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Vortebirk	(betula	pendula)
Alm.	kåret	beVoksning,	f.801	“Jægerspris“
STED:            Jægerspris, afd. 112c, Jægerspris Skovdistrikt	

frøkilDE:  Alm. kåret bevoksning, 3,6 ha	

AnlAgT:     1926	

EJEr:            Jægerspris Skovdistrikt, kong frederik den Vii´s Stiftelse	

STATSSkoVEnES   plAnTEAVlSSTATion Udgivet december 2006

ANVENDELSE:
Bevoksningen formodes at være af dansk oprindelse. 
Afkom fra bevoksningen vil være egnet til anlæg af 
produktionsbevoksninger. Materialet vil samtidig 
være egnet i naturnær skovdrift, som baseres på 
selvforyngelse. 

SÆRLIGE  EGENSKABER:
Vurderingerne er baseret på den kårede bevoksnings 
fremtoning på voksestedet, der er karakteriseret ved 
lav nedbør og let jordbund. 

stammeform: Som det fremgår af foto, fremtræder
den kårede bevoksning med en middelgod stamme-
form, som er karakteristisk for dansk birk. Stamme-
kvaliteten kan ikke måle sig med eksempelvis svensk 
eller finsk birk. 

Vækst: Bevoksningen har en god vækst på lokali-
teten; men der er ikke muligheder for at foretage en 
egentlig sammenligning med andre provenienser eller 
frøkilder. 

sundhed: Træerne i bevoksningen fremstår som
sunde og med en god kroneudvikling; men det er ikke 
muligt at vurdere denne egenskab under mere udsatte
vækstforhold.
 

frøforsYning:
Der er høstet første gang i 2006. frøhøsten er relativ 
begrænset som følge af en vanskelig, og dermed om-
kostningstung, indsamling. 
Henvendelse til Statsskovenes planteavlsstation, 
tlf.: 49 19 02 14. f.801, Jægerspris afd. 112c. Juni 2005.



frøkilden:
oprindelse: Materialet formodes at være af lokal oprindelse. 

bevoksningen: Bevoksningen er etableret ved såning i 1926. Den 
fremtræder, som det fremgår af fotos, som en renbestand af birk.  Der 
indgår holme af ældre birk i bevoksningen; men de er ikke udtaget 
af kåringen, da de formodes at være af samme lokale oprindelse.

drift	af	bevoksningen: Bevoksning er behandlet med almindelig 
forstlig tynding. Der var i bestanden indblandet enkelte dunbirk, 
som er blevet fjernet inden frøhøst. 

flere	oPlYsninger:
kontakt Statsskovenes planteavlsstation eller 
Jægerspris Skovdistrikt.

F.801 Jægerspris er beliggende i Studehaven afd. 112, 
nord for louiseholm.
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