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Bøg (Fagus sylvatica)
Kåret Bevoksning, F.704 “Vestre Stigtehave“
STED:

Vestre Stigtehave afd. 705a, Langeland, Fyns Statsskovdistrikt

frøkilde: Alm. kåret bevoksning, 3,1 ha
anlagt:

Ca. 1908

ejer:

Fyns Statsskovdistrikt

ANVENDELSE:

F.704 bevoksningen formodes at stamme
fra de oprindelige langelandske bøge, og
frøet kan anvendes overalt i Danmark,
hvor bøg plantes eller sås. Bevoksningen
har en meget fin stammekvalitet,
og frøet må anses for at være
velegnet som grundlag for fremtidige
produktionsskove.

SÆRLIGE EGENSKABER:

Afkommet fra F.704 er ikke afprøvet
i forsøg. Vurderingen af materialet er
derfor baseret på selve bevoksningens
fremtoning.
Stammeform: Bevoksningen har
en meget fin stammeform – taget i
betragtning, at der efter al sandsynlighed
er tale op oprindelig dansk bøg..
Vækst: Væksten på lokaliteten er lidt
under bonitet 1. Højden er i 1998 målt til
29.1 meter, og diameteren til 47.5 cm.

FRØFORSYNING:

Der er indtil nu kun samlet begrænsede
frømængder i bevoksningen. I 2004
indsamles der frø til at dække behovet
for de kommende 2-3 år. Henvendelse
til Statsskovenes Planteavlsstation, tlf.
49190214.
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FRØKILDEN:

Oprindelse: I driftsplanen fra 1908 beskrives den
daværende bevoksning som ”smuk stammerig
gammel bøgeskov”. Bevoksningen, der omtales
i driftsplanen, er fra ca. 1800, og det anføres at
”afdelingen forynges ved selvforyngelse”. Skovrider
Staun skriver i et notat fra 1992, at afdelingen er
forynget i 1906. Den manglende overensstemmelse
mellem årstallene skyldes formentlig, at
selvforyngelsen er forløbet over en årrække.
Endvidere anfører skovrider Staun, at ”samtlige
bøgebevoksninger fra 1800-tallet efter al
sandsynlighed er gl. langelandsk afstamning”.
Vi kan derfor antage, at den kårede bevoksning F.704
er af langelandsk oprindelse.

FLERE OPLYSNINGER:

Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Fyns Statsskovdistrikt
eller til Statsskovenes
Planteavlsstation.
Bevoksningen kan besigtiges og er let
tilgængelig, da den ligger umiddelbart
op til den offentlige vej mellem Vestre
og Østre Stigtehave nord for Lohals.
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen

