaget til forsøgsdesignet er derfor udviklet på baggrund af en række anlægsrapporter 

fra tidligere anlagte forsøg. Fælles for forsøgene er, at der lægges vægt på gentagelser indenfor 

forsøget. Det være sig både gentagelser af provenienser på samme forsøgslokalitet men også 

gentagelser af provenienser på forskellige forsøgslokaliteter. Ved at have gentagelser søger man at 

fjerne så mange udefra påvirkende faktorer som for eksempel forsøgsområdets topografi, jordbund 

eller lignende. Således får de plantede provenienser så ens vilkår som muligt, og sammenligningen 

bliver dermed så god og præcis som mulig. 

3.2 Formål med forsøget 

Formålet med ’forsøgsdelen’ af projektet er at skabe en forsøgsmodel, der kombinerer de mere 

traditionelle forsøgstyper: proveniens- og produktionsforsøg. Hensigten med dette er, at det indenfor 

samme forsøg skal være muligt både at undersøge provenienserne ud fra kriterier som sundhed, 

rethed, højde og diameter, som vil være typisk at undersøge i et traditionelt proveniensforsøg. 

Derudover skal det være muligt at undersøge proveniensernes vedmasseproduktion, hvilket 

traditionelt har været undersøgt i produktionsforsøg. 
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Formålet med forsøget er desuden, at de i forsøget indgående provenienser på baggrund af forsøget 

vil kunne kåres som afprøvede.  

Håbet med forsøget, og tanken bag at anlægge forsøget på tre forskellige danske lokaliteter, er at 

forsøget på sigt vil kunne bidrage med information om, hvorledes de forskellige provenienser vokser 

på forskellige lokaliteter og under påvirkning af forskellige abiotiske faktorer. På baggrund heraf 

bliver det måske muligt at kunne foretage et proveniensvalg (eller fravalg) på et mere oplyst grundlag 

end før. Sidst men ikke mindst er det håbet, at forsøget vil komme til at bidrage med vigtig og brugbar 

information om de valgte proveniensers vedmasseproduktion. Dette vil på sigt være en hjælp til at 

udvælge de bedst producerende provenienser, omkring hvilke der vil kunne anlægges egentlige 

hugstforsøg. Med andre ord kan nærværende forsøg muligvis komme til at danne grundlag for en 

videre forsøgsrække, der på sigt vil kunne føre til et erfaringsbaseret og veldokumenteret forslag til 

en optimal hugstbehandling af lærk 

3.3 På forhånd fastsatte vilkår 

Det vigtigste krav til forsøget, og dermed grundforudsætningen for forsøgets anlæggelse, er at 

forsøget skal kunne opfylde kravene for kåring af frømateriale som afprøvet. Disse krav står oplistet 

på Bilag 3 i Bekendtgørelse om forstligt formeringsmateriale, BEK nr. 1097 af 01/06/2021. Dette 

bachelorprojekt kommer derfor til at tage udgangspunkt i bestemmelserne i førnævnte 

bekendtgørelse, ligesom at der i de enkelte afsnit vil blive gjort opmærksom på, når afsnittet 

omhandler en eller flere specifikke paragraffer eller bestemmelser. 

3.3.1 Provenienser 

Som tidligere nævnt er formålet med dette forsøg primært at afprøve en række af HedeDanmarks 

frøplantager i hybridlærk. Derfor har HedeDanmark i samarbejde med Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning på Københavns Universitet forud for dette forsøg udvalgt i alt 11 provenienser til 

afprøvning. Provenienserne fordeler sig således, at der er syv provenienser af hybridlærk, to 

provenienser af europæisk lærk og to provenienser af japansk lærk. Syv af de 11 provenienser ejes af 

HedeDanmark, mens de sidste fire ejes af Naturstyrelsen.  

I de følgende afsnit beskrives de 11 udvalgte provenienser enkeltvis. Beskrivelserne lægger vægt på, 

hvor provenienserne kommer fra samt proveniensernes genetiske ophav. Dette med henblik på at 

opfylde det på Bilag 3 pkt. 3.2 B i BEK nr. 1097 af 01/06/2021 anførte:  

Til godkendelse af grundmateriale kræves følgende supplerende dokumentation: 
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1. Identitet, oprindelse og afstamning af de evaluerede komponenter. 

2. Det krydsningsmønster, der er anvendt til at frembringe det 

formeringsmateriale, som er indgået i evalueringsprøven.  

Beskrivelserne skulle gerne, udover at opfylde ovenstående, give læseren en idé om, hvorfor de 

enkelte provenienser er medtaget i forsøget. Beskrivelserne er organiseret således, at de først 

omhandler hybridlærk, dernæst europæisk lærk og til sidst japansk lærk. Læseren bør endvidere 

bemærke, at beskrivelser af godkendte frøavlsbevoksninger (markeret med et ’F’ forud for 

godkendelsesnummeret) står før beskrivelserne af de egentlige frøplantager (markeret med et ’FP’ 

forud for godkendelsesnummeret). 

Larix x eurolepis – F839DK, Mosemark Skov 

F839 er en frøavlsbevoksning beliggende i Mosemark Skov nord for Holbæk. Mosemark Skov er en 

af Naturstyrelsens frøskove anlagt med henblik på fremtidig frøforsyning (Naturstyrelsen, 2009).  

Selve frøavlsbevoksningen er 2,8 hektar stor og er anlagt i 1990. Bevoksningen består af ens kloner 

af japansk lærk som modertræer, og forskellige kloner af europæisk lærk som fadertræer. 

Moderklonen er V.3895, der er en krydsning mellem K.186 og K.51. V.3895 skulle være en af de 

smukkeste japanske lærk i Danmark, og skulle desuden have vist god og retvokset vækst ved 

afprøvning i ældre forsøg (Naturstyrelsen, 2015; Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(a)). 

Grundet usikkerhed vedrørende nogle af faderklonernes genetik, valgte Naturstyrelsen i 2005 at fælde 

ca. 80% af de oprindeligt plantede faderkloner. De sidste resterende 20% faderkloner er S.8531, der 

er af polsk oprindelse. I 2005 indplantede Naturstyrelsen udvalgt frøafkom af F.374 Ravnholt. Det er 

Naturstyrelsens forventning, at frøplantagens afkom vil være velegnet til produktion af lærketømmer 

i høj kvalitet (Naturstyrelsen, 2015). 

Larix x eurolepis – FP203DK, Holbæk  

Frøplantagen FP203 er speciel på flere måder, både fordi den dels ejes af Naturstyrelsen og dels af 

DSB, men også fordi den er anlagt langs Holbæk-Kalundborgbanen. Frøplantagen er ifølge 

Plantevalg.dk (u.d.)  anlagt i år 1949, mens den ifølge Statsskovenes Planteavlsstation (2004) er 

anlagt i år 1951. Der er dog enighed om, at frøplantagen udgør et areal på 0,9 hektar.  

Frøplantagen er endvidere speciel på den måde, at der forud for dens anlæggelse er udført et relativt 

omfattende forædlingsarbejde på forældrearterne, som frøplantagen består af. Selve det at beskrive 

forædlingsarbejdet af forældrene kan være en udfordring, hvorfor der også henvises til nedenstående 
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Figur 5. Moderklonen er en japansk lærk, der oprindeligt stammer fra en mindre bevoksning på 

omkring 10 træer tæt ved Statens Forstlige Forsøgsvæsen i Nordsjælland. Blandt de 10 træer blev der 

udvalgt to plustræer, som blev krydset ved en kontrolleret bestøvning. Afkommet fra den 

kontrollerede bestøvning udgjorde ca. 160 træer, hvoraf der blev udvalgt et plustræ som moderklon 

til forsøget (Statsskovenes Planteavlsstation, 2004). Bestøverfamilien stammer fra en bevoksning 

europæisk lærk på omkring 100 træer i Tinghus Plantage på Frederiksborg Statsskovdistrikt. 

Bevoksningen stammer oprindeligt fra Mittelwald i Tyrol. Blandt de 100 oprindelige træer har man 

udvalgt et plustræ, fra hvilket der er taget frø. Blandt afkommet af det valgte plustræ, er der udvalgt 

to nye plustræer, som er krydset ved hjælp af kontrolleret bestøvning. Afkommet fra den 

kontrollerede krydsning er det materiale, der udgør bestøvertræerne. Der bruges altså ikke kloner som 

bestøvere men i stedet nærtbeslægtede fadertræer (Statsskovenes Planteavlsstation, 2004).   

 

Figur 5 - Skematisk illustration af den systematiske selektion af både moderklon og bestøverfamilie. Kilde: Statsskovenes 

Planteavlsstation (2004). 

FP203 er kåret som afprøvet på baggrund af, at afkom fra frøplantagen indgik i parallelforsøgene 

F.223 og F.224 (Keiding, 1980b, 1980c). Roulund (2007) beskrev målingerne af forsøget i år 2007 

og fandt, at FP203 var 40% bedre i stammeform og 100% bedre i volumenvækst end den valgte 

standard F.40d Sostrup (Roulund, 2007; Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(b)). 
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Larix x eurolepis – FP618DK, C. E. Flensborg 

FP618 er en af HedeDanmarks frøplantager beliggende i C. E. Flensborg Plantage nord for Viborg. 

C.E. Flensborg Plantage har været ejet af Hedeselskabet siden omkring anden verdenskrig. Plantagen 

er opkaldt efter daværende direktør i Hedeselskabet, C.E. Flensborg. Plantagen har siden 1953 dannet 

rammerne om Hedeselskabets egen skovfrøcentral (HDSeed, u.d.(a)). Selve frøplantagen er på 0,84 

hektar, og er anlagt i 1959 (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2012).  

Frøplantagen er anlagt som en rækkevis blanding. Det vil sige, at hver anden række består af en klon 

af japansk lærk som moderklon og hver anden række består af fire kloner af europæisk lærk som 

bestøvere eller faderkloner. Faderklonerne er fordelt ligeligt i rækkerne, og er plantet efter følgende 

mønster: 1,2,3,4,1,2,3,4 osv. Der høstes udelukkende frø fra den japanske lærk.  

Ifølge HedeDanmark – Skovfrø (2012) er moderklonen (V.6090) udvalgt i FP.601 i C.E. Flensborg 

Plantage, som værende den hurtigst voksende blandt 13 kloner. Klonen stammer oprindeligt fra en 

bevoksning på Kongenshus Hede, der formentlig stammer fra frøimport direkte fra Hokaido i Japan. 

Faderklonerne (V.981, V.982, V.983 og V.984) stammer ifølge HedeDanmark oprindeligt fra Blizyn 

nær Zagnánsk i Polen. Provenienserne er udvalgt af Arboretet i forbindelse med danske 

proveniensforsøg (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2012; HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2013). 

FP.618 blev i 2005 kåret som afprøvet på baggrund af, at afkom fra frøplantagen indgår i 

parallelforsøgene F.223 og F.224 (Keiding, 1980b; Keiding 1980c; HedeDanmark A/S - Skovfrø, 

2012). Roulund (2007) fandt således, at den genetiske gevinst hos FP.618 i forhold til F.40, der var 

valgt som standard i forsøget, var 29,9% bedre stammeform, 22,3% bedre ift. basalkrumning og 

36,1% større volumenproduktion (Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(c)). 

Derudover kan der nævnes, at FP.618 deler genetik med en anden af HedeDanmarks frøplantager, 

FP.673 DK, St. Lyngdal Plantage. FP673 er også kåret som afprøvet (Naturstyrelsen og 

Skov&Landskab, u.d.(c)). 

Larix x eurolepis – FP626DK, C. E. Flensborg  

FP626 er en anden af HedeDanmarks frøplantager beliggende i C.E Flensborg Plantage nord for 

Viborg. Frøplantagen er anlagt i 1978 og er på 1,38 hektar. 

Frøplantagen er anlagt efter samme model som beskrevet i afsnittet om FP618DK, C.E. Flensborg, 

med en moderklon af japansk lærk og fire faderkloner af europæisk lærk. Det er således de samme 

fire faderkloner (V.981, V.982, V.983 og V.984) anvendt i FP618, der bruges som faderkloner i 



 

24 

 

FP626. Moderklonen (K.47) er udvalgt som den hurtigst voksende klon i FP601, og er af herkomst 

Kongenshus og oprindelse der formentlig stammer fra en direkte import fra Hokaido i Japan. Det 

vides ikke, om moderklon K.47 er genetisk identisk med moderklon V.6090 anvendt i FP618. Begge 

kloner er dog udvalgt som hurtigst voksende i samme frøplantage (Naturstyrelsen og 

Skov&Landskab, u.d.(d); HedeDanmark A/S - Skovfrø, u.d.). 

Larix x eurolepis – FP636DK, Truust 

HedeDanmarks frøplantage Truust ligger ved Truust mellem Århus og Viborg nordvest for Fårvang 

(HDSeed, u.d.(b)). FP636 er anlagt i 1994 og er på 3,44 hektar. FP636 er anlagt efter samme model 

som beskrevet i afsnittet om FP618DK. Der er desuden anvendt samme faderkloner som beskrevet i 

både afsnittet om FP618DK og FP626DK. Moderklonen (K.47) er desuden magen til den i FP626DK. 

FP636 deler altså genetik med FP626 (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2009; Naturstyrelsen og 

Skov&Landskab, u.d.(e)).  

Larix x eurolepis – FP638DK, Mourier-Petersen 

Mourier-Petersens Plantage ligger mellem Ringkøbing og Videbæk og ejes ikke af HedeDanmark. 

HedeDanmark drifter dog tre hektar af plantagen, hvorpå der er anlagt frøplantagen FP638 (HDSeed, 

u.d.(c)). 

Som moderklon er anvendt samme klon (K.47), der også er anvendt i FP626 og FP636. Som 

faderkloner er anvendt 12 forskellige polske kloner af europæisk lærk. Faderklonerne er plustræer 

udvalgt af det polske statsskovbrugs forsøgsvæsen. Fem af klonerne (Pl.121, Pl.122, Pl.124, Pl.125 

og Pl.126) stammer fra Zdroje skovdistrikt i Wroclaw-regionen i det sydvestlige Polen. De resterende 

syv faderkloner (Pl.3580, Pl.3581, Pl.3582, Pl.3583, Pl.3584, Pl.3585 og Pl.3586) stammer fra 

naturlige bestande af polsk europæisk lærk voksende 200-510 m.o.h. i Kapaterbjergene i det 

sydøstlige Polen (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2016; Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(f)). 

Frøplantagen er anlagt som en rækkevis blanding. Hver anden række er således rene moderkloner af 

japansk lærk, og hver anden række er de 12 forskellige faderkloner plantet i rækkefølgen 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5 osv. Der høstes kun frø fra rækkerne med japansk lærk. 

FP638 er i år 2013 kåret som kvalificeret. Kåringen sker på baggrund af kriterier som stammeform, 

vækstenergi og rumvægt (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2016). 
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Larix x eurolepis – FP651DK, Laugesen 

Laugesen Plantage ligger nord for Bjerringbro og er en af Hedeselskabets egne ejendomme. Laugesen 

Plantage rummer i alt 10 frøplantager hvoraf FP651 er den ene (HDSeed, u.d.(d)). FP651 er anlagt i 

år 2006 og er på i alt 1,64 hektar (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2013). 

Frøplantagen er anlagt med en moderklon af japansk lærk (V.6090) der også er anvendt i FP618 og 

FP615 der også indgår i dette forsøg. Som faderkloner er der anvendt 10 forskellige kloner af polske 

europæiske lærk (PL.499, Pl.501, Pl.544, Pl.545, Pl.547, Pl.549, Pl.4422, Pl.4425, Pl.4426, Pl.4431). 

Faderklonerne er udvalgt af det polske forstlige forsøgsvæsen og stammer fra naturlige bestande 

voksende 200-470 m.o.h. i Katowice-regionen af Karpaterbjergene i det sydvestlige Polen 

(HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2013).  

Frøplantagen er anlagt som en rækkevis blanding, hvor hver anden række består af rene moderkloner 

og hver anden række består af de 10 faderkloner plantet skiftevis efter følgende mønster: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5… osv. Der høstes udelukkende frø på moderklonen. FP651 er desuden 

kåret som kvalificeret i år 2013 for egenskaberne diameter og stammeform (HedeDanmark A/S - 

Skovfrø, 2013; Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(g)).  

Larix kaempferi – F410DK, Frøslev  

Frøavlsbevoksningen F410 ligger i Frøslev Plantage afdeling 3575a umiddelbart sydvest for 

Frøslevlejren. Bevoksningen er på 2,1 hektar og er anlagt år 1955. Plantematerialet brugt i F410 

stammer overvejende fra den kårede og afprøvede bevoksning F.40d Sostrup. Udover materialet fra 

F.40d skulle der også være plantet ca. 1000 planter af lærk fra Katholm ved Grenå. Bevoksningen er 

behandlet med almindelig forstlig drift, og der er ved en selektiv tynding i 1996 fjernet de dårligst 

formede træer (Statsskovenes Planteavlsstation, 2000).  

F410 deler som nævnt genetik med F.40d, der blev anvendt som standard i parallelforsøgene F.223 

og F.224 (se afsnittene om FP203 og FP618). F.40d præsterede generelt dårligere på samtlige 

parametre end resten af de afprøvede frøkilder. Man kan derfor med rimelighed gå ud fra, at afkommet 

fra F410 generelt vil være dårligere end specielt hybridafkom (Naturstyrelsen og Skov&Landskab, 

u.d.(h); Roulund, 2007; Statsskovenes Planteavlsstation, 2000).  

Larix kaempferi – FP615DK, C. E. Flensborg 

Frøplantagen FP615 er endnu en af HedeDanmarks frøplantager, der ligger i C.E. Flensborg Plantage 

(for beskrivelse af C.E. Flensborg Plantage henvises til afsnittet om FP618). Frøplantagen er anlagt i 
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1962 og er på i alt 2,6 hektar (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2013; Naturstyrelsen og 

Skov&Landskab, u.d.(i)). 

Frøplantagen er anlagt som en klonfrøplantage med 12 forskellige kloner af japansk lærk, som 

stammer fra udvalgte plustræer i forskellige danske kårede bevoksninger. Der indgår således fire 

kloner fra Dronninglund F.247, to kloner fra Kongenshus og en fra hver af Legindbjerge, St. Restrup, 

Sostrup F.40, Sølunden afd. 4, Frijsenborg, Dronninglund F.247a og F247b (HedeDanmark A/S - 

Skovfrø, 2013). Ifølge kåringsregistreringen er frøplantagen anlagt i to dele, en østlig og en vestlig. 

Den østlige del er anlagt i blokke med tilfældig klonfordeling. Den vestlige blok består af blokke á 

tre rækker med hver indeholdende fire tilfældigt fordelte kloner. Der fremgår endvidere af 

kåringslisten, at en af forældreklonerne er fjernet i 1971. Det fremgår dog ikke, hvilken af 

forældreklonerne, der er tale om (Landbrugsstyrelsen, 2001).   

FP615 er kåret som afprøvet på baggrund af, at afkom fra frøplantagen indgik i parallelforsøgene 

F.223 og F.224 (også nævnt i afsnittet om FP618). I forsøget scorede FP615 22,6% bedre i 

stammeform, 20,9% bedre i basal krumning og 13,3% bedre i rumvægt end den valgte standard F.40d 

Sostrup (Roulund, 2007; HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2013).  

Larix decidua – F81DK, Jægersborg Hegn  

Frøavlsbevoksningen F.81 ligger i den nordvestlige del af Jægersborg Hegn og består egentlig af to 

bevoksninger. Den oprindelige bevoksning (afdeling 23) fylder 1,5 hektar og er anlagt i 1872. 

Plantematerialet stammer fra F.23 Boller, der ikke længere eksisterer. Den nye del af bevoksningen 

(afdeling 16) er på tre hektar og er oprindeligt selvforyngelse af Rundforbi-lærk fra 1920. F.23 menes 

at stamme fra Sudeterne (Naturstyrelsen Nordsjælland, Team Skovfrø og Genetik, 2011; 

Naturstyrelsen og Skov&Landskab, u.d.(j)).  

Larix decidua – FP661DK, Tophøj 

Ejendommen Tophøj ligger ved Løvel lidt nord for Viborg, og er en af Hedeselskabets ejendomme, 

der siden 2008 har været anvendt af HedeDanmark til anlæggelse af frøplantager (HDSeed, u.d.(e)).  

Selve frøplantagen består af 970 træer ligeligt fordelt på 30 forskellige kloner af europæisk lærk. 

Klonerne er udvalgt blandt 46 kloner i en klonbank tilhørende Arboretum Sycow i Polen. Klonerne 

stammer oprindeligt fra plustræer udvalgt i naturlige bevoksninger voksende 190-280 m.o.h i den 

østlige del af Sudeterne, nærmere bestemt regionerne Wroclaw og Katowice. De 30 kloner er udvalgt 

på baggrund af 12 forskellige kriterier herunder blandt andet højde, diameter, rethed og evnen til 
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naturlig opstamning. Det er forventningen, at FP661 vil producere afkom af tilsvarende kvalitet som 

de oprindelige plustræer, der ved en alder på mellem 100 og 160 år var 33-45 meter høje og havde en 

brysthøjdediameter på 50-80 cm (HedeDanmark A/S - Skovfrø, 2018; Naturstyrelsen og 

Skov&Landskab, u.d.(k)). 

Behandling af frø og beretning fra Hjorthede Planteskole 

Et af formålene med dette projekt er, som også tidligere nævnt, at fungere som dokumentation i 

forbindelse med en mulig kommende kåring af provenienserne. Ifølge Bilag 3 pkt. 3.1 D pkt. 1 i BEK 

nr. 1097 af 01/06/2021 skal det afprøvede formeringsmateriale dyrkes, plantes og forvaltes på samme 

måde. Dette afsnit tjener derfor som dokumentation for, at alle provenienserne har modtaget samme 

behandling fra udsåning og frem mod udplantning  

Alle frø anvendt til forsøget er høstet efter almindelige handelsmæssige procedurer i efteråret 2019. 

Forud for frøhøsten er der foretaget en genetisk test af en frøprøve fra hver af provenienserne. Dette 

for at fastlægge hybridprocenten. For alle provenienserne var hybridprocenten over 90%. 

