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Resumé 
 
Praktisk taget alle danske skovområder, hvor vandstanden har haft en dyrkningsmæssig be-
tydning, har været drænet eller grøftet. Vandet er blevet bortledt fra såvel egentlige vådområ-
der som moser samt fra øvrige områder med højtstående grundvand. Ved at bortlede vandet 
opnås en række dyrkningsmæssige fordele som en øget tilvækst, højere stormfasthed samt en 
generel forbedret mulighed for dyrkning af værdifulde træarter. Dræningen har imidlertid 
medvirket til en forandring af konkurrencebetingelserne i skovøkosystemerne, hvilket har ført 
til en reduktion af det naturlige plante- og dyreliv. Med udgangspunkt i skovenes flersidige 
anvendelse vedtager Regeringen i år 2002, at skovdriften i statsskovene skal foregå efter prin-
cipperne for naturnær skovdrift. I sammenhæng hermed besluttes endvidere, at det skal til-
stræbes, at en mere naturlig hydrologi i skovene genskabes for at opprioritere de biologiske 
hensyn. Det anføres, at genskabelse af den naturlige hydrologi skal ske efter en nøje vurdering 
af muligheder og konsekvenser på det aktuelle areal. 
 
Det identificeres, at der skovdyrkningsmæssigt mangler viden for at kunne foretage denne 
vurdering, og at der ikke foreligger indsigt i, på hvilken måde en genskabt hydrologi vil på-
virke træernes fysiologiske og morfologiske egenskaber, og hvorledes denne influerer på træ-
ernes vækstforhold. Heraf følger en ringe forståelse af, hvordan en ændret hydrologi påvirker 
skovøkosystemets udviklings- og konkurrencemæssige sammenhænge. Den øgning af de bio-
logiske værdier, der skabes af vådområder i skove, er grundigt behandlede af andre forfattere 
og berøres derfor ikke. Der fokuseres således på de skovdyrkningsmæssige betingelser samt 
de forhold der i forbindelse med en genskabelse af den naturlige hydrologi har betydning for 
denne. Således findes, at vådområder dannes på grund af forskelle mellem input som nedbør, 
overfladetilstrømning og grundvandspåvirkning samt output som evapotranspiration, overfla-
deafstrømning og nedsivning. For at genskabe den naturlige hydrologi vil overfladeafstrøm-
ningen skulle reduceres gennem lukning af eksisterende grøfter og dræn. De igangværende 
klimaændringer vil påvirke såvel input som output gennem ændrede nedbørsforhold og eva-
potranspiration og indebære, at de hydrologiske forhold vil ændres væsentligt i forhold til det 
vandregime, der eksisterede før drænlukningen. Forskellene mellem input og output afgør 
sammen med bl.a. jordbundsforholdene, hvilke typer vådområder der dannes, samt om disse 
er træbevoksede. Som følge af de bl.a. jordbundsmæssige ændringer, der er sket, mens områ-
derne har været bevoksede, vil typen af vådområde, der fremkommer efter genskabelsen af 
den naturlige hydrologi, være vanskelig at forudse. Disse vil dog ofte være forskellige fra det 
oprindelige. Udover de områder, der direkte påvirkes af drænlukningerne, kan nabobevoks-
ningerne endvidere blive påvirket af den øgede grundvandsstand. 
 
Betydende for enkelttræets vækst og formering i vandpåvirkede områder er hydroperioden, 
der bestemmes af forhold som klima, topografi, vandindvinding, jordbund og geologi. De 
faktorer der omfattes af hydroperioden og påvirker træers vækstforhold negativt er især vand-
lidende forhold i vækstsæsonen, en stigende periodelængde med vandlidende forhold, høj 
frekvens af vandlidende forhold samt høje vandniveauer. Vandets oxygenindhold har endvi-
dere en afgørende betydning i relation til træarternes tålsomhed. Idet der er stor forskel på 
træarternes modstandsdygtighed overfor de nævnte påvirkninger, ligesom tålsomheden af-
hænger af træernes alder, vil der ske en mere eller mindre markant zonering af træarterne i 
forhold til et givet vandregime. Zoneringen vil være mest udpræget på flade lokaliteter, samt 
på områder hvor der regelmæssigt forekommer ekstremvandføringer. Idet træarternes indbyr-
des tålsomhed over for forskellige vandregimer varierer, vil konkurrence- og successionsfor-
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hold tilsvarende ofte ændres. Træernes modstandsdygtighed overfor et givet vandregime af-
hænger af træernes morfologiske og fysiologiske egenskaber. Vandet fortrænger oxygenet i 
jordbunden, og træernes fysiologiske respons er at erstatte respiration med alkoholfermente-
ring, der er en væsentlig mindre effektiv energiproducerende proces. Træarterne opnår en 
forskellig vandtålsomhed gennem deres forskellige evne til at kompensere for den ringere 
energieffektivitet, samt forskellene i hvorledes den dannede alkohol reallokeres i træet og 
udnyttes. For de intolerante arter vil alkoholen virke toksisk på rødderne ligesom disse endvi-
dere ikke er i stand til at oxidere rhizosfæren, hvilket bl.a. indebærer et reduceret optag af 
makronæringsstoffer. 
 
Træarter med en høj vandtålende evne har flere morfologiske adaptioner, der sætter dem i 
stand til at absorbere og transportere oxygen under vandmættede forhold samt at oxidere rhi-
zosfæren. Der ses forskellige kombinationer af tilpasningsstrategier, som forstørrede lenticels, 
dannelsen af aerenkym samt adventive rødder, ligesom et naturligt højtliggende rodsystem, 
vegetativ reproduktion og muligvis genetiske forskelle iagttages. 
 
Der udføres eksperimentelt arbejde på lokaliteter, hvor der på et kendt tidspunkt aktivt er luk-
ket dræn, og metoden baseres på et vitalitetsklassificeringssystem udviklet af Andreas Roloff 
samt en undersøgelse af udviklingen i diametertilvæksten. Diametertilvæksten undersøges ved 
måling af årringsbredder, men i lighed med flere andre forfattere findes, at resultaterne er 
vanskelige at tolke samt generelt ikke er korrelerede med vitalitetsmetoden. Generelt iagttages 
en øgning i vitaliteten med en stigende afstand til grundvandet. Resultaterne af det eksperi-
mentelle arbejde indikerer, at de intolerante arter rødgran og midaldrende bøg tåler vand-
standsøgninger som følge af en genskabt hydrologi bedre end forventet. Det antages, at disse 
træarters naturligt flade rodsystemer ikke påvirkes i samme omfang af en vandstandsøgning 
som eg, der har et naturligt dybt rodsystem.     
 
Dette medfører, at intolerante træarter som bøg og rødgran, i kraft af deres undvigende strate-
gier, vil være at finde på vandpåvirkede lokaliteter, hvor rodnettet ikke oversvømmes. Dette 
forhold iagttages bl.a. for rødgran, der i de lande, hvor den er oprindeligt hjemmehørende, 
indgår som følgeart i f.eks. elle- og askeskove. Det afklares i den forbindelse, at det er essen-
tielt at forholde sig til, at begrebet vandtålsomhed bør differentieres mellem træernes evne til 
at tåle (tolerance) en vandpåvirkning samt evnen til at undgå (avoidance) denne. Dette for-
hold er der generelt ikke differentieret imellem i litteraturstudiet. 
 
Med udgangspunkt i litteraturstudiet og det eksperimentelle arbejde afledes en række forvalt-
ningsmæssige forhold. Således vil eksempelvis vandregimet, der væsentligst bestemmes af 
hydroperioden og de topografiske forhold, have en afgørende indflydelse på det skovsamfund, 
der vil dannes, og dermed også de forstlige indgreb, der eventuelt må foretages for at opret-
holde det ønskede billede, der udtrykkes gennem en valgt skovudviklingstype.  
 
Under danske forhold forventes, at på topografisk set flade lokaliteter i skovøkosystemerne 
samt hvor der forefindes energirige vandregimer, vil der ske en forskydning af arter fra intole-
rante skyggetræarter mod tolerante pionerarter. Dette vil finde sted på de mest vandpåvirkede 
områder, mens der på de højere beliggende områder vil ske en zonering af mere klimakspræ-
gede samfund, der påvirkes af de almindelige interspecifikke konkurrenceforhold. På mere 
kuperede områder og i områder med et energifattigt vandregime vil zoneringen være mindre 
udpræget eller helt manglende, og skovøkosystemet vil tendere at være mere klimakspræget. 



 5

Summary 
 
Draining has been carried out on virtually all areas in the Danish forests, where the groundwa-
ter level has affected the cultivation of trees. The water has been channelled out from regular 
wetlands as bogs and swamps as well as from areas with a high water table. The advantages 
achieved by the drainage of these areas are conditions as increased growth, improved resis-
tance against wind throw and a better option in choice of tree species. The drainage has how-
ever contributed to a change of the conditions for the competition within the forest ecosystem, 
which has resulted in a decrease in the overall biodiversity. 
 
