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Planteafstandsforsøg nr. 1503 med eg på Frederiksborg Statsskovdistrikt. Harager Hegn, afd. 16a

Baggrund
Eg benyttes i tiltagende grad i danske skove både ved skovrejsning og i forbindelse med foryngelse 
af skovarealer. Kulturanlægget sker som regel ved plantning. Planteafstanden vælges ofte på grund
lag af den almindelige forstlige erfaring og inden for de rammer, som gælder for evt. tilskud til 
etablering af eg.

I foråret 1985 blev der i privat regi etableret et forsøg med fem forskellige planteafstande i eg i 
Tureby Hestehave under Bregentved Skovdistrikt. Planteafstanden varierede fra 1,50 x 1,00 m til
2,50 X 2,00 m i ret små parceller uden gentagelser. Forsøget blev målt i 1994 af en studerende.

Med inspiration fra forsøget på Bregentved foreslog Bruno Bilde Jørgensen og Jens Peter Skovs
gaard i 1998 at anlægge en serie lignende forsøg, med større parceller, større variation i plante
afstanden, omfattende både stilkeg og vintereg og gentaget på forskellige lokaliteter. Forslaget blev 
forelagt FSL’s Rådgivende Udvalg for Skovdrift den 6. oktober 1998 og godkendt den 22. 
november 1999.

Formål
Formålet med forsøgene er at undersøge sammenhæng mellem planteafstand og en lang række
faktorer som kultursikkerhed, vedmasseproduktion, sundhedstilstand, vedkvalitet, økonomisk
resultat, biodiversitet, rekreativ funktion og andre forhold i plantede bevoksninger af eg på kort
såvel som lang sigt.

1. Kultursikkerhed-. Sammenhæng mellem plantetal og kultursikkerhed samt kulturplejeudgifter er 
et væsentligt aspekt at få belyst. Der ønskes særligt en vurdering af grænserne for forstligt 
relevante planteafstande, idet kulturudgifterne måske kan reduceres væsentligt i tilfælde af andre 
hovedformål med driften som feks. rekreation, æstetik, læ og værn.

2. Produktion: Plantetallets indflydelse på bevoksningens og enkelttræers vedmasseproduktion og 
dimensionsudvikling er et væsentligt formål med forsøgsserien. Der ønskes en vurdering af 
effekteme på såvel kort som mellem langt sigt, idet der senere skal tages stilling til, hvorvidt, 
hvornår og hvordan forsøgene skal tyndes og evt. opkvistes.

3. Sundhedstilstand: En eventuel sammenhæng mellem sundhedstilstand og plantetal for eg vil 
bhve undersøgt.

4. Vedkvalitet: SærUgt sammenhængen mellem vedkvalitet og plantetal vil blive undersøgt nøje.
Der fokuseres her især på stammerethed, tvegetendens, bulhøjde, grentykkelse, afsmalning og 
teknologiske vedegenskaber. Der foretages vurderinger på stående og fældede træer såvel som af 
opskåme stammer.

5. Økonomisk resultat: Det endelige økonomiske resultat formodes for eg at være stærkt afhængigt 
af planteafstanden, særligt på grund af planteafstandens påvirkning af kulturudgiften og 
sortimentsudfaldet. Målingeme fra forsøgsserien vil indgå i senere arbejde med drifts- og sam
fundsøkonomiske modeller for eg.

6. Biodiversitet: Der bør foretages registering af flora umiddelbart efter anlæg samt genregistrering 
med passende mellemrum.



7. Æstetik og rekreation: Der ønskes en vurdering af planteafstandens evt. effekt på bevoksningens 
æstetiske og rekreative egenskaber på forskellige tidspunkter i bevoksningens liv (ung, 
mellemaldrende, gammel).

Forsøgsserien
Forsøgsanlægget består af i alt 3 forsøg, forsøg nr. 1502, 1503 og 1504, på henholdsvis Bregentved 
Skovdistrikt, Frederiksborg Statsskovdistrikt og Palsgård Statsskovdistrikt. Forsøget på Bregentved 
Skovdistrikt indeholder to blokke med i alt 9 parceller, mens de to øvrige forsøg omfatter 5 
parceller uden gentagelse på den enkelte lokahtet.

Forsøgsarealets beliggenhed
Forsøg nr. 1503 hgger i Harager Hegn, som er en del af Frederiksborg Statsskovdistrikt. Skoven er 
beliggende nordøst for Helsinge og syd for Græsted, og UTM-koordinateme for forsøgets 
sydvestlige hjøme er: EW 703115, NS 6214865 (ED50). Bilag 2 og 3 er oversigtskort, der viser 
forsøgets behggenhed, og i bilag 4 er vist forsøgsplanen.

Planteafstande og forsøgsdesign
Rækkeafstanden er 1,50 meter for de 3 tætteste plantebehandlinger i afstandsforsøget og 3,00 meter 
for parcellen med ca. 1.500 planter pr. ha.

Behandling Træart* Rækkeafstand

m

Afstand i rækken 

m

Plantetal

stk./ha

Planteplads 

pr. plante
a Stilkeg 1,50 1,00 6.667 1,50
b Stilkeg 1,50 1,50 4.444 2,25
c Vintereg 1,50 1,50 4.444 2,25
d Stilkeg 1,50 2,20 3.030 3,30
e Stilkeg 3,00 2,20 1.515 6,60

*) På Bregentved Skovdistrikt og Frederiksborg Statsskovdistrikt benyttes stilkeg i alle parceller på nær behandling c, 
hvor der anvendes vintereg. I forsøget på Palsgård Statsskovdistrikt er der anvendt vintereg i alle behandlinger m.u.a. 
behandling c, hvor der er brugt stilkeg.

Forsøgene på Frederiksborg og Palsgård statsskovdistrikter er anlagt uden gentagelser af 
behandlingeme inden for den enkelte lokalitet, mens forsøget på Bregentved Skovdistrikt er anlagt 
med gentagelser. På hver lokalitet er der udvalgt et ensartet forsøgsareal. Parcelindlæggelsen er 
foretaget ved randomisering. (Den førstnævnte parcelbehandling for de enkelte lokaliteter nedenfor 
er placeret i parcellen nærmest sydvesthjømet af forsøgsarealet. De øvrige parceller placeres i 
retning med uret -  se i øvrigt forsøgsplanen i bilag 4).

Parcelplacering i forsøgene
Distrikt Parcelbehandling
Bregentved, blok I (vest) ab d e c
Bregentved, blok II (øst) a db e
Frederiksborg c a b e d
Palsgård c d eb  a



Aftale med værtsdistriktet
Der er indgået en aftale mellem Frederiksborg Statsskovdistrikt og Forskningscentret for Skov & 
Landskab den 23. maj 2000 vedrørende forsøg nr. 1503, se bilag 1.

Ved den fremtidige behandling af forsøgene søges så vidt muligt frembragt en ensartet og komplet 
bevoksning på de enkelte parceller.

Klargøring a f  kulturarealet før plantning skete efter distriktets normale praksis, herunder feks. 
forebyggende sprøjtning med Roundup, jordbearbejdning, etc. Forsøget blev hegnet umiddelbart 
efter tilplantningen.

Efterbedring er udført efter anden vækstsæson i foråret 2002. FSL registrerede planteafgang 
(individuel registrering af planteplads) i hver parcel. FSL tilsendte en opgørelse af den parcelvise 
planteafgang i forsøget til distriktet i foråret 2002, der derefter forestod efterbedringen. Af hensyn 
til den senere opgørelse af kulturomkostningeme ønskedes antallet af efterbedrede planter noteret 
for hver parcel tillige med den samlede tid for efterbedringen.

Kulturrenholdelse udføres, når distriktet vurderer, at det er nødvendigt for plantemes trivsel. 
Distriktet bestemmer selv valg af metode, når der foretages kulturrensning eller ^emelse af uønsket 
opvækst. Der oplyses den anvendte tid samt metode for det udførte arbejde.

Tynding må kun fmde sted efter fomdgående aftale med Skov & Landskab. Udvisning, målinger og 
kvalitetsbedømmelser vil blive foretaget af Skov & Landskab. Hugstens udførelse samt salget af 
effekter foretages af distriktet. Ved hugst påtager distriktet sig at holde vedmasse og 
sortimentsfordeling parcelvist adskilt.

Forsøgets varighed. For at kurme bedømme planteafstandens indflydelse på såvel træemes kvalitet 
som på vedmasseproduktionens størrelse med en tilstrækkelig sikkerhed på både kort og lang sigt, 
skønnes det nødvendigt at følge forsøget gennem en normal omdrift.

Måleprogram og forskningsaktiviteter
Grundprogram for målinger og registeringer: Gmndprogrammet omfatter de målinger og 
registreringer, som er nødvendige for at opfylde forsøgsseriens formål. På kort sigt omfatter det 
bl.a. opgørelse af overlevelse og undersøgelse af højdevækst. I kulturfasen planlægges udført 
højdemålinger ca. hvert femte år samt efter ca. 10 år fænotypiske kvalitetsvurderinger. Ca. 5 år efter 
anlæg planlægges foretaget en vurdering af æstetiske og rekreative forhold samt en floraregistering. 
På mellemlangt sigt foretages måling af vedproduktion, kvalitet og sundhed fra første udrensnings- 
/tyndingsindgreb (alder omkring 15-20 år).

Nødprogram: I tilfælde af manglende fmansieringsgmndlag fortsættes forsøgene uændret, men kun 
måling af tyndingshugst, indtil der igen foreligger tilstrækkelig finansiering.

Forskningsaktiviteter: Målinger og registreringer fra forsøgene vil indgå som et naturligt led i de af 
Skov & Landskab ’s nuværende og kommende forskningsaktiviteter, som vedrører dyrkning af eg. 
Direkte forsøgsresultater formidles i populærvidenskabehge tidsskrifter og lign. samt i relevant 
omfang i videnskabelige artikler, rapporter og afhandlinger.



Beskrivelse af forsøgsarealet og plantningen
Arealet blev stillet til rådighed af Frederiksborg Statsskovdistrikt ved skovrider Lars Toksvig, og 
det blev besigtiget den 10. april 2000 af Bruno Bilde Jørgensen. Forsøgsdesign blev udarbejdet af 
Bruno Bilde Jørgensen og Jens Peter Skovsgaard. Parcelafsætning og arealmåling blev udført af 
Bruno Bilde Jørgensen den lO.-l 1. april 2000.

Den tidligere anvendelse på forsøgsarealet var en rødgranbevoksning fra 1944, der blev skovet 
vinteren 1999/2000 pga. skader fira decemberorkanen 1999.

Der blev foretaget kvasrydning på arealet, og kvas og grene blev afbrændt i april 2000 umiddelbart 
før tilplantningen. Der blev ikke foretaget jordbearbejdning eller stødrydning på arealet.

Forsøgsarealet er ret fladt med enkelte våde partier og grøfter.

Parcel
nr.

Tidligere
areal-

anvendelse

Træart Areal

ha

Række
afstand

m

Plante
afstand

m

Antal
rækker

stk.

Antal
planter/rk.

stk.

Plantetal

stk.
1 Rødgran Stilkeg 0,2522 1,50 1,00 42 40 1.673
2 Rødgran Stilkeg 0,2553 1,50 1,50 42 27 1.131
4 Rødgi'an Stilkeg 0,2646 1,50 2,20 42 19 793
3 Rødgran Stilkeg 0,3151 3,00 2,20 21 23 482
5 Rødgran Vintereg 0,2587 1,50 1,50 23 50 1.150

Parcelbeskrivelse
Der gives i det følgende en kort beskrivelse af forsøgsarealet ved plantningens start den 11. april 
2000.

Pcl. 1 (stilkeg 1,50 X 1,00 m): Et velryddet areal. En lille stikgrøft i den nordlige del. Terrænet er 
jævnt faldende fra øst mod vest -  et fald på ca. 1V2 meter. Der var en askebunke (5 x 5 m) i 
parcellens centrale sydlige del.

Pcl. 2 (stilkeg 1,50 x 1,50 m); Velryddet areal. Terræn faldende fra det nordøstlige hjøme mod syd, 
sydvest og vest (højdekoter i forhold til det nordøsthge hjøme: syd 1 m, sydvest og vest 1,5 m). Det 
fugtigste areal er parcellens sydøstlige hjøme. Jorden er her meget opkørt af en rendegraver. To 
askebunker i henholdsvis nordvestlige og sydlige del ( 4x4 m).

Pcl. 3 (stilkeg 2,20 x 3,00 m): Velryddet areal. Højeste terræn i sydvestlige del som hælder mod de 
øvrige verdenshjømer. Den nordvesthge del af parcellen er 2 meter lavere end den sydvestlige del 
og indeholder et vådt parti med 2 stikgrøfter med afløb under østvej. Det vådeste areal i forsøget er 
således dels den nordvestlige, dels den sydøstlige del, der også er ca. 2 meter lavere end det højeste 
areal. En askebunke i den sydlige del (3 x 3m).

Pcl. 4 (stilkeg 2,20 x 1,50 m): Velryddet areal. Ret plant areal der dog har en lavning med vand i 
den sydøstlige del af parcellen. En askebunke (4 x 4 m) centralt på arealet.

Pcl. 5 (vintereg 1,50 x 1,50 m): Arealet hælder svagt fra vest mod øst (1,5 m). Arealet er centrah 
gennemskåret af en mindre grøft, som løber ud i en kunstig sø mod øst. Der er et mindre, 2 meter 
lavere parti i det sydvestlige hjøme. To askebunker i østsiden på 2 x 5 meter.



Hegning blev foretaget med flækkede egestolper og DS-stålhegn (140 cm) den 11. april 2000. 

Plantningen
Plantningen af forsøgsparcellerne ved brug af plantesnore med afmærkning blev udført 11.-14. april
2000 under instruktion af Bruno Bilde Jørgensen, og efterfølgende blev randene beplantet. 
Randarealet i afdelingen blev vest for den nord-sydgående grøft, som er tilknyttet søen, tilplantet 
med vintereg. Der blev her anvendt samme plantemateriale som i parcel. 5. Øst for grøften 
anvendtes stilkeg af samme plantemateriale og samme planteafstand som i de tilgrænsende 
forsøgsparceller 1-4. Nord og øst for det smalle randareal er der intet plantet.
I striben mellem parcel 1 og 2 er plantet 2 rækker (1,50 x 1,00 m), og i striben mellem parcel 2 og 3 
er der plantet 1 række (1,50 x 1,50 m). I striben mellem parcel 3 og 4 er plantet 1 række (1,50 x 
2,20 m).

Plantematerialet i forsøgsparcellerne var følgende:
Stilkeg: 4.079 stk. 2/0, 50-70 cm, proveniens Select Ede 01-Holland, leveret af Statsskovenes

Planteavlsstation, Humlebæk. (Desuden 671 stk. plantet på randareal).
Vintereg: 1.150 stk. 2/0, 40-70 cm, proveniens Aust-Agder Fl, Norge, leveret af Peter Schjøtts

Planteskole, Ejstrupholm. (Desuden 1.050 stk. plantet på randareal).

Jordbunden er en meget mørk, tørveagtig morbund som generelt var fugtig og bekvem til plantning. 
Dog var der betydeUge problemer ved tilplantningen i den vestlige del af parcel 1 pga. sten. Der 
blev ikke plantet i askebunker og i grøfter.
Følgende noteringer blev gjort i forbindelse med tilplantningen den 11.-14. april 2000.

Datoer og mandskab ved plantningen 11.-14. april 2000.
Parcel

m'.
Træart Rækkeafstand/ 

afstand i 
rækken 

m

Dato 
år 2000

Mandskab
skovarbejdere

1 Stilkeg 1,50x1,00 11.04, 12.04 Klaus Jensen
2 Stilkeg 1,50x1,50 11.04, 12.04, 13.04 elev Frederikke
4 Stilkeg 1,50x2,20 11.04, 12.04 Leif Rasmussen
3 Stilkeg 3,00x2,20 13.04, 14.04 Leif Rasmussen
5 Vintereg 1,50x1,50 13.04, 14.04 Joimy Lemvigh Larsen, elev Frederikke

Vejrliget;
11.04.2000
12.04.2000
13.04.2000
14.04.2000

Skyet, svag vind, opklaring over middag, 5-10 °C 
Diset om formiddagen, skyet om eftermiddagen 7-10 ' 
Heldagsregn 8-10 °C 
Småregn hele dagen 8-10 °C.