Naturstyrelsen får, ifølge Henrik Gade Knudsen, der er Frøforvalter ved Naturstyrelsen Nordsjælland, 

testet for hybridprocent i Danmark. HedeDanmark får hybridprocenten af deres provenienser testet 

af Luc E. Pâques ved Institut National de la Recherche Agronomique i Frankrig. Testen er foretaget 

i oktober 2019. Resultaterne af testene fremgår af nedenstående Tabel 1, og viser en generelt markant 

højere hybridprocent end minimumskravet på 60% jævnfør Bilag 6 pkt. 5 i BEK nr. 1097 af 

01/06/2021.   

Tabel 1 – Oversigt over proveniensernes hybridprocent på baggrund af frøprøver taget forud for frøhøsten i 2019 

Ejerskab Frøplantage Hybridprocent (%) 

Hedeselskabet FP618 – C.E. Flensborg  95,8 

Hedeselskabet FP626 – C. E. Flensborg 93,6 

Hedeselskabet FP636 - Truust 91,5 

Hedeselskabet FP638 – Mourier-Petersen 91,5 

Hedeselskabet FP651 - Laugesen 98,9 

Naturstyrelsen F839 – Mosemark Skov 83 

Naturstyrelsen FP203 – Holbæk  93 
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For at skabe så ens betingelser for provenienserne som muligt, er frøene fra alle 11 provenienser 

udsået i samme planteskole. Frøene er sået og passet af Hjorthede Planteskole A/S, der ligger i 

Midtjylland nord for Bjerringbro. 

På baggrund af et besøg på Hjorthede Planteskole d. 2. juni 2021 følger nedenfor en kort gennemgang 

af den proces, som frøene har været igennem efter udsåning. Beskrivelsen af processen har været 

forelagt indehaver Søren Iversen forud for aflevering: 

Alle frø til forsøget er sået d. 26. juni 2020. Frøene er sået direkte ovenpå plantebedet og er 

efterfølgende dækket med et lag sand ca. 2-3 gange frøets tykkelse. Frøene er sået på stor afstand, for 

at undgå at skulle prikle planterne om, da dette – alt andet lige – vil øge risikoen for blanding af 

provenienserne. Frøbedene sprøjtes mod svamp en gang ugentligt i perioden fra udsåning til og med 

august måned. Planterne gødes med NPK 14-3-15 for at sikre en korrekt balance af næringsstoffer i 

løbet af den første sommer. Planterne rodbeskæres en gang for at begrænse væksten.  

Planterne bliver taget op i løbet af december 2020 eller januar 2021 som 2/0-planter, og sorteres efter 

størrelse (30-80 cm).  

Ved besøget på Hjorthede Planteskole kunne konstateres, at alle provenienser på nær FP203 Holbæk 

er spiret tilfredsstillende og står pænt og tæt i frøbedene (Se Figur 6). Da frøet af FP203 Holbæk sået 

d. 26. juni ikke er spiret tilfredsstillende, er det blevet besluttet, at der i stedet anvendes planter fra et 

andet frøbed sået mellem d. 1. og d. 2. juni 2020. Det skal i den forbindelse understreges, at der er 

tale om samme proveniens fra samme frøhøst, som har modtaget samme behandling som beskrevet 

ovenfor. Det forventes ikke, at den tidligere udsåning vil give FP203-proveniensen en betydende 

fordel i forbindelse med forsøget 
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Figur 6 - Frøbede med hybridlærk på Hjorthede Planteskole d. 2/6-21. Tv. ses FP636DK, Truust. Th. ses FP203DK, Holbæk 

3.3.2 Forsøgslokaliteter 

Af Bilag 3 afsnit 3.2 pkt. C1 i Bekendtgørelse om forstligt formeringsmateriale BEK nr. 1097 af 

01/06/2021, fremgår det at ”Den genetiske værdi af hver komponent skal vurderes på to eller flere 

forsøgsarealer, hvoraf mindst det ene skal være i omgivelser, som er relevante for den foreslåede 

anvendelse af formeringsmaterialet” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021). Derfor 

er det blevet besluttet, at forsøget skal anlægges som tre parallelforsøg på tre forskellige danske 

lokaliteter, en typisk østdansk lokalitet, en typisk østjysk lokalitet og en typisk vestjysk lokalitet. I de 

følgende tre afsnit beskrives de tre forsøgslokaliteter overordnet. I beskrivelserne fokuseres på 

arealernes beliggenhed, udseende og eventuelle særlige karakteristika.  

Da forsøgslokaliteterne er placeret tre forskellige steder i landet og indenfor en relativt stor geografi 

(Se Bilag 1), giver det formentlig sig selv, at forsøgsarealerne til daglig forvaltes af forskellige 

skovadministrationer. Formålet med dette projekt er ikke at diktere hvordan forsøget skal anlægges, 

men derimod at komme med en række anbefalinger hertil. Det er således vigtigt, at forsøget i videst 

muligt omfang er rationelt at anlægge for forsøgsværterne. Og derfor tager anbefalingen til 

forsøgsanlæggelsen udgangspunkt i den sædvanlige kulturmetodik anvendt af de respektive 

forsøgsværter. Den sædvanlige kulturmetodik er forsøgt klarlagt gennem samtaler med 

forsøgsværterne. Samtalerne har ikke været optaget og det er derfor ikke muligt at vedlægge en 

transskriberet udgave som kilde. Det kan imidlertid oplyses, at beskrivelserne har været forelagt de 

respektive forsøgsværter forud for aflevering med henblik på godkendelse og mulighed for at rette 

eventuelle fejl.   
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Sorø Akademi 

Den første forsøgslokalitet ligger i Lille Grøftevang Skov sydvest for Sorø. Lille Grøftevang Skov 

hører under Stiftelsen Sorø Akademi.  

Forsøgsarealet, der fremgår af kortsamlingen på Bilag 2, består primært af afdeling 660 litra a, c og 

e. Derudover stiller Stiftelsen Sorø Akademi også afdeling 661 litra e og f til rådighed ved behov. Det 

betyder, at der potentielt er afsat ca. 4,64 ha. til forsøget. Tallet er i virkeligheden nok nærmere ca. 

4,5 hektar, afhængigt af søens udbredelse. Den tidligere anvendelse af forsøgsarealerne samt de 

respektive arealstørrelser opmålt i QGIS, står anført i Tabel 2 nedenfor. 

Tabel 2 - Tidligere anvendelse samt arealstørrelse af forsøgsareal i Lille Grøftevang Skov 

Afd. Litra Hidtidig anvendelse Arealstørrelse ha. 

(målt i QGIS) 

660 a+c+e a: Sitkagran 1972 

c: Markeret som krat på tidligere 

skovkort, fremstår i dag som en 

lavvandet sø 

e: Ukultiveret siden 2017 

3,32 ha. 

661 c Sitkagran 1976 0,92 ha. 

661 f Sitkagran 1967 0,31+0,09=0,4 

ha. 

 

Fælles for arealerne er, at de fremstår let kuperede med både lavninger og højere partier. Terrænet 

stiger således ca. 3,5 meter fra laveste til højeste sted. Jorden forekommer rig med et højt indhold af 

ler. Ved besigtigelse af arealet i slutningen af maj måned 2021, bar flere af arealerne tydeligt præg af 

at være vandlidende. Til dette hører naturligvis, at maj måned 2021 er målt som den næstvådeste maj 

i 148 år (Pelt, 2021). Men som nævnt i Tabel 2 ovenfor, er fremstår litra c i afdeling 660 i dag som 

en lavvandet sø. Derudover findes endnu en sø i lavningen i den nordlige del af litra e. Afdeling 661 

ligger generelt lidt højere end afdeling 660 og fremstår knapt så kuperet. I lavningen i litra c stod der 

også vand, og grøften afvandede umiddelbart ikke arealet optimalt.  

I grænsen mellem afdeling 660 litra d og e var der placeret en sliksten til klovvildt, og i afdeling 661 

litra g stod en skydestige. Dette vidner naturligvis om vildtets tilstedeværelse på arealet, der 

yderligere bekræftes af spor fra råvildt og dåvildt.   
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Følgende er baseret på informationer givet af arealansvarlig skovfoged ved Stiftelsen Sorø Akademi 

Anders Grube (herefter AG). Afsnittet har, forud for aflevering, været forelagt AG med henblik på 

rettelse af eventuelle fejl og misforståelser. Det bør endvidere præciseres, at svarene udelukkende er 

givet på baggrund af spørgsmålet om, hvad AG havde gjort på pågældende areal, skulle han selv 

plante det til med lærk.   

Arealerne vil som udgangspunkt ikke blive knust. Jordforberedelse vil ske med en torækket 

kulturplov. Som udgangspunkt sprøjtes der ikke mod hverken græs eller snudebiller. Arealerne 

hegnes som udgangspunkt ikke ved plantning af lærk, dog er hegn nødvendigt ved plantning af f.eks. 

eg. Ved plantning af lærk ville AG normalt vælge barrodsplanter af proveniens FP203 Holbæk. 

Plantningen udføres af Stiftelsen Sorø Akademis egne skovarbejdere. Oprensning af eksisterende 

grøfter og gravning af nye foretages som udgangspunkt ikke.   

Birkebæk Plantage 

Det andet forsøgsareal ligger i Birkebæk Plantage omkring 10 kilometer sydvest for Herning. 

Birkebæk Plantage ejes af Hedeselskabet og forvaltes derfor af HedeDanmark. Birkebæk Plantage 

ligger på den såkaldte Skovbjergbakkeø, der er en rest af det morænelandskab, der blev dannet under 

næstsidste istid (Dansk Skovforening, 1996).  

Forsøgsarealet, der fremgår af kortsamlingen på Bilag 3, er ifølge HedeDanmarks bevoksningsliste 

på samlet 4,82 hektar. Forsøgsarealet spænder over afdeling 6 litra a, rødgran fra 1964 og afdeling 7 

litra a, rødgran fra 1963.  

Forsøgsarealet i Birkebæk Plantage differerer fra de øvrige forsøgslokaliteter, ved ikke at være blevet 

afdrevet på tidspunktet for udarbejdelsen af dette bachelorprojekt. Og derfor er det muligt, give en 

yderligere karakteristik af bevoksningen på forsøgsarealet. Rødgranen, der nærmer sig at være 60 år 

gammel, fremstår flere steder mindre, end hvad man normalt ville forvente. Dette skyldes formentlig, 

en længere stampeperiode i de første årtier efter plantning. Enkelte steder står holme af døde 

sitkagraner, der ifølge TSM er plantet i 1956. Spredt på arealet står enkelte ældre skovfyr, lærk og 

douglasgraner.  

Forsøgsarealet fremstår generelt meget ensartet, bortset fra en svag terrænstigning mod nord. Arealet 

viser ikke tegn på at være vandlidende. De øst-vest-gående skovningsspor viser dog flere steder tegn 

på vandstuvning som følge af traktose.  

I forbindelse med en besigtigelse af arealet, er der observeret spor fra både rå- og kronvildt.  
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Følgende er baseret på informationer givet af arealansvarlig skovfoged ved HedeDanmark 

Vestjylland Thomas Steen Mikkelsen (herefter TSM). Afsnittet har, forud for aflevering, været 

forelagt TSM med henblik på rettelse af eventuelle fejl og misforståelser. Det bør endvidere 

præciseres, at svarene udelukkende er givet på baggrund af spørgsmålet om, hvad TSM havde gjort 

på pågældende areal, skulle han selv plante det til med lærk. 

