
 

 

Forsyningssituationen 2017/2018 
 
Løvtræ 
Der er en meget lille frøsætning i bøg i Danmark og intet lager. Vi vil 
kun forsøge import ved modtagne ordrer.   
Vi har ingen frøsætning i vores kårede stilkeg bevoksninger. Der 
meldes om gode høstmuligheder i Holland. Der er ingen høst i vores 
vintereg bevoksninger.   
Vi har høstet ær i F.804 Vestskoven og forventer at kunne dække 
efterspørgslen. 
Vi kan ikke høste vortebirk, men har lager fra F.817 Høng Skov og 
F.801 Jægerspris. Af rødel har vi lager af F.840 Mosemark Skov. Vi 
har ingen høst i skovlind. Avnbøg kan leveres fra et mindre lager. 
 
Nåletræ  
Koglesætningen i Abies-arterne har i år været god. Vi har høstet i de 
fleste af vores nordmannsgran frøkilder, så efterspørgslen 
forventes at kunne dækkes af nyhøstet frø. Vi har haft en stor høst i 
nobilis, og kan levere fra FP.252 Mosemark Skov, FP.262 Rold Skov 
og F.842 Vedsted. Der er en meget lille høst i alm. ædelgran (intet 
lager), og ingen ny høst af grandis, hvor vi har lager af F.828 
Mosemark Skov.  
Der er en meget lille frøsætning i douglasgran, og vi har kun 
kunnet høste i FP.228 og FP.229 Gurre Vang. Vores lagre af dansk 
frø kan ikke dække efterspørgslen. I rødgran er der ingen 
frøsætning, og vores lagre kan kun klare efterspørgslen af 
”skovbrugs-provenienserne”. Der er en god høst i vores sitka-
frøplantager, og vi forventer at kunne dække efterspørgslen af alle 
vores provenienser. 
I fyrre-arterne er der en lille til middel frøsætning i vores 
frøplantager, og lagrene kan nok kun lige dække efterspørgslen for 
alle provenienser. Vi forventer kun at høste i FP.257 Toftlund. 
Der er frøsætning i hybridlærk (høst afventer 
hybridundersøgelser), og næsten intet lager. Vores lagre af japansk 
lærk forventes at kunne dække normal efterspørgsel. Vi har intet 
lager af europæisk lærk, men håber på en ny høst. 
 
Buskfrø 
Vi har i år kun kunnet indsamle mindre mængder af sargents 
æble, slåen, tjørn. Se “NST Skovfrø 2017” for yderligere 
oplysninger.  
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Frøforvalter 