Omkostninger ved anlæg af forsøget
I det følgende er angivet anlægsomkostningerne for de forskellige parceller. Forskellen i 
omkostninger pr. parcel skyldtes alene planteforbrug og tidsforbruget ved plantning (arbejdsløn).



Aktivitet Enhed Time Omkost Enheds Parcel 1 Parcel 2 Parcel 4 Parcel 3 Parcel 5
pris ning pr. betegnelse (1,00 X (1,50 X (1,50 X (3,00 X (1,50 X

enhed 1,50 m) 1,50 m) 2,20 m) 2,20 m) 1,50 m)
kr. kr. kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha

Kvasryd 14 timer 500 7.000,00 Kr./ha 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
ning +
afbrænding
Grøfte- 2 timer 500 1.000,00 Kr./ha 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
rensning
Rydning af 1,5 timer 500 750,00 Kr./ha 750 750 750 750 750
hegnslinje
Hegn 5 timer 380 1.900,00 Kr./ha 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
sætning med
traktor
Hegnsætning 16 timer 150 2.400,00 Kr./t 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
manuelt
Hegn 350 m 4,50 Kr./m 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575
Pæle 90 stk. 15,00 Kr./stk. 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Plantning 1,93 Kr./stk. 12.803 8.551 5.782 2.951 8.581
Plantepris Stilkeg

Vintereg
3,95
3,30

Kr./stk. 26.204 17.499 11.838 6.044
14.672

I alt kr. 54.982 42.025 33.595 24.970 39.228
I alt % 100 76 61 45 71

Forsøgsarealets omgivelser
Mod vest afgrænses arealet af en rødgranbevoksning fra 1944 (forsøgsarealet var tidligere en del af 
denne bevoksning), mod nord og øst grænser arealet op til en kunstigt anlagt sø. Mod syd er der en 
50 meter bræmme af 3-7 meter høje birketræer på et vandlidende areal (vegetation aflysesiv og 
mosebunke) og demæst en syd- og vestgående skovvej.

Beskrivelse af forsøgsarealet efter anden vækstsæson
Efter de to første vækstsæsoner har forsøgsplantningen udviklet sig meget tilfredsstillende, og der 
var kun behov for en beskeden efterbedring i foråret 2002, mest i parcel 5 med vintereg. 
Randbeplantningen har ligeledes faet en god start.

Opgørelse afplanteafgang for forsøg 1503, Frederiksborg Statsskovdistrikt,

Parcel
nr.

Træart Række
afstand

m

Plante
afstand

m

Antal
rækker

stk.

Antal
planter/rk.

stk.

Plantetal

stk.

Plante
afgang

stk.

Plante
afgang

%
1 Stilkeg 1,50 1,00 42 40 1.673 60 3,6
2 Stilkeg 1,50 1,50 42 27 1.131 28 2,5
4 Stilkeg 1,50 2,20 42 19 793 14 1,8
3 Stilkeg 3,00 2,20 21 23 482 7 1.5
5 Vintereg 1,50 1,50 23 50 1.150 85 7,4

Efterbedringen fandt sted den 8. april 2002. Plantematerialet var:
Stilkeg: 116 stk. 2/0, 50-70 cm, proveniens Select Ede 01-Holland, leveret af Statsskovenes

Planteavlsstation, Humlebæk. (Heraf 7 stk. i randene mellem pcl. 1-4).
Vintereg 85 stk. 2/0, 40-70 cm, proveniens Aust-Agder Fl, Norge.
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BILAG 1
AFTALE

mellem
Frederiksborg statsskovdistrikt og Forskningscentret for Skov & Landskab 

vedrørende forsøg med planteafstand i eg, Harager Hegn, afdeling 16a.

Forsøg nr. 1503 er placeret i afdeling 16a, Harager Hegn. Forsøgets formål, placering og øvrige 
omstændigheder fremgår af FSL’s Anlægsrapport nr. 594. Forsøget omfatter 5 parceller med et 
samlet nettoareal på 1,35 ha.

Forsøget forventes at fortsætte frem til år 2120.

Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) forestår forsøgets drift, analyse og afrapportering. 
FSL udfører i den forbindelse tilsyn, udvisning, målearbejde og registreringer i forsøget med 
mellemrum, som især afpasses efter behov for tyndingshugst. Afmærkning af forsøget foretages 
og vedligeholdes af FSL. Beregninger og opgørelse af forsøgsresultater udføres af FSL og til
sendes skovdistriktet til intern brug. Hyppigheden afhænger af FSL’s ressourcer til dette formål. 
FSL har adgang til at køre til forsøget i bil med FSL-skilt.

Frederiksborg statsskovdistrikt udfører for egen regning indkøb af planter, afholdelse af 
kulturudgifter (feks. hegning, vildtafværgning, udrensning), skovningsarbejde, salg af 
handelsprodukter og andre forstlige aktiviteter, i hvert enkelt tilfælde efter nærmere, forudgående 
aftale med FSL. Skovningsindtægter tilfalder skovdistriktet. Ved hugst påtager skovdistriktet sig 
at holde vedmasse og sortimentsfordeling parcelvis adskilt. Skovdistriktet rapporterer løbende til 
FSL om eventuelle uregelmæssigheder (insektangreb, sygdom, stormfald, frostskader osv.) i 
forsøgene. Skovdistriktet indvilliger i ikke at foretage dispositioner, som kan ændre forsøgs
betingelserne.

Af hensyn til etableringen skal der være minimal færdsel med maskiner i forsøgsparcellerne. 
Skovning foretages om muligt motormanuelt. Samme kørespor anvendes ved alle skovninger 
(faste spor).

Inden maj 2000 er egeafstandsforsøget etableret med hegn.

Afhængig af planteafgang forestår distriktet efterbedring indenfor de følgende to vækstår.

Hørsholm, den 23. maj 2000

Skovrider I  Konstitueret forslmingschef Projektleder

Frederiksborg statsskovdistrikt Forskningscentret for Skov & Landskab
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Distrikt Skov_afd FSLnavn Kilde UTM_zone UTM_Easting. UTI\/l_Northing_ Art Emne Formål Ant_pcl Anlægsår Fødselår Afslut
Frederil<sborg statsskovdistrik Harager inegn afd. 16a 1.503 594 32 703.115 6.214.865 Eg Bevoksningspleje Afstand 5 2.000 1998 2.120
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Distrikt Skov_afd FSLnavn Kilde UTM_zone UTi\/!_Easting_ UTiVI_Northing_ Art Emne Formåi Ant_pcl Anlægsår Fødselår Afslut
Frederiksborg statssl̂ovdistrik Harager hegn afd. 16a 1.503 594 32 703.115 6.214.865 Eg Bevoksningspleje Afstand 5 2.000 1998 2.120



Planteafstandsforsøg med eg
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Forsøg nr. 1503, Frederiksborg Statsskovdistrikt
Harager Hegn, afdeling 16a 
Pcl. 1-4 er stilkeg.



S k o v  & Landskab

C en te r fo r Skov, 

Lan d ska b o g  

P la n læ g n in g

Forskningscentret for 
Skov 8t Landskab 
Hørsholm Kongevej 11 
DK-2970 Hørsholm 
Tel. 45 76 32 00 
Fax 45 76 32 33 
www.fsl.dk 
fsl@fsl.dk

Skov & Landskab er et
center for forskning, 

undervisning, formidling 

og rådgivning vedr. Skov, 

Landskab og Planlægning. 

Centret er et forpligtende 

samarbejde mellem tre 

selvstændige institutioner: 

Den Kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole (KVL), 

samt Forskningscentret for 

Skov &  Landskab (FSL) og 

Skovskolen under Miljø- 

og Energiministeriet

http://www.fsl.dk
mailto:fsl@fsl.dk