Arealet planlægges afdrevet primo august måned 2021. I forbindelse med skovningen ønsker TSM at 

bevare enkelte skovfyr, lærk og douglasgraner på arealerne, ligesom at holmene med døde sitkagraner 

ønskes bevaret. Alle effekter udkøres i umiddelbar forlængelse af skovningen, mens grene og toppe 

efterlades på arealet som ”billefang”. Toppene hugges til flis senest to måneder efter skovning, af 

hensyn til biller. Arealforberedelse sker med HedeDanmarks egen Höglägger (SF, Plantning efter 

stormfaldet, 2015, s. 194) og var der tale om en almindelig kultur ville TSM anvende 1/0 

dækrodsplanter, enten en C.E. Flensborg-proveniens eller FP203 Holbæk. Sprøjtning mod græs er 

normalt ikke nødvendigt, men kan gøres ved behov. Sprøjtning mod snudebiller er derimod en 

nødvendighed. 

Løvenholm 

Forsøgslokaliteten på Løvenholm ligger i Auning Skov. Auning skov ligger øst for Auning by, syd 

for Hovedvejen mellem Randers og Grenå.  

Forsøgsarealet, der fremgår af kortsamlingen på Bilag 4, dækker over afdeling 313 litra a, b, c og d, 

og er ifølge bevoksningslisten på sammenlagt 3,26 hektar. Den tidligere anvendelse af forsøgsarealet 

samt de enkelte litrastørrelser fremgår af nedenstående Tabel 3, der er en gengivelse af Løvenholm 

Gods’ bevoksningsliste. 

Tabel 3 - Gengivelse af bevoksningslisten for forsøgslokaliteten på Løvenholm 

Afd. Litra Hidtidig anvendelse Arealstørrelse (ha.) 

313 a Sitkagran (1965) 0,78 

313 b Sitkagran (1960) 0,70 

313  c Rødgran (1954) 1,01 

661 d Rødgran (1969) 0,77 

 

Terrænet på arealet er varierende og skråner således fra både den østlige og vestlige kant ned mod en 

grøft, der gennemskærer arealet fra nord mod syd. Grøften har tre mindre forgreninger, og er flere 
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steder 70-80 cm. dyb. Grøften har ved flere besigtigelser været vandførende. Ved en besigtigelse i 

slutningen af maj 2021 stod der endvidere vand i lavningen i det nordøstlige hjørne af arealet. 

Jordbunden veksler sammen med topografien. På de høje punkter fremstår jorden således primært 

sandet og gruset, mens den flere steder omkring grøften fremstår udpræget humøs og tørveagtig.  

Der er observeret fod af rå-, då- og kronvildt på arealet. Løvenholmskovene er naturligt hjemsted for 

en relativt stor bestand af faststående kronvildt. Flere steder i umiddelbar nærhed af forsøgsarealet 

var der opstillet skydestiger, hvilket alt andet lige også vidner om vildtets tilstedeværelse.  

Følgende er baseret på informationer givet af arealansvarlig skovfoged ved Løvenholm Gods Daniel 

Hintz (herefter DH). Afsnittet har, forud for aflevering, været forelagt DH med henblik på rettelse af 

eventuelle fejl og misforståelser. Det bør endvidere præciseres, at svarene udelukkende er givet på 

baggrund af spørgsmålet om, hvad DH havde gjort på pågældende areal, skulle han selv plante det til 

med lærk. 

Forsøgsarealet er afdrevet i februar måned 2021. Tømmeret er kørt ud i forbindelse med skovningen 

mens grene og toppe køres ud i slutningen af maj måned med henblik på flishugning. Efter udkørslen 

af GROT foretages en let knusning med henblik på at fjerne eventuelt tilbageværende grenaffald samt 

at efterlade stød i niveau med jordoverfladen. Forud for jordforberedelsen renses hoved- og 

stikgrøfterne op for at sikre en optimal bortledning af vand. Arealforberedelse foretages med en 

traktormonteret to-rækket rilleplov uden grubetand. Arealet tågesprøjtes med Roundup mod ukrudt i 

løbet af foråret umiddelbart inden plantning. Tilplantning vil som regel ske med barrodsplanter. 

Plantningen udføres af Løvenholm Gods’ egne skovarbejdere. Ved plantning af lærk anvendes som 

regel FP203 Holbæk eller FP626 C.E. Flensborg. Der sprøjtes forebyggende mod snudebiller og 

eventuelt frem til og med år to efter anlæggelse, såfremt der observeres angreb. DH ville normalt ikke 

hegne en kultur med lærk. Dette kan dog komme på tale i forbindelse med forsøget, forudsat det 

samme gøres på de andre lokaliteter.  

3.3.3 Statistisk opfølgning 

Hvilken form for opfølgning og beregning, der skal kunne foretages på baggrund af forsøget, er 

naturligvis noget, der bør overvejes i forbindelse med planlægningen af forsøget. Ønsket til 

nærværende forsøg er, som nævnt ovenfor, at det skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om forstligt 

formeringsmateriale BEK nr. 1097 af 01/06/2021. Af Bilag 3, pkt. 3.1 D pkt. 2 til førnævnte 

bekendtgørelse fremgår følgende: ”Til hver afprøvning skal anvendes et validt statistisk design, med 
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et tilstrækkeligt antal træer til at de individuelle egenskaber af hver undersøgt komponent kan 

bedømmes.” og videre under pkt. 3.1 E pkt. 1: ”De fremkomne forsøgsdata skal analyseres med 

internationalt anerkendte statistiske metoder, og resultaterne skal fremlægges for hver af de 

undersøgte egenskaber.” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021). Det præciseres ikke 

yderligere, hvornår noget anses som et ’validt statistisk design’, hvornår et antal er ’tilstrækkeligt’ 

eller om der er nogle ’internationalt anerkendte statistiske metoder’, der foretrækkes fremfor andre.  

Forsøget handler, som nævnt, om at kunne sammenligne forskellige provenienser af lærk, og jævnfør 

ovenstående skal denne beregning af forskel foretages med statistisk anerkendte metoder. Var der 

blot tale om to provenienser (populationer), ville disse kunne sammenlignes ved anvendelse af den 

gruppe af statistiske tests der kaldes t-tests. Overordnet så sammenligner en t-test middelværdien af 

to populationer, og ud fra et fastsat konfidensinterval typisk på 95% gives en sandsynlighed for, om 

middelværdierne afviger fra hinanden (Nord-Larsen, 2008).  

Nu er der imidlertid ikke tale om en sammenligning af to provenienser men om en sammenligning af 

11 provenienser. Og det er ikke blot 11 provenienser, der gentages én gang ét sted, men 11 

provenienser der gentages tre gange på tre forskellige lokaliteter. Det betyder, at det skal være muligt 

at regne på forskelle mellem provenienserne, og at det skal være muligt at regne på forskelle indenfor 

samme proveniens men på tværs af forsøgslokaliteter. Det skal også være muligt at regne på forskelle 

mellem provenienser, men hvor der indregnes udefra påvirkende faktorer som klima, jordbund eller 

lignende. Til sammenligning af mere end to populationer anvendes ofte en variansanalyse eller 

ANOVA (ANalysis Of VAriance) (Nord-Larsen, 2008). Kort fortalt bruges ANOVA til at teste 

variansen indenfor en population mod variansen mellem populationerne. Nul-hypotesen for testen vil 

altid være, at de testede populationer er ens, og at der dermed ingen forskel er på dem. Derfor 

forkastes nul-hypotesen også, såfremt der findes en statistisk signifikant forskel mellem 

populationerne (Nord-Larsen, 2008). 

Det smarte ved ANOVA er, udover at det er muligt at sammenligne mere end to populationer på 

samme tid, at det er muligt at inddrage vekselvirkninger. Eksempler på vekselvirkninger kunne for 

eksempel være træart, jordbundsforhold, placering i forhold til verdenshjørner eller noget helt fjerde. 

Der er imidlertid nogle krav til ANOVA, der kan gøre det til en udfordring at inddrage kontinuerte 

variable som f.eks. højde, diameter og volumen som såkaldte ”co-variater”. Derfor vil man formentlig 

ende med at analysere data med såkaldte generelle lineære modeller (generalized linear models 
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forkortet GLM), eller blandede lineære modeller (mixed linear models forkortet MLM) (Nord-

Larsen, 2008; Taeroe, Nord-Larsen, Stupak, & Raulund-Rasmussen, 2015). 

3.4 Videre afgrænsning 

Af hensyn til projektets omfang og efter forudgående aftale med forsøgsværter og vejleder, er den 

videre del af projektet begrænset til udelukkende at omhandle forsøgslokaliteten i Birkebæk Plantage. 

Fravalget af lokaliteten Grøftevang Skov skyldes simple praktiske årsager. Mens årsagen til at 

Løvenholmlokaliteten er fravalgt er en kombination af flere ting. Den primære årsag er, at der 

undervejs i forløbet med udarbejdelsen af dette bachelorprojekt blev sået tvivl om 

Løvenholmlokalitetens egnethed som forsøgslokalitet. Denne tvivl kom på baggrund af arealets 

størrelse og generelle beskaffenhed. Samtidig blev det undervejs i forløbet besluttet at medtage endnu 

en proveniens udover de på forhånd 10 aftalte. Den ekstra proveniens skabte behovet for yderligere 

tre forsøgsparceller pr. forsøgslokalitet, hvilket stiller yderligere krav til forsøgsarealernes størrelse. 

Det er dog fortsat håbet, at materialet fra de følgende afsnit også vil kunne finde anvendelse i 

forbindelse med planlægningen af forsøgets anlæggelse på de resterende to forsøgslokaliteter.   

4. Forsøgsdesign 

Indledningsvis gives en række overordnede anbefalinger til forsøgsanlæggelsen på tværs af de tre 

forsøgslokaliteter. Efterfølgende gives der et konkret forslag til, hvordan forsøget vil kunne anlægges 

på forsøgslokaliteten i Birkebæk Plantage. Forslaget gives dels på baggrund af de i afsnit 3.3 nævnte 

vilkår for forsøgsanlæggelsen samt den præsenterede indsamlede forsøgsdata, som følger. Fremfor at 

have et samlet metodeafsnit, hvori al metodebeskrivelse indgår, vil der blive redegjort for hvilken 

metode, der er anvendt til indsamling og eventuel efterbehandling data i forbindelse med 

præsentationen af den pågældende data. Dette gøres af hensyn til læsevenligheden af 

bachelorprojektet.  

4.1 Overordnede anbefalinger til forsøg 

4.1.1 Forsøgstype 

Forsøget anlægges som tre parallelforsøg på tre forskellige lokaliteter. De enkelte parallelforsøg 

anlægges som randomiserede blokforsøg med tre gentagelser. Der vil med andre ord blive tre 

gentagelser af hver af de 11 provenienser pr. forsøgslokalitet, hvilket sammenlagt på tværs af de tre 

lokaliteter, giver 99 parceller, der kan analyseres på. Forsøgstypen er valgt af hensyn til den statistiske 
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opfølgning på forsøgene (se afsnit 3.3.3). Der er blandt forsøgsværterne lagt op til, at forsøget skal 

drives frem mod optimal omdriftsalder og eventuelt længere (Hintz, 2020).    