With a working basis in the multifunctional use of the Danish forests the government in 2002 
passes a decision to implement the nature based forest management in the public owned for-
ests. The decision is supplemented by an intention to apply a natural hydrology in order to 
give priority to biological issues. It is stated that the restoration of the natural hydrology first 
should take place after a careful consideration which includes an evaluation of the potentials 
and the consequences for the specific area. With respect to forest management this project 
identifies that the knowledge, which is necessary to perform this judgement properly, pre-
dominantly is missing. An insight is missing in how a restored natural hydrology influences 
the physiological and morphological characteristics of the trees and how this affects the 
growth performance. This results in a lack of expertise in how a changed hydrology influ-
ences the evolution and competition issues within the forest ecosystem. 
 
Several authors consider the biological issues related to forest wetlands, and the high biodi-
versity related to these areas is in general an accepted view. Biological issues are therefore 
opted out of this thesis, which place an emphasis on the management implications of a re-
stored natural hydrology and inter-related conditions. Following this it is clarified that wet-
lands are shaped by differences between inputs as precipitation, surface inflow and groundwa-
ter and outputs as evapotranspiration, surface runoff and seepage. In order to establish a natu-
ral hydrology the surface runoff shall be reduced through closure of ditches and drains. The 
ongoing global climate changes influences inputs as well as outputs through changed precipi-
tation and evapotranspiration. This causes the restored hydraulic system to be different from 
the one present before the drainage was performed. The difference between inputs and out-
puts, in interaction with e.g. the soil conditions, determines the types of wetlands to be 
formed. The soil conditions of the drained areas will be influenced by the forest stands, why 
further difficulties develop when trying to forecast of the type wetland to occur after the resto-
ration of the natural hydrology. Aside from the areas directly influenced by the closure of the 
ditches and drains, the neighbouring stands could be affected by a raised water table. 
 
The hydroperiod is the main determinant on growth and propagation of trees influenced by a 
wetland and encompasses conditions which depress tree growth as water-logging during 
growth season, increased duration of the time water-logging occurs, a short interval between 
repeated water-logging and high water tables. Climate, topography, catchments of water, soil 
conditions and geology all influence the hydroperiod. The resistance of trees towards water-
logging is furthermore substantially determined by the oxygen content of the water. Large 
differences between the resistances of various tree species towards the conditions mentioned 
above are observed, and the tree age furthermore influence the resistance. The bio geographic 
zonation which is a result of this could be more or less clear identifiable. The zonation is 
mostly distinct on level ground and in areas where frequent flooding extremes happen.  
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Whereas the tolerance of the tree species vary against the hydroperiod and the oxygen con-
tent, the inter-specific competition and conditions related to succession change accordingly. 
The morphological and physiological properties of the tree species determine the tolerance 
against water-logging. The water replaces the air in the soil, and the physiological response of 
the trees is to replace the respiration with alcohol fermentation which is a less energy effective 
process. The differences in the water logging tolerance of the tree species is achieved through 
their capability to compensate this low efficiency process, as well as their different ability to 
reallocate the alcohol within the tree and how efficient the metabolic processes respond to the 
alcohol. Alcohol is toxic to the roots of the tree species which are intolerant against water-
logging. To this should be added that intolerant tree species shall not be able to oxidize the 
rhizosphere. This result in, among others, a reduced absorption of macronutrients. Tree spe-
cies with a high resistance against water-logging have several morphlogical adaptions which 
make them capable to absorb and transport oxygen during water logging and to oxidize the 
rhizosphere. Different combinations of strategies are observed such as, enlarged lenticels, 
formation of aerenchyma and adventitious roots, as well as a naturally shallow root system, 
vegetative reproduction and possibly genetic differences.          
 
An experimental field work is performed on localities where an active closure of the ditches 
has been carried out at known time. The method is based on a tree vitality index developed by 
the German scientist Andreas Roloff as well as a study of the development of the increment of 
the tree diameter. The diameter increment is studied by measuring the year ring width, but on 
accordance with the findings of other authors, the results shows difficult to interpret and are in 
overall terms not correlated with the vitality index. Based on the vitality method an increase 
of the vitality index by a rising distance to the groundwater level is measured. The results 
show that the intolerant species Norway spruce and beech displays a better resistance against 
a restored hydrology than expected. It is presumed that this finding is caused by the naturally 
shallow rooting system of these species, which implies that the roots is not affected to the 
same extend as e.g. oak which has more profound roots. 
 
The implication of this discovery is that intolerant species, as Norway spruce and beech, 
through their avoiding strategies is capable of being present on localities exposed to water 
logging as long as the roots not are completely covered by water. Various authors describe 
how Norway spruce, in countries where it is indigenous, behaves as a co-species in e.g. ash 
and alder forests. It is in this connection clarified that the concept of water tolerance should be 
distinguished between the capability of the tree species to tolerate or to avoid water logging.  
 
With basis in the literature study and the experimental field work some management implica-
tions is inferred. Hence the water system which predominantly is depending on the hydrope-
riod and the topography have a decisive influence on the formation of the forest ecosystem, 
and the management to be performed in order to maintain the desired appearance, expressed 
through a determined forest development type. Under Danish conditions it is expected that on 
level ground as well as water systems with a high energy level, a succession from intolerant 
climax species towards tolerant pioneer species take place. This sequence happen at the areas 
mostly influenced by the water whereas a zonation at higher levels, characterized by climax 
species, which is influenced by the usual interspecific competition. Hilly locations, and areas 
experiencing a low energy water system, could face a less distinct, or even missing zonation 
and the forest ecosystem tend to be climax like.   
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Forord 
 
Indeværende projekt er en specialeopgave, der udføres i forbindelse kandidatoverbygningen 
på forstkandidatuddannelsen ved Center for Skov, Landskab og Planlægning, Det Biovi-
denskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Københavns 
Universitet.  
 
Ideen til projektet er fremkommet via et samarbejde mellem forfatterne, Center for Skov, 
Landskab og Planlægning samt Skov- og Naturstyrelsen. Rammerne for projektets gennemfø-
relse blev lagt i løbet af efteråret og vinteren 2006 på møder med vejleder og professor i 
skovdyrkning J. Bo Larsen og Anna Thormann fra driftsafdelingen ved Skov- og Naturstyrel-
sen.  
 
Skov- og Naturstyrelsen ønskede at få tilvejebragt viden, der kan anvendes i forbindelse med 
genskabelse af den naturlige hydrologi på statens skovarealer. Projektet er et pionerarbejde i 
Danmark og søger at øge viden om, hvorledes dyrkningsforholdene ændres i forbindelse med 
genskabt naturlig hydrologi, således at forhold som planlægning og gennemførelse samt be-
dømmelse af de forandrede driftsforhold forbedres.  
 
Projektforløbet blev sat til opstart i begyndelsen af februar med aflevering i slutningen af juni 
2007. Projektet indeholder både et omfattende litteraturstudie med primært udenlandsk littera-
tur samt eksperimentelt arbejde, der relaterer litteraturen til danske forhold. Grundet projek-
tets pioneragtige karakter har det været vanskeligt at tilrettelægge og har derfor vist sig mere 
omfattende, end den tid der var afsat til projektet. Idet det generelt i Skov- og Naturstyrelsen 
er vedtaget at gennemføre den naturlige hydrologi, og flere distrikter er i gang med processen, 
er det imidlertid fundet vigtigt at afdække de væsentligste forhold vedrørende træers respons 
på et ændret vandregime.  
 
Projektet er således målrettet Skov- og Naturstyrelsen, men opfylder samtidig Københavns 
Universitets krav til specialeopgaver. Yderligere vil projektet kunne være interessant for pri-
vate skovejere, der f.eks. ønsker at øge skovens biologiske værdi eller minimere omkostnin-
ger til vedligeholdelse af dræning.  
 
Vi ønsker at rette en stor tak til professor i skovdyrkning, J. Bo Larsen, for hans iderigdom og 
anvendelige tilgangsvinkel til projektet. Igen, som erfaret ved tidligere samarbejde, formår du 
at skabe inspirerende rammer.  
 
Vi skylder også Anna Thormann fra Skov- og Naturstyrelsen en stor tak for at skabe de prak-
tiske rammer for projektet. Vi håber, at du og Skov- og Naturstyrelsen er tilfredse med resul-
tatet.  
 
Andreas Bergstedt og Johannes Kollman har været yderst behjælpelige med anskaffelse af 
udstyr og information vedrørende det eksperimentelle arbejde.  
 
En meget stor tak skal lyde til de skovdistrikter, der har lagt arealer til feltundersøgelserne og 
endvidere været behjælpelige på flere tænkelige områder. En særlig tak skal derfor rettes til 
Skovrider Kim Søderlund ved Københavns Statsskovdistrikt, Hydrologigruppen ved Frede-
riksborg Statsskovdistrikt, Skovløber Preben Vagn Knudsen ved Gråsten Statsskovdistrikt, 
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Skovløber Poul Erik Lange (Polle) ved Draved Skov og Klitplantør Kim Christensen ved Thy 
Statsskovdistrikt.  
 
Martin Schneekloth fra Skov- og Naturstyrelsen har været behjælpelig med information om-
kring Draved Skov.  
 
En venlig tanke sendes også til Frokostlogen i Driftsafdelingen i Haraldsgade, der gennem 
diverse optagelsesritualer endelig har gjort os til fuldbyrdede medlemmer. I den ærede loge 
har Henrik Granat været behjælpelig med informationer vedrørende måling af grundvandsni-
veau, Morten Sigurd Andersen har sat genskabelsen af den naturlige hydrologi i et filosofisk 
perspektiv, Bjørn Ole Ejlersen har set muligheder med øget vandstand og lejlighed for kajak-
sejlads og Erik Kristensen har bidraget med GIS-hjælp. Alle input har været værdifulde.  
 
En sidste tak sendes til den forstående kone og kæreste i en hårdt presset arbejdsproces.  
 
 
Frederiksberg, den 4. juli 2007 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

SBK05011 Morten Elling AGK06057 Søren Schmidt Jørgensen 
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Indledning 
 
Problemanalyse 

Baggrund 
Arealer, der kan udnyttes af mennesket til såvel agerbrug som skovbrug, er i takt med en sti-
gende befolkning blevet en stadig mere knap ressource. For de Nordsjællandske statsskove 
beskriver Rune (1997) således, at skovbruget i løbet af det 19. århundrede drænede og grøfte-
de mange moser for at øge det produktive skovareal og samtidig forbedre produktionsforhol-
dene. Denne dræning medførte, at mosearealet i perioden 1857 til 1988 blev reduceret fra 
1624 ha til 275 ha, svarende til en reduktion på 83 %. 
 
Vandet er blevet bortledt fra såvel egentlige vådområder som moser samt fra øvrige områder 
med højtstående grundvand. Ved at bortlede vandet opnås en række dyrkningsmæssige forde-
le, bl.a. (Møller 2000): 
 

• Øget oxygenindhold i jorden. 
• Øget tilvækst gennem udvidelse af træernes rodrum. 
• En kvalitetsforbedring for flere træarter. 
• Øget stormfasthed. 
• Forbedret mulighed for dyrkning af værdifulde træarter.  

 
Møller (2000) angiver, at praktisk taget alle danske skovområder, hvor vandstanden har haft 
en dyrkningsmæssig betydning har været drænet eller grøftet. Særligt for statsskovene og 
skovene på de større godser anføres hydrologien at være påvirket. 
 
Vand angives af Møller (2000) som en af de væsentligste dynamiske faktorer i et naturligt 
skovøkosystem. En høj naturlig vandstand anføres videre at skabe gradienter, dynamik og 
variation og dermed levesteder for en lang række arter. Dræningen har således medført en 
begrænsning af en vigtig dynamisk faktor, hvilket har medvirket til forandring af konkurren-
cebetingelser og den naturlige træartsfordeling. Denne ændring har ifølge Rune (2001) bety-
det en kraftig reduktion i det naturlige plante- og dyreliv. 
 
Med den skovpolitiske debat, der for alvor tog fat med Verdenstopmødet i Rio om miljø og 
udvikling i 1992, er fokus på skovenes flersidige anvendelse øget. Skovene skal, udover at 
producere træ, forbedre mulighederne for dyre- og plantearter samt bidrage med oplevelser 
for publikum (Miljøministeriet 2005). 
 
I 1992 udarbejder Miljøministeriet Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsvær-
dige naturtyper (Naturskovsstrategien). Strategien indebærer, at den naturværdi, som skovene 
rummer, bevares eller fremmes gennem udlægning af arealer med urørt skov samt anvendelse 
af gamle driftsformer. Et af midlerne til sikring af naturværdierne på de urørte arealer er bl.a. 
en genskabelse af den oprindelige hydrologi (Miljøministeriet 1994). Ifølge Møller (2000) var 
Naturskovsstrategien den hidtidige bedste mulighed for at ændre vandstandsforholdene i en 
mere naturlig retning.       
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Udviklingen i målsætningen for det øvrige danske skovareal beskrives af Miljøministeriet 
(2002) i Danmarks Nationale Skovprogram. Her fremgår det, at hovedmålsætningen for det 
danske skovbrug er en udvikling i retning af bæredygtig skovdrift, der varetager økonomiske, 
økologiske og sociale hensyn. Denne målsætning afspejles i den nye skovlov fra 2004.  
 
I 2004 udarbejdes Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 
2004-2009, der er en opfølgning på de internationale aftaler om beskyttelse af biodiversitet og 
den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Hovedformålet med handlingsplanen er at 
standse tabet af biodiversitet i Danmark – senest i år 2010. På skovområdet fremhæves det, at 
der skal tages større direkte hensyn til biodiversiteten, bl.a. ved at efterlade mere dødt træ i 
skovene og ved at genskabe den naturlige vandbalance. 
 
På baggrund af Biodiversitetskonventionen fra Rio vedtager Den Europæiske Union i 1992 
Habitatdirektivet. Direktivet har gennem udlægning af habitatområder til hensigt at fremme 
beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa. Habitatom-
råderne udgør - sammen med fuglebeskyttelsesområderne - NATURA 2000, der er et økolo-
gisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Flere af EF-habitatdirektivets na-
turtyper omhandler vandpåvirkede områder i skove. Der er således i Europa en erkendelse af, 
at vådområderne i skovene har en stor biologisk værdi samt at disse naturtyper er truede og 
derfor fordrer en beskyttelse. 
 
Med udgangspunkt i skovenes flersidige anvendelse vedtager Regeringen i år 2002, at skov-
driften i statsskovene skal foregå efter principperne for naturnær skovdrift. I sammenhæng 
hermed besluttes endvidere, at det skal tilstræbes, at en mere naturlig hydrologi i skovene 
genskabes for at opprioritere de biologiske hensyn. Miljøministeriet (2005) angiver, at beslut-
ningen skal ses ud fra, at vand er en grundlæggende økologisk parameter, der er afgørende for 
biodiversiteten.  
 
Status i dag er, at den aktive genskabelse af den naturlige hydrologi især har været koncentre-
ret omkring Naturskovsstrategien samt ”rigere skov”-projekterne1 fra 1996-1998. I begge 
tilfælde har der hovedsageligt været tale om en forholdsvist isoleret genskabelse af vådområ-
der på begrænsede arealer. Der har således ikke været tale om en egentlig genskabelse af den 
naturlige hydrologi i større skala, der kan integreres med et komplet skovøkosystem.  
 
Eksempelvis er arealet af vådområder i Gribskov således øget fra ca. 3 % i 1988 til ca. 5 % i 
2006. I sammenhæng med indførelsen af den naturnære skovdrift i Gribskov er der planer om 
en egentlig genskabelse af den oprindelige naturlige hydrologi på ca. 15 % af skovarealet, 
hvilket vil medføre et mere naturligt skovøkosystem.   

Manglende viden 
Naturnær skovdrift tager sit særlige udgangspunkt i de naturlige successions- og procesforløb 
med inspiration fra den urørte skov. Målet er at udvikle skovstrukturer med et højt potentiale 
af selvorganisering og -differentiering. Det er et grundlæggende princip at lade naturen gøre 
arbejdet og kun gribe ind med små målrettede indgreb (Larsen 2005). I denne forbindelse er 

                                                 
1

 I årene 1996 til 1998 har statsskovdistrikterne været tildelt projektbevillinger til brug for "rigere skov"-
projekter. Disse projekter skulle bl.a. fremme skovens indhold af småbiotoper og naturnære skovdyrkningssy-
stemer.  
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vand en grundlæggende økologisk parameter, der er bestemmende for, hvilke urte- og træarter 
der naturligt forynger sig i skoven (Miljøministeriet 2005).  
 
Hvor der indføres naturnær skovdrift, samtidig med at den naturlige hydrologi genskabes, vil 
der således være et behov for at kende de naturlige successions- og procesforløb relateret til 
vand som dynamisk faktor. Møller (2000) beretter, at det for mange lokaliteter observeres, at 
vand påvirker konkurrenceforholdene træerne imellem, og dermed bliver afgørende for træ-
artsfordelingen i skoven. Viden vedrørende påvirkninger af en eksisterende bevoksning vil 
være central, idet den eksisterende bevoksning vil udgøre grundlaget for overgangen til den 
naturnære skovdrift.  
 
Der findes kun en begrænset litteratur omhandlende danske forhold vedrørende hydrologiens 
indflydelse på træarterne og skovøkosystemerne. Endvidere er litteraturen sparsom vedrøren-
de træernes morfologiske og fysiologiske respons på vand som stressfaktor. Litteraturen er 
væsentligst koncentreret omkring effekten af dræning, mens litteratur, der behandler danske 
skovøkosystemer med en naturlig hydrologi, især er koncentreret omkring Møller (2000).  
 
Konsekvensen af genskabelsen af den naturlige hydrologi er derfor kun ringe behandlet. Som 
tidligere beskrevet er det oprindelige vandregime væsentligst indført på små og isolerede 
arealer. De fleste tiltag er desuden foretaget indenfor de seneste 15 år, hvilket medfører be-
grænsede muligheder for at opnå praktisk og teoretisk viden. De få danske undersøgelser, der 
berører problemstillingen, er derfor overvejende beskrivende og observerende samt målrettet 
konkrete lokaliteter. Forståelsen af de mekanismer, der har ledt til det observerede billede, er 
endvidere ikke fyldestgørende behandlet.  
 
Tilsvarende for centraleuropæiske forhold mangler der viden omkring den teoretiske forståel-
se af vegetationsdynamikken samt de bagvedliggende drivende processer (Glenz 2005). Bar-
ker et al. (2002) fremhæver endvidere vigtigheden af at forstå det observerede mønster i 
vandpåvirkede skove: 
 
Understanding the patterns of riparian forest composition and structure is important because 
the mix of trees and their positioning on geomorphic landforms determines, in part, ecologi-
cal processes.2 
 
Forståelsen af de økologiske processer i skovbevoksede vådområder er vigtig, idet disse pro-
cesser vil påvirke den aktuelle forvaltningspraksis i relation til naturnær skovdrift.   
 
Det er således et problem, at der ikke foreligger konkret viden omhandlende danske forhold, 
der giver mulighed for at forudsige, hvorledes en genskabelse af den naturlige hydrologi vil 
påvirke eksisterende bevoksninger og skovøkosystemer som helhed. På baggrund heraf van-
skeliggøres udførelsen af en hensigtsmæssig driftspraksis samt en konsekvensvurdering ved 
en vandstandsøgning i relation til bl.a. ændrede produktionsmuligheder.  
 
I forbindelse med omlægningen af de danske statsskove til naturnær skovdrift opstilles mål 
for, hvordan de enkelte bevoksninger skal udvikles. Midlet til at beskrive det endelige be-
voksningsmål er skovudviklingstyperne. I forbindelse med den naturnære skovdykning vil en 
skovudviklingstype beskrive et langsigtet skovdyrkningsmæssigt mål for udviklingen, dvs. et 
                                                 
2 Forståelsen af skovens artssammensætning og -fordeling i vandpåvirkede områder er vigtig, idet blandingen af 
træarter og deres placering på forskellige geologiske landskabsformationer delvist afgør de økologiske processer.  
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forventeligt skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt mulig skovøkologisk dy-
namik (udviklings- og foryngelsesdynamik) for den enkelte bevoksning eller det enkelte om-
råde i skoven (Skov- og Naturstyrelsen og Larsen 2005). 
 
Miljøministeriet (2005) angiver, at det i forbindelse med valg af skovudviklingstype er vig-
tigt, at der tages hensyn til de forskellige træarters vandtålende evne og at valget tilpasses de 
hydrologiske forhold, der kommer til at gælde i de enkelte områder på lang sigt. Det er derfor 
problematisk, at der mangler grundlæggende morfologisk og fysiologisk viden omkring træ-
ernes hydrologiske respons, der er bestemmende for vegetationsdynamikken.  
 
Endvidere er det et problem, at klimaændringerne i samspil med den ophørte dræning og den 
ændrede træartssammensætning vil ændre de hydrologiske forhold og dermed komplicere 
forudsigelserne af de fremtidige skovøkosystemer.  
 
Frye og Grosse (1992) beskriver, hvorledes klimaændringerne vil kunne påvirke skovene i 
Vesteuropa: 
 
When the expected heavy precipitations and sea-level rise, resulting from climatic changes 
and the greenhouse effect, are taken into consideration more lowland areas, which are used 
for timber production, will be affected by stagnant water saturation of the soil and growing 
season flooding. We need more data on tree responses to flooding to evaluate the situation in 
lowland areas, which are currently afforested by non-wetland tree species, and to understand 
changes of succession in natural forests in the near future.3  
 
Sonnenberg et al. (2006) sammenfatter for danske forhold, at der i vækstsæsonen vil komme 
flere episoder med kraftigt nedbør, men også længere perioder med tørke. I vinterhalvåret vil 
der generelt komme mere nedbør. For visse dele af landet forventes det, at ådale og lavtlig-
gende områder vil blive vandlidende en stor del af året. Endvidere vil risikoen for oversvøm-
melser blive forøget som følge af større ekstreme vandføringer.  
 
De to forfatteres konklusioner kan sammenfattes til, at det generelt i Danmark og i Vesteuropa 
i fremtiden forventes, at der vil være et øget areal, der påvirkes dyrkningsmæssigt negativt af 
en øget vandmængde. Som angivet af Frye og Grosse (1992) er det, alene med baggrund i den 
øgede mængde af arealer med vandlidende forhold, vigtigt at opnå en større viden omkring 
træernes respons på et ændret vandregime, bl.a. fordi successionsforløbet i skovøkosystemer-
ne afhænger heraf og dermed også produktionsmulighederne.  
 
Sammenholdes dette med, at den naturnære skovdrift og dermed skovudviklingstyperne der, 
som angivet ovenfor, tager sit udgangspunkt i de naturlige successions- og procesforløb, vil 
det i forbindelse med den igangværende overgang til naturnær skovdrift være vigtigt at vide, 
hvorledes en genskabelse af den naturlige hydrologi vil påvirke de eksisterende bevoksninger, 
men også skovudviklingstyperne.  
 

                                                 
3 Den fremtidige forventede kraftige nedbør og stigning i havenes niveau forårsaget af klimaændringerne og 
drivhuseffekten vil påvirke lavtliggende områder, som i dag anvendes til tømmerproduktion. Områderne vil 
påvirkes af stagnerende vand og oversvømmelser i vækstsæsonen. Der mangler information vedrørende træernes 
respons på oversvømmelse for at kunne vurdere konsekvenserne i disse lavtliggende områder, der på nuværende 
tidspunkt er bevokset med ikke-vandtålende træarter. Endvidere mangler information om ændringer i successi-
onsforholdene i naturlige skove.  
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De eksisterende bevoksninger, i såvel det område der direkte påvirkes af en reetableret hydro-
logi samt nabobevoksningerne, vil ændres med hensyn til vækstforhold, stabilitet samt sund-
hed (vitalitet) og der vil kunne opleves en produktionsforringelse. Der vil således for træarter, 
der ikke tåler en høj vandstand kunne opstå dyrkningsmæssige problemer på tidligere stærkt 
drænede jorde (Miljøministeriet 2005). Endvidere angives det, at konverteringen til naturnær 
skovdrift skal ske på et økonomisk rationelt grundlag, og værdierne i de eksisterende bevoks-
ninger skal sikres. Miljøministeriet (2005) anfører derfor, at genskabelse af den naturlige hy-
drologi skal ske efter en nøje vurdering af muligheder og konsekvenser på det aktuelle areal. 
Som en følge heraf vil den manglende viden betyde, at det vil være vanskeligt at vurdere de 
økologiske og hermed økonomiske konsekvenser af beslutningen om at indføre den naturlige 
hydrologi på et specifikt område.   
 
I relation til genskabelsen af den naturlige hydrologi er der med baggrund i ovenstående såle-
des behov for at vide, hvordan et øget vandniveau vil influere på: 
 

• Træernes vækstforhold. 
• De enkelte træarter, herunder fysiologiske, morfologiske samt vitalitetsmæssige for-

hold. 
• Træsamfundets naturlige dynamik udtrykt gennem udviklings- og konkurrencemæssi-

ge forhold med baggrund i de enkelte træers respons. 

Interessenter 
En genskabelse af den naturlige hydrologi i skovene er ikke nødvendigvis begrænset til den 
naturnære driftsform. Miljøministeriet (2005) angiver, at den forværring, der er sket i skov-
brugets driftsøkonomi i de senere år, væsentligst er et resultat af vigende træpriser i kombina-
tion med det traditionelle skovbrugs høje omkostninger til drift og pleje. For det traditionelle 
skovbrug er det således nærliggende at reducere omkostninger til aktiviteter som dræning, på 
områder hvor disse, som følge af udviklingen i træpriserne, ikke længere kan forrentes. For 
såvel det traditionelle skovbrug som det naturnære vil beslutninger omkring en given arealan-
vendelse være drevet af en vægtning af økonomiske, økologiske og sociale hensyn. Begge 
driftsformer vil således fordre en anvendelse af træarter, der er tilpassede lokalitetens fremti-
dige vandregime. For at være i stand til at foretage en økonomisk optimering er et kendskab 
til det ændrede dyrkningspotentiale derfor essentielt. 
 
Ideen til projektet er fremkommet via et samarbejde mellem Center for Skov, Landskab og 
Planlægning ved Københavns Universitet, Skov- og Naturstyrelsen samt forfatterne. Projektet 
er et pionerarbejde i Danmark og søger at øge viden relateret til ændrede dyrkningsforhold i 
forbindelse med genskabt naturlig hydrologi. Grundet de forskellige aktører til projektet er det 
opbygget, således det opfylder de generelle formalia til et specialearbejde og dermed kravet til 
videnskabelighed. Endvidere er projektet målrettet til Skov- og Naturstyrelsen og relaterer sig 
primært til de problemstillinger, der er forbundet med indførelsen af naturnær skovdrift og 
dermed genskabelsen af naturlig hydrologi på statens arealer.  
 
Emborg og Hahn (2005) angiver, at teori og praksis hænger sammen. Det er selve læringen, 
der er essentiel i forbindelse med, hvad den enkelte oplever, og læringen kan styrkes ved at 
have en brugbar teori, der kan sætte oplevelserne i system. Teorien kan opbygges ved at stu-
dere den videnskabelige litteratur. 
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Projektet udbygger erfaringerne relateret til genopretningen af den naturlige hydrologi, såle-
des at læserens læring kan fremmes. Det er målet med projektet, at det skal kunne anvendes 
som et værktøj i både planlægnings- samt udførelsesmæssige sammenhænge. Specialet kan 
indgå i forbindelse med: 
 

• Forvaltningsmæssige forhold så som en afvejning mellem vedproduktion og biologi-
ske og rekreative værdier ved genskabelse af den naturlige hydrologi. 

• Driftsplanlægning for eksisterende bevoksninger der påvirkes af en ændret hydrologi. 
 
Problemformulering 
 
Indenfor de sidste ca. 15 år er interessen for at sikre flersidigheden i de danske skove øget. 
Som følge heraf er det vedtaget, at driften i de danske statsskove skal ske efter principper for 
den naturnære skovdrift. Til at beskrive det langsigtede bevoksningsmål samt mulig skovøko-
logisk dynamik anvendes skovudviklingstyper.  
 
I sammenhæng med overgangen til naturnær skovdrift er det endvidere besluttet, at en mere 
naturlig hydrologi i skovene tilstræbes genskabt for at opprioritere de biologiske hensyn. Det 
angives, at genskabelse af den naturlige hydrologi skal ske efter en nøje vurdering af mulig-
heder og konsekvenser på de aktuelle arealer.  
 
Problemet kan sammenfattes til, at der er et manglende kendskab vedrørende træers og træø-
kosystemers respondering på en genskabt naturlig hydrologi, samt hvilken betydning det ænd-
rede vandregime har for eksisterende bevoksninger samt skovudviklingstyperne. Den mang-
lende viden vil betyde, at det vil være vanskeligt at vurdere de økologiske og heraf afledte 
økonomiske konsekvenser af beslutningen om at indføre den naturlige hydrologi på et speci-
fikt område.   
 
Formålet med projektet er således at øge kendskabet til indflydelsen af en genskabte naturlig 
hydrologi på skovøkosystemerne herunder særligt at belyse, hvorledes et øget vandniveau 
influerer på: 
 

• Produktionsgrundlaget og dermed træernes vækstvilkår.  
• De enkelte træarter både fysiologisk, morfologisk samt vitalitetsmæssigt. 
• Skovøkosystemets udviklings- og konkurrencemæssige forhold.  

 
Herigennem forbedres de forvaltningsmæssige betingelser for de aktuelle arealer, hvor den 
naturlige hydrologi ønskes genskabt. Yderligere fremmes mulighederne for udlægning af eg-
nede skovudviklingstyper og den fremtidige driftspraksis. 
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Ud fra et litteraturstudie og eksperimentelle undersøgelser ønskes følgende besvaret: 
 

• Hvilke processer er involveret i dannelsen af et vådområde? 
 

• Hvilke typer af skovbevoksede vådområder findes der i Danmark? 
 

• Hvilke forhold relateret til vandregimet er betydende for enkelttræet men også træarts-
fordelingen? 

 
• Hvorledes responderer træerne på de vandlidende forhold? 

 
• Hvilke mekanismer i træerne influerer på vandtålsomheden? 

 
• Hvilke forskelle i den vandtålende evne ses der træarterne imellem?  

 
• Hvilke forstyrrelsesparametre er typiske i skovbevoksede våde områder? 

 
• Er det muligt at registrere en nedgang i vækst og vitalitet på udvalgte træarter som 

følge af genskabt naturlig hydrologi? 
 

• Hvilke forhold bør der tages i forbindelse med genskabelsen af naturlig hydrologi på 
et konkret areal? 

 
Projektafgrænsning 
 
I opstartsfasen af et projektforløb er der en omvendt sammenhæng mellem den viden, der er 
til rådighed og konsekvenserne af forskellige beslutninger og valg. Dette forhold observeres 
også ved beslutningen om at indføre den naturnære skovdrift og hermed genskabelsen af den 
naturlige hydrologi. Der haves i starten en forholdsvis ringe viden, men konsekvenserne af de 
beslutninger, der skal tages, er store. Længere henne i projektforløbet vil der være opbygget 
viden, men de beslutninger der tages på dette tidspunkt kan nu kun påvirke forløbet i begræn-
set omfang, se figur 1.   
 
 
 

 
Figur 1 Sammenhæng mellem mængden af viden og konsekvenserne af foretagende valg. 
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Idet Skov- og Naturstyrelsen står over for at genskabe den naturlige hydrologi på en lang ræk-
ke arealer, er det vigtigt her og nu hurtigt at øge videnmængden og etablere brugbare værktø-
jer, således at uønskede konsekvenser kan minimeres. I prioriteringen for indeværende projekt 
vurderes det derfor, at fokus bør rettes mod effekten af genskabelsen af den naturlige hydro-
logi på eksisterende bevoksninger. Det endelig bevoksningsmål (skovudviklingstyperne) be-
røres også i projektet, men i et mere begrænset omfang.  
 
Specialet sammenkæder den danske og udenlandske viden, der findes omkring træer og skov-
økosystemers respondering på naturlig hydrologi i våde miljøer. At overføre udenlandsk vi-
den til danske forhold er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed. For at reducere usikker-
heden i vurderingen og overførelsen af den udenlandske viden, understøttes litteraturstudiet af 
otte eksperimentelle undersøgelser af udvalgte træarter. Herigennem forbedres muligheden 
for at kunne trække paralleller til danske forhold, og der sikres et bedre grundlag for at foreta-
ge drifts- og forvaltningsmæssige beslutninger. Til undersøgelserne udvælges der træarter, der 
traditionelt set har økonomisk betydning for dansk skovbrug.  
 
Genindførelsen af den naturlige hydrologi i de danske statsskove er særligt begrundet i biolo-
giske hensyn. De biologiske fordele der opnås ved en genskabelse af den naturlige hydrologi, 
er relativt velbelyst af dansk litteratur, bl.a. Rune (2001) og Møller (2000), og behandles der-
for ikke i indeværende speciale.  
 
Et formål med specialet er, at det skal anvendes på flere medarbejderniveauer i Skov- og Na-
turstyrelsen. Det vurderes, at ikke alle projektets kapitler vil have interesse for en medarbej-
dergruppe. Det er tilstræbt så vidt muligt, at en læser vil kunne få et udbytte ved at læse enkel-
te kapitler og endvidere få et overblik gennem udførlige sammenfatninger, hvorfor der fore-
kommer relevante gentagelser. 
 
Metode 
 
Der tages udgangspunkt i et litteraturstudie, hvor kilder, der undersøger vand som økologisk 
parameter, vil indgå. Det undersøges, hvordan en ændret hydrologi påvirker udvalgte træarter 
og successionsforholdene. 
 
Der foreligger som nævnt kun få undersøgelser af danske forhold om emnet, og det er derfor 
planlagt at støtte litteraturstudiet med supplerende eksperimentelle undersøgelser i danske 
skove. 
 
Litteraturstudiet anvendes ligeledes i udarbejdelsen af disse undersøgelser. Den opsamlede 
viden fra litteraturen giver en forståelse af træernes respondering på de ændrede hydrologiske 
forhold der undersøges. 

Litteraturstudie 
Det har fra starten af projektet været klart, at litteraturen omkring reetablering af den naturlige 
hydrologi for danske vilkår er sparsom. Litteraturstudiet tager derfor udgangspunkt i uden-
landsk litteratur. De forhold, der er tilknyttet den hydrologi, der ses i de danske skove, findes 
ikke direkte sammenlignelige i den udenlandske litteratur, hvorfor konditioner gældende for 
parallelle vanddynamiske skovøkosystemer anvendes.  
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Den udenlandske litteratur behandler: 
 

• Floddynamiske systemer.  
• Specielle vådområder med kunstige vandopstemninger i bestemte perioder af året.  
• Træers generelle fysiologiske og morfologiske respons på et ændret vandregime. 
• Succession og forstyrrelsesparametre i vandpåvirkede systemer. 
• Reversibel succession som følge af forsumpning (moser, bassiner, etc.). 

 
De floddynamiske systemer inkluderer vilkår, der ikke er relevante for de danske skovøkosy-
stemers vanddynamik. Disse systemers større hydrauliske energi medfører elementer som 
erosion og sedimentation samt hyppige nulstillinger af successionsforløbet med etablering af 
pionersamfund til følge (Lugo et al. 1990). Det tilstræbes kun at anvende den delmængde af 
informationen fra disse systemer, der er relateret til forhold, der kan genfindes i de danske 
vandpåvirkede systemer. 
 
