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bøg	(fAgus	sylvAticA)

Alm.	kårede	bevoksninger,	f.579,	‘sdr.	

stenderup	nørreskov’,	f.692,	‘sdr.	stenderup	midtskov’	

og	f.697,	‘grønninghoved	strAndskov’

sted:		

frøkilde:	

AnlAgt:	

ejer:	

stAtsskovenes			plAnteAvlsstAtion udgivet	dec.	98

sdr.	stenderup	nørreskov	afd.	733a,	734a	(f.579),	sdr.	stenderup	midtskov,	
afd.	5765c,	5769a,	5784a,	5786a,	5787b,	5789a,	5791b,	5796a,	5798a	(f.692)	og	
grønninghoved	strandskov,	afd.	4827a,	4828a	(f.697),	haderslev	statsskovdistrkt
Alm.	kårede	bevoks.,	10,0	ha	(f.579),	46,5	ha	(f.692)	og	10,6	ha	(f.697)

1879-1927	(selvforyngelse)

haderslev	statsskovdistrikt

Anvendelse:
Materialet kan anvendes overalt i Danmark, hvor 
bøg dyrkes. Den gode vækst samt kvalitetsegenskaber 
(stammeform) gør materialet egnet til produktion af 
kvalitetstræ.

sÆrlige	egenskAber:
De tre kåringer er beskrevet i samme frøkildebe-
skrivelse, idet de alle er af formodet lokal herkomst 
og derfor besidder samme egenskaber. Der er 
endnu ingen forsøgsmæssige erfaringer med afkom 
fra F.579, F. 692 eller F.697. De efterfølgende 
oplsyninger er derfor udelukkende baseret på en 
vurdering af træerne i de tre kåringer.

Stammerethed: Bevoksningerne fremtræder med en 
god stammeform, som på de pågældende lokaliteter 
ligger over gennemsnittet af anden dansk bøg (se 
fotos). 

Hugstudtaget fra tyndingerne viser ifølge oplysninger 
fra distriktet et sorteringsudfald og dermed en opnået 
pris, som ligger væsentligt over middel for distriktet 
som helhed.

Produktion: Distriktets opmålinger viser en god 
højdevækst. Ved alderen 106/109 år var træerne 31,8 - 
32,9 m høje, hvilket svarer til Produktionsklasse 11.

frøforsyning:
Med et samlet areal på 10,0 + 46,5 + 10,6 ha vil de 
tre kåringer kunne give et meget væsentligt bidrag 
til frøforsyningen. Det forventes, at F.579, F.692 
og F.697 gradvis vil komme til at afløse den gamle 
kåring F.13 ‘Stenderup’ som frøforsyner.

F.692, ‘Sdr. Stenderup Midtskov’. 
Foto fra frøindsamling i efteråret 
1998. Foto: C. Ørnsholt.



frøkilden:
Bevoksningerne: Afdelingene i F.692-kåringen er af varierende 
alder. Optegnelser fra 1962 udarbejdet af daværende skovrider 
Lassen anfører, at bøgene i afdeling 5796 (del af F.692) 
og 5782 (= den gamle F.13-kåring) begge er selvforynget 
og i øvrigt behandlet ens. For de øvrige afdelinger i F.692 
samt F.697 foreligger der ingen præcise oplysninger; men 
det formodes at der er sket tilsvarende behandling af disse 
afdelinger. For F.579 vides, at den dels er selvforynget og dels 
er plantet.
Det vides, at der i slutningen af 1800-tallet blev importeret 
karpaterbøg til statsskovene. Der er dog ikke dokumenteret 
leverancer til skovområderne i denne frøkildebeskrivelse.
Selvforyngelse har været den almindelige foryngelsesmetode, 
og evt. efterbedring er sket med lokalt plantemateriale. Vi må 
derfor antage, at der med stor sandsynlighed er tale om bøg af 
lokal oprindelse. Der har i perioder været indblanding af eg i 
nogle af bevoksningerne.

F.579 og F.692 ligger i Sdr Stenderup Skovene 
ud til Lillebælt. F.697 ligger ca. 8 km sydligere. 
Bevoksningerne er makeret med       
Endvidere er den gamle F.13-bevoskning vist 
med      
Evt. besigtigelse efter aftale med skovfogeden 
(tlf. 75 57 10 57/20 98 35 90) eller skovdistriktet 
(tlf. 74 52 21 05).

flere	oplysninger:
Kontakt Statsskovenes Planteavlsstation eller Haderslev Stats-
skovdistrikt.

F.697, „Grønninghoved Strandskov“. Skovbunden er ved at blive 
klargjort til frøindsamling i 1998.