4.1.2 Parcelstørrelse 

Det burde give sig selv, at jo flere træer pr. forsøgsparcel, jo mindre betydning vil hvert enkelt træ 

have i den samlede opmåling af forsøget. Det samme gælder naturligvis omvendt. Ved meget få træer 

pr. parcel vil hvert enkelt træ sandsynligvis have stor indflydelse på resultatet. Dette taler naturligvis 

for at vælge parceller af en vis størrelse, for at sikre et tilstrækkeligt stort datagrundlag. Derudover er 

formålet med forsøget som bekendt at foretage målinger af proveniensernes vedmasseproduktion. 

Der kræves med andre ord, at der skal kunne udlægges mindst en prøveflade pr. forsøgsparcel, hvilket 

endnu en gang taler for at anlægge parceller af en vis størrelse. 

Der er på tidspunktet for udarbejdelsen af dette projekt endnu ikke fastsat nogen gennemgående 

hugststrategi for forsøgsplantningerne. Alligevel vil jeg tillade mig at gå ud fra, at en sådan vil blive 

defineret på et tidspunkt. Dette fordi formålet jo, som nævnt, er at undersøge proveniensernes 

vedmasseproduktion. Derfor anvendes i det følgende netop en hugst- eller behandlingsstrategi som 

argument for valg af parcelstørrelse. 

M. Andersen (1950) slutter sin tilvækstoversigt for japansk lærk ved alder 50 år. Her står der efter 

tynding 145 træer pr. hektar (Andersen, 1950). Daniel Hintz beskriver i sit forslag til en 

behandlingsstrategi for lærk, hvordan lærken bør hugges hårdt og tidligt i ungdommen, og svagere i 

alderdommen. Følges denne model ender man på et slutstamtal på 138 træer pr. hektar (Hintz, 2013). 

På baggrund af førnævnte eksempler virker det rimeligt at arbejde ud fra et slutstamtal på omkring 

140 træer pr. hektar. Ved en parcelstørrelse på for eksempel 0,1 hektar, vil der altså i gennemsnit 

være 14 træer pr. parcel. Hvert enkelt træ udgør således lige over 7% af den samlede masse. Normalt 

regnes der indenfor statistikken med usikkerheder op til 5% som nævnt i afsnit 3.3.3. Det er klart, at 

der ved valg af denne model åbnes for muligheden for en usikkerhed, der er to procentpoint højere 

end det normalt tilladte. Men det er samtidig vigtigt at understrege, at dette er på tidspunktet for en 

tænkt afdrift og derfor også for måleperiodens afslutning. Hintz (2013) foreslår et stamtal før tynding 

ved alder 40 år på 255 træer. Ved dette stamtal udgør hvert enkelt træ 3,9% af dem samlede masse, 

og herved mindre end den usikkerhed på 5%, der normalt tolereres. Ved alder 21 år anbefaler Hintz 

(2013) et stamtal på 1150 træer, hvilket bevirker at hvert enkelt træ udgør 0,87% og dermed betydeligt 

under usikkerheden på 5%. 
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4.1.3 Arealforberedelse 

Det vigtigste i forbindelse med anlæggelsen af et forsøg er at forsøge at fjerne så mange 

udefrakommende påvirkninger som muligt. Dette fordi man herved sikrer, at en eventuel forskel i 

proveniensernes vækst, sundhed eller lignende rent faktisk skyldes en forskel mellem provenienserne, 

og ikke at provenienserne er plantet under forskellige vilkår. Dette gælder også, selvom et af 

formålene med dette forsøg er at undersøge proveniensernes vækst på forskellige lokaliteter. Her er 

det altså vigtigt at kunne antage, at en eventuel forskel mellem proveniensernes vækst skyldes 

lokaliteternes forskellighed, og ikke at der f.eks. er problemer med græs på den ene lokalitet. 

I henhold til ovenstående vil der i det følgende blive præsenteret en række generelle anbefalinger 

vedrørende forsøgets anlæggelse, der er gældende for alle tre forsøgslokaliteter. 

Skovning og rydning 

Hovedforudsætningen for en ensartet og præcis forsøgsanlæggelse er blandt andet, at 

forsøgsarealerne på tidspunktet for plantning fremstår afdrevne og totalt ryddede for opvækst. I tillæg 

hertil anbefales det, at forsøgsarealerne knuses let for at fjerne stød og eventuelle efterladte grene og 

toppe. 

Ukrudtsbekæmpelse 

Det er vigtigt, at forsøgsarealerne fremstår så rene for ukrudt som muligt. Dette for at give træerne de 

bedst mulige vækstbetingelser og for at sikre, at græs eller andet ukrudt ikke ødelægger noget af 

vækstpotentialet hos lærketræerne. 

Fremtidig renholdelse af forsøgsarealerne kommer til at pålægge de pågældende forsøgsværter. 

Renholdelsen omfatter græs og ukrudt i det omfang, det vurderes at kunne påvirke væksten af 

planterne negativt. Renholdelsen omfatter også fjernelse af eventuelt selvsået lærk fra 

omkringliggende bevoksninger, såfremt det vurderes, at disse vil kunne misforstås som værende en 

del af forsøget. 

Bekæmpelse af skadevoldere 

Lærk angribes, ligesom resten af nåletræerne, af blandt andet Stor Nåletræssnudebille (Hylobius 

abietis). Et snudebilleangreb er selvsagt ikke ønskeligt, da det – alt andet lige – vil påvirke planternes 

vækst negativt. Det må antages, at både en knusning og en stribevis blotlægning af mineraljord i 

forbindelse med jordbearbejdning vil have en gavnlig effekt i forhold til at forhindre 

snudebilleangreb. Dog er er alle tre forsøgsarealer tidligere nåletræslokaliteter, hvilket skaber 
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grobund for angreb af snudebiller, da snudebillerne vokser i stødene fra den tidligere. Derfor 

anbefales det, at der foretages 1-2 forebyggende sprøjtninger mod snudebiller det første eller de to 

første år efter forsøgets anlæggelse. Herefter må det antages, at lærkeplanterne har opnået en 

stammediameter, der er stor nok til at modstå eventuelle fortsatte angreb bevoksning (Bergstedt, 

Skovdyrkning i praksis, 2016; Ravn, Riis-Nielsen, Bentsen, & Wichmann, 2006). 

Hegning 

I forbindelse med besigtigelse af forsøgsarealerne er der på samtlige lokaliteter konstateret spor fra 

klovvildt. Sporene omfatter både råvildt, dåvildt og kronvildt. Der er desuden opstillet to skydestiger 

i umiddelbar nærhed af forsøgsområdet i Auning Skov og en skydestige, en sliksten og et vildtkamera 

på forsøgsområdet i Lille Grøftevang Skov, hvilket igen må vidne om tilstedeværelsen af klovvildt.  

Ifølge et forsøg udført på Løvenholm Gods skrælles og skades lærk generelt mindre af kronvildt end 

en række andre almindelige skovtræarter (Troensegaard, Lindrup, & Hintz, 2020). Til trods herfor 

skal det anbefales, at forsøgsarealerne indhegnes, og at hegningen sker med en hegnstype der, hvis 

ikke forhindrer så i hvert fald besværliggør adgangen til forsøgsarealerne for klovvildt og eventuelt 

harer. 

Oprensning af grøfter 

På forsøgslokaliteterne i Auning Skov og i Lille Grøftevang Skov findes der vandførende grøfter. Det 

anbefales, at grøfterne oprenses forud for forsøgets anlæggelse, dels for at sikre grøfternes evne til at 

lede vand bort, og deraf jordens dræning. Men også for at undgå, at en grøfterensning skal foretages 

umiddelbart efter forsøgets anlæggelse med risiko for beskadigelse af planterne til følge. Det 

anbefales desuden, at der i forbindelse med forsøgsanlæggelsen etableres et spor på den ene side af 

grøfterne, hvor grøfterenseren vil kunne køre uden at komme i kontakt med forsøgsparcellerne. 

4.1.4 Forsøgsanlæggelse 

Plantning 

Det er naturligvis altid ønskeligt, at et forsøg anlægges så omhyggeligt og præcist som muligt. Dette 

tilfælde er ingen undtagelse, da en præcis plantning kan lette det fremtidige arbejde med forsøget, 

herunder gøre det nemmere at udføre statistiske analyser på tværs af forsøgslokaliteterne. Når det er 

slået fast, så er en af præmisserne for forsøget også, at det skal være praktisk ladsiggørligt. Der er 

således ikke en forventning om, at plantningen skal ske efter en GPS. Metoden, der bliver anvendt til 

arealforberedelse, er nogenlunde sammenlignelig på tværs af forsøgslokaliteterne, om end der kan 

forekomme mindre afvigelser i form af maskintyper. Der opfordres således til, at der afsættes tydelige 
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markeringer af, hvor maskinføreren skal køre, og at maskinføreren instrueres i vigtigheden af, at 

rækkerne kommer til at forløbe så lige og så parallelle som muligt. Hvorvidt det er praktisk 

ladsiggørligt at udspænde snore langs med og på tværs af plantefuren afhænger formentlig meget af 

det enkelte forsøgsareal. Der kan derfor kun opfordres til, at der udvikles et system til markering af, 

hvor de enkelte planter skal stå, som også vil kunne fungere i praksis. Hvorvidt det er markering med 

spray, plantepinde, snore eller noget fjerde lades være op til den enkelte. Det er dog vigtigt, både af 

hensyn til muligheden for at udføre rummelige analyser og af hensyn til med sikkerhed, at kunne 

identificere de enkelte planter fremadrettet, og at planterne, så vidt det overhovedet er muligt, står 

med samme række og planteafstand.  

Der lægges op til, at planterne plantes med en planteafstand på 1,5 meter og en rækkeafstand på 2,0 

meter. Årsagen hertil er dels, at den fastsatte parcelstørrelse på 20 x 50 meter giver mulighed for 

præcis 10 rækker pr. parcel, dels at rækkeafstanden på de 2,0 meter formentlig vil gøre det muligt for 

den traktor, der trækker kulturploven/högläggeren, at køre imellem rækkerne og ikke nede i en af 

rækkerne. Dette må antages at være bedre for komprimeringen af jorden i plantefuren.  

Ved en planteafstand på 1,5 meter og en rækkeafstand på 2,0 meter, vil der i en parcel på 20 x 50 

meter skulle bruges lige over 333 planter. Det betyder, at der på hver forsøgslokalitet skal bruges 

1.000 planter pr. proveniens eller 11.000 planter i alt. Ifølge Andreas Bergstedt er det muligt at plante 

500-1.000 barrodsplanter om dagen afhængigt af forholdene (Bergstedt, Skovdyrkning i praksis, 

2016). Ifølge HedeDanmark kan en skov- og naturtekniker plante 200 barrodsplanter i timen på 

vestjysk sandjord (SF, Plantning efter stormfaldet, 2015). Hvis der på baggrund heraf tages 

udgangspunkt i, at en skov- og naturtekniker planter 100 planter i timen, hvilket på nogen lokaliteter 

sikkert er en undervurdering, så burde tre skov- og naturteknikere kunne tilplante alle parceller 

indenfor en almindelig 37 timers arbejdsuge. Hertil skal naturligvis lægges en eventuel tilplantning 

af spor plus plantning af eventuelle restarealer.   