Kozlowski (1997) beskriver, hvorledes træernes tolerance i forhold til vandpåvirkning varie-
rer bl.a. mellem arter samt i relation til alder, lokalitet og vandregime. Blom (1999) angiver 
videre, hvorledes der ved at klarlægge træernes adaptive respons kan opnås en forståelse af 
successionsforløbene under forskellige vandregimer. Denne udenlandske erfaring søges over-
ført til danske forhold via litteratur af bl.a. Niinemets og Valladares (2006), der undersøger, 
hvorledes en række arter indenfor samme slægt reagerer relativt ens på forskellige økologiske 
parametre. Baseret på disse kilder tilstræbes det at transformere iagttagelser fra en udenlandsk 
art til en dansk indenfor samme slægt. Tilsvarende findes sammenligninger, bl.a. i Schnitzler 
et al. (2005), mellem geografisk forskellige skovøkosystemer, der ligeledes tilstræber at mu-
liggøre transformationer af viden mellem forskellige undersøgelser.  
 
Kildematerialet består væsentligst af videnskabelige artikler, bøger samt forskellige offentligt 
tilgængelige rapporter. Forårsaget af at det meste af litteraturen er udenlandsk, har dele af 
denne været svær at skaffe hjem og en del relevant litteratur er desværre ikke nået frem inden 
projektets deadline. I flere tilfælde er forfattere i USA kontaktet direkte, og disse har været 
yderst behjælpelige med hurtig fremsendelse af vigtig litteratur. Vi har derfor enkelte steder af 
tidsmæssige årsager været nødsaget til at benytte review articles som supplement, hvilket har 
medført en anvendelse af sekundær litteratur.   

Eksperimentelle undersøgelser 
Til at understøtte den udenlandske viden foretages som nævnt et antal supplerende undersø-
gelser i Danmark. Det er tanken med undersøgelserne, at der via eksperimenter skal kunne 
gives et billede af udvalgte træers respons på et ændret vandniveau under danske forhold.  
 
I forbindelse med udvælgelsen af egnede lokaliteter har få lokaliteter vist sig anvendelige, idet 
genskabelsen af den naturlige hydrologi generelt har været sparsom og væsentligst er foreta-
get indenfor de sidste 10 år. Således forefindes kun få brugbare arealer, og med baggrund i 
meget specifikke kriterier til undersøgelsesområder er flere arealer blevet frasorteret. På loka-
liteterne har det typisk ikke være muligt at finde mere end 6-8 velegnede træer. Det vælges 
som følge af foranstående samt af tidsmæssige årsager at begrænse undersøgelserne til otte 
lokaliteter. Der analyseres på traditionelt økonomisk betydende løv- og nåletræsarter, og de 
udvalgte træarter fordeler sig på to aske-, to bøge- og to stilkeg-lokaliteter samt en rødgran- 
og en alm. ædelgranlokalitet. 
 



 22

Kriterier for udvælgelse af de otte undersøgelsesområder har bl.a. været, at der er et højt, men 
måske ikke nødvendigvis synligt, vandniveau i en del af træernes vækstperiode, og endvidere 
at tidspunktet for genskabelsen af den naturlige hydrologi er kendt. Der udvælges forskellige 
geografiske områder, idet jordbundstyper og klima kan tænkes at have betydning for træernes 
respons. I forbindelse med vandstandshævningen skal der være efterladt en del træer og disse 
skal have varierende afstand til grundvandet. 
 
Forårsaget af det lave antal lokaliteter og træer samt procedure for udvælgelse kan der ikke 
etableres en forsøgsrække, der kan danne baggrund for en valid statistisk analyse. Der er dog 
foretaget en dataanalyse på baggrund af basale statistiske beregninger, hvis formål bl.a. er at 
præsentere de forskellige metoder grafisk sammenligneligt. Ovenstående forhold medfører 
dermed, at der kun i begrænset omfang kan foretages signifikante konklusioner på baggrund 
af det indsamlede datamateriale. Undersøgelserne vurderes alligevel overordnet set at give 
indikationer på, hvorledes træerne påvirkes af en genskabt naturlig hydrologi.   
 
Mange forfattere, herunder Kangas (1990), angiver, at vandniveauet er den mest afgørende 
forstyrrelsesparameter i vandpåvirkede skovområder. Glenz et al. (2006) samt Fritts (1974) 
beskriver, at et stigende kritisk vandniveau påvirker træernes vækst i negativ retning, hvor 
omfanget afhænger af træarten. For de otte lokaliteter med genskabt naturlig hydrologi er det 
derfor valgt at centrere undersøgelserne omkring målinger af træernes afstand til grundvandet.  
 
Træernes vækstrespons på grundvandsniveauet registreres via en vitalitetsbedømmelse af kro-
nestrukturen baseret på en metode udviklet af Roloff (2001) samt - som supplement - år-
ringsmålinger. En lang række faktorer påvirker træernes vækst i såvel positiv som negativ 
retning og forventes registreret ved en årringsanalyse, der i modsætning til vitalitetsanalysen 
giver indblik i vækstforholdene tilbage i tiden.  
 
Ved at koncentrere undersøgelsesområderne på steder med et kendt tidspunkt for, hvornår den 
naturlige hydrologi er genskabt, forbedres muligheden for at registrere en eventuel reduceret 
vækst, der reelt er forårsaget af et opstået kritisk vandniveau. Bedømmelsen af vitaliteten ud 
fra metoden anvendt i Roloff (2001) anvendes til at afgøre, i hvilket omfang det øgede vand-
niveau har påvirket træets sundhedstilstand (vitalitet). Årringsundersøgelsen anvendes til at 
supplere vitalitetsvurderingen med hensyn til at fastslå træernes negative respons på et øget 
kritisk vandniveau. 

Projektopbygning 
Projektet er opbygget således, at litteraturstudiet giver læseren grundlag for at forstå baggrun-
den for valget af metode i det eksperimentelle arbejde samt de faktorer der er målt og analyse-
ret, se figur 2. Yderligere, som vist på figur 2, sammenkædes litteraturstudiet og det eksperi-
mentelle arbejde, således at der fremkommer resultater, der kan medvirke til en hensigtsmæs-
sig forvaltningspraksis ved genskabelsen af den naturlige hydrologi.       
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Figur 2 Opbygningen af indeværende projekt.  
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Vand i skoven 
 
Kapitlet omhandler vanddynamikken i vådområder og de naturlige vådområder, der er fore-
kommende i skoven.  Herigennem introduceres de naturligt forekommende træarter i de skov-
bevoksede vådområder og dermed de træarter, der udviser en grad af tålsomhed overfor 
vandlidende forhold.    
 
Vanddynamik 
 
Definitionen på et vådområde er, at det skal kontinuert eller periodisk være vandpåvirket. Der 
er flere faktorer, der spiller ind på dannelsen af et skovbevokset vådområde. For dannelsen af 
et vådområde fordres et nedbørs-/vandoverskud. I den vestlige del af Europa overstiger eva-
porationen ikke nedbørsmængden på årsbasis, og dette forhold kombineret med relativt lave 
temperaturer fremmer udviklingen af tørvemoser og andre vådområder (Wiegers 1990; Kell-
ner 2003).  
 
Dannelsen og opretholdelsen af et vådområde afhænger af de lokale hydrologiske forhold 
(Kangas 1990). En simpel model for den hydrologiske balance kan ses på figur 3, der viser 
tilgang af vand via nedbør, en vandpåvirkning fra grundvandet eller gennem tilstrømning af 
overfladevand. System-output består af evapotranspiration, nedsivning eller afstrømning.  
 
 

Figur 3 Mulige hydrologiske vandbalancer for vådområder. Modificeret fra Kangas (1990).  
 
Nogle vådområder er dannet på arealer, hvor grundvandsniveauet er i forbindelse med de øvre 
jordlag og jordoverfladen, men vådområder kan endvidere opstå, hvis en eller flere af de tre 
output fra systemet mindskes eller fjernes, se tabel 1. Mekanismerne er kendetegnende for 
vådområder og skovbevoksede moser, som vi kender dem i Danmark. Mange af disse forhold 
er velkendte i landbrugs- og skovbrugssammenhænge, da de skaber problemer med vandli-
dende jorde. For at opretholde eller sikre dyrkningsgrundlaget har dræning derfor været effek-
tueret.  
 
Vi har i vores eksperimentelle arbejde observeret flere af nedenstående mekanismer, se tabel 
1, der mindsker eller fjerner output af vand. De fleste steder observeres, at en effektiv tilstop-

Input Output 
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ning af grøfterne er med til at danne nye vådområder eller genskabe gamle. Ved flere af de nu 
genskabte gamle vådområder har en jordbundsundersøgelse vist, at der forekommer kompakte 
jordlag, hvilket forklarer hvorfor der naturligt har været et vådområde på det pågældende sted 
før dræningen. Forhold der medvirker til reduktion af output, se tabel 1, er en naturlig del af 
skovsystemerne, og formodes i fremtiden, at komme til at spille en større rolle.  
 
Tabel 1 Dannelsen af vådområder ved reduktion eller fjernelse af output af vand for et areal. Modificeret 
fra Kangas (1990). 

Hydrologisk output Mekanismer (mindsker/fjerner output) 
Overfladeafstrømning - Naturlige/kunstige dæmninger, der blokerer dræningen 

- Lave hældninger (reduceret afstrømning) 
- Absorberende tørv og vegetation 
- Arealet er beliggende i fordybninger  

Evapotranspiration - Skygge over vand og fugtige områder (afhænger af bladarealet) 
- Hængesæk, der dækker vandspejlet 

Nedsivning - Kompakte jordbundsforhold, der former uigennemtrængelige 
lag 

- Tørvedybden (tørv har en vandholdende evne) 
- Sammenpakning af tørv 

 
 
Vådområder opstår typisk på lavtliggende arealer eller skråninger, hvor dræningen er hæmmet 
enten som følge af forskellige jordbundsforhold eller mangel på hydraulisk ledeevne grundet 
områdets beskaffenhed. Dette kan ligeledes udledes af ovenstående mekanismer (Kangas 
1990; Kellner 2003). Grundet forskelle i input forekommer der variationer i vandniveauet året 
igennem. Variationen er afhængig af forskellen på input og output, og der kan konstateres det 
laveste vandniveau om sommeren, hvor evapotranspirationen er størst. Output kan også mind-
skes ved hugst og dermed medføre et stigende grundvandsniveau.  
 
Det anføres af mange forfattere, at faktorer som oversvømmelsens tidspunkt, vandniveau, 
varighed og frekvens, der betegnes hydroperioden, har afgørende indflydelse på artssammen-
sætningen og zoneringen i et skovsamfund. Betegnelsen hydroperioden anvendes både ved 
flodsystemer og for kontinuert vandpåvirkede systemer. Hydroperioden er en af de vigtigste 
regulerende faktorer i våde systemer (Pautou & Décamps 1985; Luego et al. 1990; Theriot 
1993; King 1995; Blom & Voesenek 1996; Kozlowski 1997; Conner et al. 2002). Hydrope-
rioden bestemmes fra klima, topografi, eventuel vandindvinding, jordbund og geologi (Luego 
et al. 1990). Generelt konkluderes, at træernes vækstforhold forværres: 
 

• ved vandlidende forhold i vækstsæsonen, 
• med en stigende periodelængde med vandlidende forhold, 
• med hyppigt forekommende oversvømmelser, der medfører manglende mulighed for 

regeneration samt 
• med et stigende vandniveau. 

  
Hydroperioden behandles mere dybtgående i næste kapitel. 
 
King (1995) anfører, at frøspredning, frøspiring og etablering samt vækst og overlevelse er 
bestemt af en lokalitets hydroperiode. I senere udviklingsstadier for en skov, der er opstået på 
naturligt våde områder, vil træerne være mindre følsomme i forhold til hydroperioden grun-
det, at bevoksningen vil bestå af træarter, der er naturligt tilpassede (Luego et al. 1990). Per-
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manente ændringer, som tilstopning af grøfter, vil således drastisk kunne påvirke den nuvæ-
rende artssammensætning, idet bevoksningen ikke naturligt er tilpasset det nye vandregime.   
 
De topografiske forhold er centrale for udviklingen af et vådområde. Mäkilä (2006) angiver, 
at de topografiske forhold er bestemmende for, hvor stor strømning der er til og fra et område. 
Er et område lavtliggende og beliggende i et fladt terræn, påvirkes et større areal end en lav-
ning beliggende i et bakket terræn, hvor grænsen ved en oversvømmelse er mere klar. Således 
vil et fladere terræn have mere jævne gradienter, hvilket medfører bredere overgange mellem 
de forskellige samfund. Dette understøttes gennem litteraturen generelt, men bl.a. også i kon-
krete undersøgelser af mange flodbredsystemer. Møller (2000) anfører, at vandstandsforhol-
dene i et givent område afhænger af forhold som nedbørsmængde, oplandsstørrelse, skovens 
beliggenhed i oplandet, afstanden til vandskel, topografi (bakkethed, stejlhed, generelt terræn-
fald etc.) og de jordbundsmæssige og geologiske forhold. Det beskrives videre, at der kan 
forekomme flere grundvandsspejl som følge af al-lag, kompakte lag eller andre vandstand-
sende lag.  
 
Ovenstående kan sammenfattes til, at for at et vådområde kan dannes, er det nødvendigt, at 
input overstiger output. Et vådområdes udvikling bestemmes endvidere af hydroperioden, der 
afhænger af de topografiske forhold.  
 
For yderligere beskrivelser af vanddynamikken i skovene se Møller (2000) og Kimmins 
(2004). 
 
Klimaændringer 
 
Som nævnt i indledningen vil klimaændringerne kunne influere på vanddynamikken. I et 
skovdyrkningsmæssigt perspektiv er klimaændringen vigtig, idet den vil influere på omfanget 
af vådområder samt successionsforholdene, og dermed typer af vådområder som vil opstå ved 
genskabelsen af den naturlige hydrologi. Klimaændringerne vil påvirke træarternes udbredel-
sesområder. Endvidere vil klimaændringerne i relation til den naturlige hydrologi indvirke 
indirekte på træarterne ved at influere på vandregimerne. For uddybelse af klimaændringernes 
direkte påvirkning, træarternes tilpasningsevner og dermed træartsvalg se Larsen (1997) samt 
Larsen et al. (2005b). Medtages klimaændringernes direkte og indirekte betydning i træarts-
valget vil dyrkningsgrundlaget optimeres, og kravet i relation til anvendelsen af lokalitetstil-
passede træarter i den naturnære skovdrift opfyldes.     
 
Kreuzweiser et al. (2004) angiver, at der er sket en signifikant stigning i nedbørsmængden om 
vinteren og foråret siden 1889 i den centrale del af Europa og en signifikant højere totalt årlig 
mængde nedbør i den nordlige del af Europa. De angiver videre, at forskellige klimamodeller 
forudser yderligere stigninger i nedbørsmængderne, hvilket vil medføre en øget risiko for 
oversvømmelse. Specielt for lerholdige jorde fremhæves muligheden for mere kontinuert 
vandlidende forhold. Kreuzweiser et al. (2004) anfører yderligere, at det er nødvendigt at øge 
viden om træernes respons på oversvømmelse, idet de fremtidige klimaændringer vil medfø-
rer en øget mængde oversvømmelser. Denslow & Battaglia (2002) anfører, at der i forbindelse 
med klimaændringerne vil der ske en øget åbning af kronetaget forårsaget af hyppigere fore-
kommende lyn og kraftige vinde, og at dette vil influere på regenerationen af løvtræer på de 
lavtliggende våde områder. Frye & Grosse (1992) anfører, at klimaændringerne vil medføre, 
at flere lavtliggende arealer, som på nuværende tidspunkt anvendes til tømmerproduktion, vil 
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blive oversvømmet og dermed påvirket i vækstsæsonen, samt at forholdene vil være stagne-
rende.   
 
Som nævnt skriver Sonnenborg et al. (2006) for danske forhold, at der i vækstsæsonen vil 
komme flere episoder med kraftigt nedbør, men også længere perioder med tørke. I vinter-
halvåret vil der generelt komme mere nedbør. For visse dele af landet forventes det, at ådale 
og lavtliggende områder vil blive vandlidende en stor del af året. Endvidere vil risikoen for 
oversvømmelser blive forøget som følge af større ekstreme vandføringer.  
 
Klimaændringerne vil dermed influere på input af vand til systemerne, og der forventes en 
større andel vådområder på lavtliggende arealer. Yderligere vil klimaændringerne påvirke 
hydroperioden, idet flere ekstremer vil forekomme i form af en øget frekvens af oversvøm-
melser forårsaget af en mere kraftig mængde nedbør i vækstsæsonen, og denne vil forværre 
træernes vækstforhold og formeringsmuligheder. Ekstremerne i vækstsæsonen, med længere 
perioder med tørke erstattet af kraftige mængder nedbør, vil kunne forøge stressniveauet og 
skabe mere ustabile skovsamfund med et højere indhold af pionerarter.     
 
Ved en genskabelse af den naturlige hydrologi er klimaændringerne en faktor, der bør inddra-
ges i overvejelserne. På områder hvor den naturlige hydrologi genskabes, men også på de 
naturligt eksisterende eller opståede vådområder vil klimaændringerne kunne øge oversvøm-
melsesekstremerne. Et generelt kendskab til træernes vandtålende evne er derfor helt centralt i 
forudsigelsen af de fremtidige successionsforhold. Træernes vandtålende evne og successi-
onsforhold behandles i de følgende kapitler. 
 
Skovsamfund i vådområder 
 
Afsnittet berører de naturligt mere eller mindre skovbevoksede vådområder. Disse skovbe-
voksede vådområder forventes også i de fremtidige skovsystemer, enten fordi de har et pro-
duktionspotentiale, en forvaltningsmæssig biologisk interesse eller fordi visse arealer vil være 
så vandpåvirkede, at en egentlig skovdrift er umulig.  