Da anlæggelsen af forsøget involverer mange forskellige provenienser, der skal plantes flere 

forskellige steder, må der på det kraftigste opfordres til, at de skov- og naturteknikere, der får ansvaret 

for at plante forsøget, grundigt instrueres i hvilke provenienser, der skal plantes hvor. Der må 

endvidere på det kraftigste opfordres til, at der udvikles et tydeligt system, der sikrer, at 

provenienserne ikke blandes sammen, da dette selvsagt vil være en katastrofe for forsøget.   
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Markering af blokke og parceller 

Der findes formentlig indtil flere eksempler på forsøg, der i årenes løb er blevet ødelagt, fordi de ved 

en fejl er blevet tyndet eller måske endda afdrevet før tid. Ikke fordi den ansvarlige skovfoged med 

vilje har villet sabotere forsøget, men nok snarere fordi forsøget ikke har været markeret tydeligt nok. 

Håbet for dette forsøg er, at det vil kunne bidrage med viden om hybridlærkens vækst de næste mange 

(80, måske flere) år. Det siger sig selv, at ansvaret for forsøgsarealerne kan nå at skifte hænder indtil 

flere gange, over en så lang tidshorisont. Derudover kommer forsøgsarealernes karakter til at ændre 

sig drastisk. Det betyder, at det, som ved anlæggelsen, ligner tydeligt markerede grænser om 40 år 

kommer til at være højstammet og tætsluttende skov. Derfor er det utroligt vigtigt, at både forsøget 

som helhed men også forsøgsparcellerne markeres tydeligt.   

I forbindelse med planlægningen af forsøget har der været diskuteret flere muligheder, i forhold til 

hvad der på sigt vil give den mest hensigtsmæssige markering af forsøgets grænser. På alle 

forsøgslokaliteter bør der som minimum bankes et galvaniseret jernrør i jorden, hvis præcise 

koordinater registreres og anvendes som nulpunkt til udmåling af resten af forsøget. Jernrøret bør 

endvidere males rødt og kan forsynes med en til formålet udviklet hvid plasticmarkør for lettere 

fremtidig genkendelse. Samme metode kan overvejes til yderligere markering af forsøgsparcellerne 

ved for eksempel at banke et galvaniseret, malet jernrør i hjørnet af hver enkelt parcel og forsyne 

rørene med en hvid plasticmarkør. 

Der kan tænkes på flere mulige løsninger i forhold til, hvad der skal plantes i sporene mellem 

parcellerne. En løsning er naturligvis ikke at plante noget, hvilket dog formentlig vil øge randeffekten 

hos de rækker, der vender ud mod sporene. Plantes sporene ikke til, bør risikoen for en øget 

konkurrence fra græs i sporene også overvejes. 

En løsning, der allerede fra forsøgets anlæggelse vil skabe en tydelig markering af forsøgsparcellerne, 

er at tilplante sporene med en anden træart end lærk. Det kunne for eksempel være rød- eller sitkagran. 

Vælges denne løsning vil der, som i løsningen hvor sporene ikke tilplantes, være en risiko for en øget 

randeffekt imellem de træer, der står tættest ved sporet. Der kan argumenteres for, at så længe 

randeffekten er ens for alle parcellerne, burde denne ikke være betydende for forsøgets resultater.  

Ønskes der skabt så ens forhold som muligt på tværs af forsøgsarealerne, kan der overvejes at tilplante 

sporene med lærk. Vælges denne løsning bør man imidlertid holde sig for øje, at det kan blive sværere 

at genkende de enkelte forsøgsparceller, særligt hvis disse ikke yderligere markeres. Der er desuden 

risiko for, forudsat at det er hybridlærk, der anvendes som spor-træ, at denne vil kunne presse de 
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egentlige forsøgstræer. Her tænktes særligt på provenienserne af europæisk og japansk lærk, der som 

udgangspunkt bør vokse langsommere end hybridlærken (Roulund, 2007).   

Endvidere kan det overvejes, om overgangene mellem forsøgsblokkene bør markeres særskilt. Denne 

form for markering vil formentlig være mere anvendelig på nogen af lokaliteterne end på andre. 

Hvorvidt, den ene løsning bør vælges fremfor den anden, er i sidste ende op til forsøgsværterne at 

beslutte. Der kan dog kun opfordres til, at den samme løsning vælges på tværs af lokaliteterne af 

hensyn til forsøgets ensartethed. Denne opfordring er især gældende med hensyn til om sporene 

plantes til eller ej, da dette valg vil kunne have indflydelse på forsøgets resultater.    

4.1.5 Anbefalinger til fremtiden 

Som tidligere nævnt skal det afprøvede materiale i henhold til Bilag 3 pkt. 3.1 D pkt. 1 i BEK nr. 

1097 af 01/06/2021 dyrkes, plantes og forvaltes ens. Derfor anbefales det, at der blandt 

forsøgsværterne aftales en fast hugststrategi for forsøgene, således at de enkelte dele af forsøget 

behandles ens. 

Det anbefales i den forbindelse, at alle tyndinger sker på baggrund af udvisning af forsøgsparcellerne. 

Ved at vise ud i parcellerne bliver det muligt at måle forsøgene forud for tynding. Det bliver på den 

måde også muligt at registrere, hvilke træer der fjernes, samt hvilken vedmasse der fjernes. 

Sidstnævnte er som bekendt en forudsætning for at kunne måle totalproduktionen.   

4.2 Konkret anbefaling til forsøgets anlæggelse i Birkebæk Plantage 

Forsøgslokaliteten i Birkebæk Plantage er overordnet præsenteret i afsnit 3.3.2, hvilket derfor ikke 

skal gentages. I de følgende afsnit gives i stedet indledningsvis en grundig gennemgang af 

forsøgslokaliteten med særligt fokus på lokalitetens abiotiske faktorer. Efterfølgende gives på 

baggrund af de i afsnit 4.1 præsenterede overordnede anbefalinger og de i afsnit 4.2.1 præsenterede 

vækstvilkår, en konkret anbefaling til, hvordan forsøget vil kunne anlægges i Birkebæk Plantage. 

4.2.1 Præsentation af indsamlet data 

Jordbund 

Kortet på Bilag 5 viser forsøgslokaliteten markeret på GEUS’ jordartskort. Af kortet fremgår det, at 

jordbunden er karakteriseret som smeltevandsgrus og -sand. Selvom jordartskortet er velegnet til at 

give et overordnet overblik, kan der naturligvis forekomme variationer i den faktiske jordbund, og 

dette selv indenfor relativt små områder. Derfor er jordbunden på lokaliteten undersøgt yderligere 

ved brug af et jordspyd. Undersøgelsen sker i overensstemmelse med ”Skovstatistisk feltinstruks 
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2019” med undtagelse af, at der anvendes et jordspyd i stedet for et sneglebor (Alban, et al., 2019). 

På kortet på Bilag 6 er prøvetagningerne markeret. Ved prøvetagning er mindst én deciliter af 

udgangsmaterialet/C-horisonten er hjemtaget i en ren beholder. Udgangsmaterialet er undersøgt med 

henblik på at bestemme lerindholdet. Resultaterne fremgår af Tabel 4 nedenfor. Til bedømmelse af 

lerindholdet anvendes to metoder. Den første er den metode, der i ”Skovstatistisk feltinstruks 2019” 

kaldes Fingerspitzgefühl-metoden (Alban, et al., 2019). Efter anvendelse af Fingerspitzgefühl-

metoden, udføres næste test efter hvad der i ”Vejledning til jordbundsundersøgelser”, der udleveres 

som en del af Skovskolens kursus i Økologi, kendes som en fedte-kradse-prøve. På baggrund af 

jordprøvernes umiddelbare lerindhold tilsniges en kategorisering af prøverne efter Larsen (2005). 

Kategoriseringen anvendes igen til at give et bud på jordens vandholdningskapacitet og 

næringsindhold (Larsen, 2005, s. 120). Når der ovenfor bruges ord som tilsniges, skyldes dette, at de 

anvendte undersøgelser er feltmetoder. De vil dermed aldrig vil kunne give et nøjagtigt resultat. Det 

er klart, at skulle man ønske fuldstændigt valide resultater, ville det kræve egentlige 

jordbundsundersøgelser foretaget i et laboratorium. Dette vurderes imidlertid at ligge udenfor dette 

projekts formål. 

Tabel 4 - Resultater af feltundersøgelser af jordprøverne fra Birkebæk Plantage, samt kategoriseringen i overensstemmelse med 

Larsen (2005) 

Jordprøve 

nr. 

Jordbundstyper efter Alban 

et al. (2019) 

Jordbundstyper efter 

”Vejledning i 

jordbundsundersøgelser”  

Jordbundstyper efter 

Larsen (2005) 

1 
Leret sand: mellem 5 og 10% 

ler 

Fedter lidt, kradser stærkt = 2,5-5% 

ler 

Grovsandet jord. Vand: 1-2. 

Næring: 1-2 

2 
Sand: mindre end 5% ler Fedter ikke, kradser stærkt = under 

2,5% ler 

Grovsandet jord. Vand: 1-2. 

Næring: 1-2 

3 
Leret sand: mellem 5 og 10% 

ler 

Fedter lidt, kradser stærkt = 2,5-5% 

ler 

Grovsandet jord. Vand: 1-2. 

Næring: 1-2 

4 
Leret sand: mellem 5 og 10% 

ler 

Fedter lidt, kradser stærkt = 2,5-5% 

ler 

Grovsandet jord. Vand: 1-2. 

Næring: 1-2 

5 
Sand: mindre end 5% ler Fedter ikke, kradser stærkt = under 

2,5% ler 

Grovsandet jord. Vand: 1-2. 

Næring: 1-2 

 

Topografi 

På Bilag 6 ses et topografisk kort over forsøgsarealet. Der gøres opmærksom på, at det valgte 

baggrundskort er et topografisk kort i såkaldt overdrevet format. Det vil sige, at konturerne i terrænet 
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vises mere markante, end de er i virkeligheden. Af kortet og af højdekurverne fremgår det, at 

forsøgsarealets topografi er relativt ensartet, men at terrænet er svagt stigende i nordvestlig retning. 

Kortet viser desuden tydeligt den gamle sporinddeling af arealet. Bevoksningens hovedspor 

gennemskærer arealet i øst-vestgående retning for hver 30 meter. Stiksporene findes cirka hver 10-

12 meter i nord-sydgående retning. Flere af hovedsporerne er i dag relativt dybe og bærer præg af 

vandstuvning. Som der ses på Figur 7 nedenfor, er der flere af sporene vokset til i græs.  

 

Figur 7 - Eksempel på hovedspor på forsøgsareal i Birkebæk Plantage 

Nedbør og temperatur 

Birkebæk Plantage ligger ifølge Larsen (2005) i skovregion II – Hedeslette/bakkeøregion. Om 

regionen Larsen (2005): ”Hedeslette/bakkeøregionen er et højnedbørsområde. Nedbøren i 

vækstsæsonen maj til og med oktober ligger generelt mellem 400 og 500 mm, medens 

årsmiddelnedbøren ligger mellem 800 og 950 mm.” (Larsen, Naturnær skovdrift, 2005, s. 120). Ifølge 

Danmarks Meteorologiske Institut (herefter DMI) var den gennemsnitlige årlige nedbør i perioden 

2005-2016 på 795 mm. på landsplan. Birkebæk Plantage, der ligger i Herning Kommune, fik ifølge 

data fra DMI i gennemsnit 963,5 mm. regn om året i perioden 2011-2020. Herning Kommune ligger 

dermed væsentligt over landsgennemsnittet, når det kommer til nedbør. Som diagrammet på Figur 8 

viser, så fik Herning Kommune 1.149 mm. regn i 2020, hvoraf de 554,6 mm. faldt i vækstsæsonen 

maj til oktober måned (Danmarks Meterologiske Institut, u.d.).  
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Figur 8 - Nedbør (mm) i Herning Kommune år 2020. Kilde: dmi.dk/vejrarkiv 

Temperaturkurverne, der fremgår af Figur 9 nedenfor, viser temperaturerne målt i Herning Kommune 

i 2020.  Som det kan ses af kurverne, er der risiko for sen forårsnattefrost frem til maj måned, mens 

efterårsnattefrosten kan komme allerede fra september. Lærk skades særligt af tidlig 

efterårsnattefrost, da lærkens skudvækst pågår indtil oktober/november. Temperaturkurverne viser 

endvidere et relativt stort udsving i temperaturerne fra laveste til højeste temperatur i vækstsæsonen 

(Danmarks Meterologiske Institut, u.d.).  

 

Figur 9 - Temperaturmålinger i Herning Kommune år 2020. Kilde: dmi.dk/vejrarkiv 
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Som tørkeindekset på nedenstående Figur 10 viser, så er der til trods for en relativt høj mængde 

nedbør stadigvæk risiko for tørke i vækstsæsonen. Tørkeindekset beregnes ifølge DMI på baggrund 

af nedbør, nedsivning og forventet fordampning. Et tørkeindeks på 6-8 defineres som forøget risiko 

for tørke, og ved et tørkeindeks på 9-10 er der høj risiko for tørke (Danmarks Meterologiske Institut, 

u.d.). Læseren bør bemærke, at der var risiko for tørke i 2020, og at dette er til trods for, at der faldt 

næsten 200 mm. regn mere end det årlige gennemsnit for de seneste ni år. 

 

Figur 10 - Tørkeindeks for Herning Kommune 2020. Kilde: dmi.dk/vejrarkiv 

Omkringliggende arealer 

På oversigtskortet på Bilag 3 vises forsøgsarealet og de til forsøgsarealet tilstødende arealer. Det 

bemærkes, at forsøgsarealet er orienteret langsgående i nord/sydlig retning. Øst for forsøgsarealet 

ligger Hjortsballehøjvej, der går fra Hovedvej 12 til Arnsborg. Imellem asfaltvejen og forsøgsarealet 

ligger langsgående med vejen en yngre kultur med bøg som hovedtræart. Imellem bøgene findes også 

en hel del selvsået lærk. På Figur 11 nedenfor ses en selvsået lærk efter 10 vækstsæsoner. 

Nord for forsøget findes et større område på over 7 hektar anlagt med nye kulturer af sitka- og rødgran 

i henholdsvis 2015 og 2018. Mod vest findes der skovdække i ca. 2,5 kilometer, inden man når åbent 

land omkring Kibæk. Efter afdriften af forsøgsarealet vil der til sammen restere ca. 12 hektar af afd. 

6 litra a og afd. 7 litra a. På nuværende tidspunkt kendes ikke de konkrete planer for afdrift af den 

resterende del af bevoksningen. Det antages dog, at der indenfor overskuelig fremtid vil ske en 

yderligere afdrift mod vest, da den resterende del af bevoksningen har samme karakter som den del, 

der bliver afdrevet til forsøget. Mod syd bevares ifølge skovningsplanen en smal tange af den 

oprindelige rødgranbevoksning. Syd for tangen står en bevoksning af lærk plantet i 1966. De 
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omkringliggende arealer vil betyde, at der reelt kun er risiko for skygge i den sydligste og vestligste 

kant af arealet. Forsøgsarealets størrelse samt de store nyplantede arealer mod nord og øst kan til 

gengæld betyde, at forsøgslokaliteten er mere frostudsat grundet manglende skovklima.        

 

Figur 11 - 10 år gammel selvsået lærk i Birkebæk Plantage afd. 7 litra b 

4.2.2 Præsentation af forsøgsdesign 

På baggrund af de i afsnit 3.3 på forhånd fastsatte vilkår for forsøget, samt de i afsnit 4.2.1 

præsenterede data, argumenteres indledningsvist for en mulig inddeling af forsøgsarealet i tre blokke 

af hver 11 parceller. Dernæst gives et forslag til, hvordan de enkelte forsøgsparceller kan fordeles.  

Inddeling af forsøgsareal 

Da det er besluttet, at forsøget skal anlægges som et randomiseret blokforsøg med tre gentagelser, 

giver det sig selv, at forsøget bør inddeles i tre blokke. Da forsøgsparcellerne skal tildeles ved tilfældig 

fordeling, og det derfor ikke er muligt at bestemme, hvilken proveniens der skal tildeles hvilken 

forsøgsparcel, er den eneste måde at udligne eventuelle variationer indenfor forsøgsarealet, altså ved 

at gøre dette på blokniveau. Årsagen til, at der ønskes så lidt variation indenfor blokkene som muligt, 



 

47 

 

er for at sikre, at de eventuelle forskelle, der måtte være mellem provenienserne, rent faktisk skyldes 

en forskel mellem provenienserne og ikke mellem proveniensernes voksesteder.  

Forsøgslokaliteten i Birkebæk Plantage er, som også præsenteret i forrige afsnit, meget ensartet med 

hensyn til både topografi og jordbund. Der er desuden ingen væsentlige forhold på arealet som f.eks. 

grøfter, fortidsminder eller lignende. Det eneste, der reelt har haft indflydelse på blokinddelingen af 

arealet, er derfor den mindre terrænstigning mod nord samt tilstanden af de eksisterende hovedspor. 

Som Figur 12 nedenfor illustrerer (Kortet kan ses i et større format på Bilag 7), er der, for at 

imødekomme variationerne som førnævnte terrænstigning og eksisterende hovedspor eventuelt måtte 

skabe, foreslået, at blokinddelingen sker på tværs af arealerne i øst-vestgående retning. Ved denne 

inddeling af forsøgsarealet skabes en nordlig blok, og en sydlig blok og en blok herimellem. Den 

nordlige blok kommer således til at indeholde den del af forsøgsarealet, med det største topografiske 

udsving. Normalt startes en opmåling af et forsøgsareal fra det sydvestlige hjørne. Derfor navngives 

den sydlige blok ”Blok 1”, den mellemliggende blok navngives ”Blok 2” og den nordligste blok 

navngives ”Blok 3”. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at kortet er indtegnet med en vis 

tolerance, da forsøgsarealet som nævnt endnu ikke er afdrevet endnu, og den præcise størrelse derfor 

fortsat ikke kendes.  

 

Figur 12 - Fordeling af forsøgsparceller på forsøgslokalitet i Birkebæk Plantage 
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Ved at lade forsøgsparcellerne gå i forsøgsarealets længderetning sikres det nogenlunde, at 

forsøgsparcellerne påvirkes lige meget af de gamle hovedspor, der som nævnt viser tegn på 

vandstuvning, og som er vokset til i græs. Havde man valgt at lægge forsøgsparcellerne på modsatte 

led, kunne de risikeres, at store dele af enkelte parceller ville udgøres af gamle kørespor.  

Fordeling af forsøgsparceller 

Som nævnt anlægges forsøget som et randomiseret blokforsøg. Det burde derfor være indlysende, at 

der kræves en eller anden form for tilfældighed i fordelingen af forsøgsparceller. Et af formålene med 

forsøget er desuden at skabe et forsøgsdesign, på hvilken baggrund der vil kunne udføres statistisk 

valide analyser. Det er derfor ikke muligt, selv at bestemme hvor de enkelte provenienser skal plantes 

indenfor hver blok, da dette skaber muligheden for, at nogle provenienser favoriseres frem for andre. 

Fordelingen af de 11 provenienser på de 11 forsøgsparceller indenfor hver blok, er derfor foretaget 

efter følgende simple måde: Hver af parcellerne tildeles et nummer fra 1 til 11. Nummereringen 

startes ligesom ved blokinddelingen fra det sydvestlige hjørne (Fordelingen af parcellerne fremgår af 

både af Figur 12 ovenfor og af kortet på Bilag 7). Provenienserne gives tilsvarende et bogstav fra A 

til K. Tildelingen af bogstaver er givet efter den rækkefølge, som provenienserne er præsenteret i 

afsnit 3.3.1, og som fremgår af Tabel 5 nedenfor. Tallene og bogstaverne skrives enkeltvist ned på 

små stykker papir og blandes i to separate beholdere. På samme tid udtrækkes et tal og et bogstav, og 

på baggrund af udtrækningen vides der, hvilken proveniens, der skal plantes på hvilken parcel. Den 

parcelvise fordeling af provenienserne i hver af de tre blokke fremgår af Tabel 5 nedenfor.  

Tabel 5 - Oversigt over tildeling af bogstaver til frøkilder mhp. tildeling af forsøgsparceller 

Frøkilde Tildelt bogstav Parcelnr. i  

Blok 1 

Parcelnr. i  

Blok 2 

Parcelnr. i  

Blok 3 

F839 – Mosemark Skov A 4 9 2 

FP203 – Holbæk B 11 5 4 

FP618 – C.E Flensborg C 6 1 10 

FP626 – C.E. Flensborg D 3 3 3 

FP636 – Truust E 5 11 11 

FP638 – Mourier-Petersens Plantage F 8 8 1 

FP651 – Laugesens Plantage G 10 7 5 

F410 – Frøslev H 7 2 9 

FP615 – C.E. Flensborg I 9 4 8 

F81 – Jægersborg  J 1 6 6 

FP661 – Tophøj K 2 10 7 
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5. Diskussion 

Roulund (2007, s. 88) kalder i sin artikel af samme navn hybridlærken for ”En overraskende 

overlegen træart”. Til Skovbrugskonferencen i 2019 tillod Hintz (2019 s. 327) sig at stille 

spørgsmålet: ”Lærk - mere end flis?”. Hintz (2013; 2020) opfordrer til at dyrke lærken med henblik 

på tømmerproduktion. Han giver desuden en reel model for, hvordan dette kan gøres, endda med en 

økonomisk gevinst. Men til trods herfor, ville man, hvis man skulle skrive en artikel om dansk 

skovbrugs anvendelse af hybridlærk, nok snarere skulle give den titlen ”Hybridlærk – hurtigt-

voksende ammetræ til biomasseproduktion”. 

Som beskrevet i indledningen til dette projekt, bliver der i fremtiden behov for en øget produktion af 

både biomasse og tømmer, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Roulund (2007) viste med sine 

analyser, hvordan man ved brug af forædlede provenienser af hybridlærk kan opnå en 

diameterforøgelse på 150% i forhold til den anvendte standard, vel at mærke uden at gå på kompromis 

med densiteten af veddet. Samtidig er Roulunds (2007) artikel, der nu er mere end 14 år gammel, og 

baserer sig på målinger der er to år ældre, det senest offentliggjorte materiale om et dansk forsøg i 

lærk. Siden Roulund (2007) foretog seneste opmåling af forsøget i Birkebæk og på Løvenholm, er 

der alene i HedeDanmark-regi anlagt tre nye frøplantager i lærk. Og antallet af ikke-afprøvede 

frøkilder, der indgår i dette forsøg, tjener muligvis som en indikation for mængden af nyt materiale 

til stede på dagens marked. I den forbindelse kan det undre, hvorfor forædling og forsøg med 

forædlede træarter ikke står øverst på ønskesedlen hos alle med interesse for vedproduktion og 

binding af CO2.  

5.1 Diskussion af forslag til forsøg 

Dette bachelorprojekt giver et konkret forslag til, hvordan et kombineret proveniens- og 

produktionsforsøg vil kunne anlægges ud fra de givne forudsætninger. Det er dermed ikke afgjort, at 

forsøget ikke ville kunne anlægges på andre måder.  

I proveniensforsøg er det som regel ønskeligt at have mange gentagelser (mange blokke) af hensyn 

til måleresultaternes signifikans. I projektets anbefalinger til den konkrete forsøgsanlæggelse 

argumenteres for at anlægge tre blokke pr. forsøgslokalitet, da dette som udgangspunkt er minimum 

for at kunne lave statistisk signifikante analyser af måleresultaterne. Er det et ønske at opdele 

forsøgsarealerne i mere end tre blokke, ville dette principielt kunne gøres, forudsat at størrelsen af 

forsøgsparcellerne mindskes. Konsekvensen af en reduceret parcelstørrelse vil dog selvsagt være 

færre træer pr. parcel, hvilket vil kunne få indflydelse på validiteten af vedmassemålingerne. En 
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halvering af parcelstørrelsen vil medføre en fordobling af det enkelte træs betydning for vedmassen 

på arealet. Halveres parcelstørrelsen fra 0,1 til 0,05 hektar, kommer hvert enkelt træ således til at 

udgøre 14% af vedmassen fremfor tidligere 7%. 

Det ville principielt også kunne lade sig gøre at vende orienteringen af forsøgsparcellerne, således at 

rækkerne orienteres øst-vest i stedet for nord-syd. Denne løsning gør det muligt at anvende de 

eksisterende hugstspor. Hvis forsøget anlægges langs de eksisterende spor, vil det enten kræve at 

forsøgsparcellerne gøres mindre, eller at der nedlægges en blok. Mindre forsøgsparceller er, jævnfør 

ovenstående umiddelbart ikke at foretrække. Det samme gælder for et forsøg, der kun indeholder to 

blokke. Ønsker man således at anlægge forsøget med parcellerne i øst-vest-gående retning og med en 

parcelstørrelse på 0,1 hektar, vil man være nødsaget til at se bort fra de eksisterende hugstspor. Denne 

løsning øger imidlertid risikoen for en øget variation mellem parcellerne indenfor samme blok, da 

nogle parceller primært vil blive anlagt ovenpå de eksisterende traktoseprægede hugstspor, mens 

andre primært vil bestå af almindelig skovjord. Da målet for planlægningen af forsøget er at skabe 

mindst mulig variation indenfor blokkene, argumenteres der for at bruge den i afsnit 4.2.2 beskrevne 

løsning, da denne formentlig vil sikre en nogenlunde lige stor negativ påvirkning af parcellerne fra 

de eksisterende spor, samtidig med at denne løsning tager højde for forsøgsarealets topografi.  

5.2 Kombinerede forsøgstyper - Giver det mening og er det nødvendigt? 

Traditionelt har man i forsøg med skovtræer koncentreret sig om enten at sammenligne frøkilder på 

baggrund af målinger af træernes vækst og sundhed (proveniensforsøg), eller at sammenligne 

frøkilder på baggrund af målinger af træernes vedmasseproduktion (produktionsforsøg). Der har altså 

ikke været tradition for at anlægge forsøg, der muliggør begge dele. Når nu formålet med dette projekt 

har været at forsøge at gøre lige præcis det, som så mange tidligere har undladt, så er det svært ikke 

at stille sig selv spørgsmålet: hvorfor? Hvad er årsagen til, at man med tiden har udviklet to typer af 

forsøg, der begge bidrager med vigtig og nyttig viden om vore træarter men uden tilsyneladende at 

tænke over, om forsøgstyperne ville kunne bidrage med noget til hinanden?  

Der findes sikkert flere forklaringer på ovenstående. Ligesom at der helt sikkert også findes eksempler 

på forsøg, der har kunnet bidrage med oplysninger om både proveniensernes sundhed og deres 

vedmasseproduktion. Men om der findes eksempler på forsøg, hvor det har været det direkte formål 

med forsøget fra forsøgets anlæggelse, vides ikke.  

En forklaring på årsagen til, at man med tiden har udviklet to typer af forsøg, er måske traditioner og 

kulturer inden for skovbruget. Træernes langsomme vækst gør det til et grundvilkår for skovdyrkeren, 
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at enhver beslutning som udgangspunkt har konsekvenser mange år ud i fremtiden. Derfor har det 

formentlig været ønskeligt for mange at holde sig indenfor traditionernes sikre rammer.  

En anden forklaring kan måske findes i rent praktiske forhold vedrørende forsøgsanlæggelsen. Det er 

klart, at havde Kromann og Hansen (2003) ønsket at sammenligne 95 provenienser af stilk- og 

vintereg på tværs af seks randomiserede blokke, i et forsøgsanlæg der på samme tid gjorde det muligt 

både at lave statistisk signifikante analyser af sundhed, vækstkraft osv., og samtidig foretage valide 

målinger af vedmasseproduktion frem mod bevoksningernes optimale omdriftsalder, så havde det 

krævet forsøgsarealer af en størrelse, der formentlig havde fået enhver skovejer til at takke nej.  

Et andet aspekt kan være praktiske forhold omkring selve opfølgningen på de anlagte forsøg. Her 

virker det rimeligt at antage, at udviklingen indenfor computerteknologi har givet nye og forbedrede 

muligheder både i forbindelse med planlægningen af forsøgene og den efterfølgende indsamling og 

behandling af forsøgsdata. Det er således alt andet lige lettere at lave sofistikerede statistiske analyser, 

der tager højde for både voksested, placering i bevoksningen mv. i et statistikprogram på en computer, 

end det var, da man skulle lave udregningerne med pen og papir. Man kan derfor næppe klandre vore 

forgængere for at have haft interesse i at begrænse mængden af træer, der skulle måles på mest muligt. 

Om ikke andet er dette da en mulig forklaring på, hvorfor man i klassiske proveniensforsøg ikke 

måler på produktion af vedmasse.   

I henhold til ovenstående tillades der at antage, at et kombineret forsøg muligvis ikke har været anlagt 

før, på baggrund af rent praktiske forhold vedrørende forsøgsarealernes størrelse, eller problematikker 

i forbindelse med opmåling og efterbehandling af forsøgene. I forlængelse heraf skal der 

argumenteres for, at det med nutidens tilgængelige teknologi, og tilpasset de rette træarter, vil kunne 

lade sig gøre at samle et proveniens- og produktionsforsøg i et og samme forsøg.  

6. Konklusion 

Formålet med nærværende bachelorprojekt har været at besvare følgende problemformulering:  

Hvordan kan et kombineret proveniens- og produktionsforsøg anlægges, således at de 

fremtidige resultater af forsøget dels kan anvendes som kåringsgrundlag og samtidig 

kan bruges til at give en vurdering af produktionspotentialet hos forskellige 

provenienser af hybridlærk på forskellige danske lokaliteter? 
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Forud for besvarelsen af problemformuleringen er der foretaget en litteratursøgning og på baggrund 

heraf en præsentation af europæisk og japansk lærk samt hybridlærk. Præsentationen beskriver 

træarterne og giver samtidig et indblik i eksisterende forskning herom. Præsentationen af ældre forsøg 

kvalificerer projektet ved at vise, at der fortsat kommer nye frøkilder på markedet, som også kræver 

en afprøvning med henblik på kåring.  

Den egentlige besvarelse af problemformuleringen er det konkrete forslag til anlæggelsen af forsøget 

i Birkebæk Plantage. Forslaget tager udgangspunkt i og højde for en række på forhånd fastsatte vilkår 

og opfylder samtidig kravene anført på Bilag 6 i Bekendtgørelse om forstligt forsøgsmateriale BEK 

nr. 1097 af 01.06.21 om kåring af frøkilder som ”afprøvet” (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri, 2021).  

Konkret foreslås anlæggelsen af et randomiseret blokforsøg med tre blokke gentaget på tre lokaliteter. 

Hver blok indeholder en gentagelse af hver af de 11 indgående provenienser, hvilket giver 33 

forsøgsparceller pr. forsøgslokalitet. Der argumenteres for en parcelstørrelse på 0,1 ha på baggrund 

af ønsket om, at forsøget skal kunne bidrage med valide målinger af proveniensernes 

vedmasseproduktion. Ydermere gives en række anbefalinger til forsøgsanlæggelsen, dels som 

generelle anbefalinger gældende på tværs af forsøgslokaliteterne, og dels som konkrete anbefalinger 

til forsøgsanlæggelsen i Birkebæk Plantage.  

Forslaget til forsøgsdesignet diskuteres herefter primært ud fra to punkter. Først diskuteres det 

konkrete forslag til forsøgsdesignet i Birkebæk Plantage. I diskussionen fokuseres på fordele og 

ulemper ved det konkrete forslag, og der diskuteres om forsøget kunne have været anlagt anderledes. 

Dernæst diskuteres hvorvidt kombinationen af et proveniensforsøg og et produktionsforsøg er 

hensigtsmæssig både i forhold til selve anlæggelsen af forsøget men også i forhold til fremtidig 

opfølgning på forsøget. 

7. Perspektivering 

Når et projekt som dette nærmer sig sin afslutning, er det vel naturligt nok at fundere lidt over, hvad 

projektet er blevet til. Modsat de fleste bachelorprojekter har udgangspunktet for dette projekt hele 

tiden været, at det skulle føre til noget, der kunne føres ud i livet. Derfor er det vel også naturligt nok 

ikke kun at fundere over, hvad projektet er blevet til, men ydermere hvad det kan føre til. Håbet og et 

af de primære formål med projektet har naturligvis været, at forsøget på sigt kan hjælpe med at få 

kåret de ikke-afprøvede frøkilder som ”afprøvet”. Dernæst er det naturligvis håbet, at forsøget på sigt 
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vil kunne bidrage med viden om de enkelte frøkilders vækstmæssige potentiale, og ikke mindst om 

dette potentiale er lokalitetsafhængigt. Dette vil kunne give danske skovdyrkere muligheden for at 

foretage proveniensvalg på et oplyst grundlag.  

På sigt vil det på baggrund af forsøget blive muligt at udvælge den eller de mest vækstkraftige 

frøkilder og anlægge et regulært hugstbehandlingsforsøg med denne/disse. Hugstforsøget kan på sigt 

være med til at klarlægge en optimal hugstbehandling af lærk. Og måske bliver det med tiden muligt, 

på baggrund af et lokalitetstilpasset proveniensvalg kombineret med en optimal hugstbehandling at 

producere lærketømmer af en kvalitet, så også de danske savværker begynder at efterspørge lærken  
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