Naturlige systemer 
Ved en aktiv lukning af grøfter forventes flere forskellige vådområder at kunne opstå i sko-
ven. Disse områder kan være mere eller mindre skovbevoksede. Hvor vandniveauet, eventuelt 
periodisk, er højt i vækstsæsonen samt hvor næringsniveauet og pH er meget lavt, vil et våd-
område kunne holdes decideret ubevokset for trævegetation (Wiegers 1990). Dette ses ofte 
ved egentlige højmoser. I skovøkosystemer forekommer vådområder, hvor vandmætningen 
kan give anledning til tørvedannelse afhængigt af balancen mellem produktion af organisk 
stof og nedbrydningen (Wiegers 1990; Kellner 2003). Under vandmættede og anaerobiske 
forhold nedsættes nedbrydningen af organisk materiale og næringsstofforsyningen vil i disse 
systemer kunne være lav. Kellner (2003) anfører, at udviklingen i moseområder er svært for-
udsigelig.  
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Der vil derfor kunne opstilles mange forskellige scenarier ved lukning af grøfterne, men typi-
ske vådområder, der forventes opstået (med inspiration fra DMU 2001 og Larsen et al. 2005a) 
ved lukning af grøfter, vil dog være: 
 

• Højmoser 
• Kær 
• Søer med rørsump 
• Skovsump (f.eks. skovbevoksede tørvemoser, birkesump, pilesump samt elle- og 

askeskov) 
 
Disse systemer er naturligt forekommende i dag. De angivne typer af vådområder vil endvide-
re spille sammen med naboarealer og dertil knyttede arter og samfund afhængigt af de hydro-
logiske forhold.  
 
Lindholm & Heikkilä (2006) og Kangas (1990) angiver, at det naturlige successionsforløb i 
mange tilfælde vil være en naturlig tilgroning og opfyldning (terrestrialization) af åbne vand-
flade som søer og moser pga. forskellige former for sedimentation eller tørvedannelse. Til 
sidst fremkommer et skovbevokset samfund, hvilket generelt er et anerkendt successionsfor-
løb. Et naturligt tilgroningsforløb ved tørvedannelse er eksempelvis dannelsen af en hænge-
sæk.  
 
Der forekommer dog undtagelser fra sådanne successionsforløb, særligt hvor aflejringsraten 
er meget langsom, hvilket forårsages af et meget skiftende vandniveau. Andre steder ses et 
modsatrettet successionsforløb ved en forsumpning (paludification) (Kangas 1990). For-
sumpning skyldes tørvedannelse og overgroning af mosevegetation direkte på våde mineral-
jorde. Forsumpning initieres bl.a. af klimaændringer, geomorfologiske ændringer opstået af 
kompakte jordlag, bæverdæmninger (og derfor om muligt ved aktiv lukning af grøfter) samt 
ved renafdrifter etc. Den dannede tørvs vandholdende evne medfører en stigning i vandni-
veauet. Dette har en selvforstærkende effekt, idet det stigende vandniveau vil medføre, at ve-
getationen dør og oplagres som nyt tørv. Herved ses også en lateral udvikling af mosen (Lue-
go et al. 1990; Kellner 2003). Kellner (2003) anfører, at en sådan mosedannelse er typisk for 
de mere nedbørsrige dele af Sverige, og Rune (1997) skriver, at forsumpning er en vigtig form 
for mosedannelse i Skandinavien. Hvorvidt vådområderne indeholder trævegetation afhænger 
af forhold som f.eks. vandniveau, næringsindhold og pH.  

Højmose 
Disse moser (ombrotrofe) kan være mere eller mindre skovbevoksede afhængigt af mosens 
successionstrin og næringsindhold. Moserne er karakteriserede ved tørvejorde samt nærings-
fattige og sure jordbundsforhold, lav artsdiversitet og lav primær produktion. De centrale dele 
af mosen forsynes udelukkende af nedbør (Kellner 2003). Overfladen består grundlæggende 
af tørvemosser (Sphagnum spp.), der kræver et lavt pH og lave koncentrationer af kalcium. 
Tørvemosserne forårsager en yderligere forsuring, idet de afgiver hydrogen-ioner. Ombrotrofe 
moser er også højmoser, der kan dannes enten gennem en forsumpning af terrænet som oven-
for nævnt eller ud fra tilgroning af en minerotrof åben vandflade (hængesæk), hvor højmosen 
dannes på toppen, se figur 4. I randen af mosen, hvor forholdene er mere minerotrofe, se ne-
denstående, gennem påvirkning af overfladestrømning af vand fra oplandet, kan der fore-
komme trævegetation af dunbirk og skovfyr. Grundet kvælstofdeposition er denne mosetype 
særlig følsom, og problemer med øget tilgroning er et velkendt fænomen.  
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Figur 4 Til venstre ses en højmose dannet ved forsumpning. Til højre ses en ombrotrof mose dannet ved 
tilgroning af en sø og under udvikling mod højmose (Petersen & Vestergaard 1998). 
 

Kær 
Kæret, ofte kaldet lavmose (minerotrof), forsynes af nedbør, grundvand eller vand fra over-
fladetilstrømninger. Kærene inddeles i grupper fra ekstremfattigkær, overgangsfattigkær, 
overgangsrigkær og ekstremrigkær. Navnene skal ses i sammenhæng med diversiteten.  
 
Ekstremfattigkæret indeholder mange af de samme arter tilknyttet højmoser grundet det lave 
næringsindhold og pH (Kellner 2003). Overgangsfattigkæret forekommer, hvor pH-niveauet 
er lidt højere. Overgangsrigkæret ses på steder med pH-forhold, der ikke er sure, og ekstrem-
rigkæret findes i områder med et højt pH-niveau grundet et stort indhold af kalk i jorden.  
 
Kellner (2003) anfører, at kæret oftest forekommer i lavninger. Et typisk karakteristikum for 
kæret kan være dannelsen af den såkaldte hængesæk. Tørven dannes fra ydergrænsen og vok-
ser indefter, hvorefter det åbne vandspejl langsomt lukkes. Løbende koloniseres der fra yder-
randen med først buske og dernæst træer (Kellner 2003). Wiegers (1990) anfører, at rødel kan 
forekomme i næringsfattige kær og yderligere også dunbirken. Men fortsætter tørveopbyg-
ningen, kan der dannes en højmose.  

Sø 
En egentlig sø vil eventuelt kunne dannes, hvor topografien og hydrologien tillader det. Søer-
ne inddeles efter næringsstofindholdet, fra eutrofe næringsrige søer, oligotrofe næringsfattige 
søer til dystrofe brunvandede søer (Larsen 1980). De brunvandede søer findes udpræget i 
skovene eller i områder med tørveforekomster. Kellner (2003) anfører, at den øgede mængde 
sedimentationsaflejringer til sidst vil medføre forhold, der er gunstige for trævegetation. Ved 
aflejring af tørv fyldes søen ligeledes op og vil kunne overgå til et kærsamfund, f.eks. med 
hængesæk for den dystrofe sø og endeligt en højmose. Typer af samfund tilknyttet de forskel-
lige typer af søer samt tilhørende zonering af plantearter kan ses på figur 5. Ved søerne vokser 
forskellige træarter af f.eks. el, ask, pil og birk. Dette berøres i næste afsnit. 
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Figur 5 I rækkefølgen fra oven ses den dystrofe, oligotrofe og eutrofe sø (Mathiesen 1980). 
 

Skovsump 
Kellner (2003) anfører, at forskellen mellem en skovsump og et åbent vådområde er, at der 
skal være mindst 30 % trædække i skovsumpen. Endvidere angives, at en skovsump er en 
blanding af arter fra vådområder og skovøkosystemer. I de mere næringsfattige systemer ses, 
at et stigende næringsniveau ændrer typen fra et træsamfund med dunbirk-skovfyr til dunbirk-
rødgran (Kellner 2003). I de mere næringsrige systemer dominerer løvskoven med el og ask. 
Nogle steder vil en lukning af grøfter ikke kunne opretholde et så højt vandniveau, at trævege-
tation udelukkes. DMU (2001) angiver, at skovsumpe typisk opstår gennem tilgroning af ly-
såbne moser, men at de også kan have fungeret som stævningsskov gennem flere hundrede år.  
 
Skovbevoksede tørvemoser 
Bevoksningerne forekommer på fugtig til våd tørveholdig jordbund med et højt grundvands-
spejl (Miljøministeriet 2007a). Men vandniveauet er ikke så højt, at der ikke kan forekomme 
trævegetation. Mange af de områder, hvor den naturlige hydrologi ønskes genskabt, indehol-
der tørvejorde dannet ved tidligere aflejringer før dræning. Disse indeholder nu trævegetation. 
Miljøministeriet (2007a) anfører, at vandet i systemet er næringsfattigt svarende til højmoser 
og fattigkær. Bundfloraen vil disse steder indeholde tørvemosser og planter tilpasset nærings-
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fattige kår. Af trævegetation vil forekomme arter som dunbirk, rødgran og skovfyr. Dette sva-
rer til de arter, der ses tilpasset sådanne forhold både i Danmark og i Skandinavien.  
 
Elle- og askeskove 
Disse skove ses ved vandløb, søer, væld og områder med fugtig bund som moser. Arterne 
trives bedst med en vis vandbevægelse (Ødum 1980; Miljøministeriet 2007a). Arterne trives 
sjældnere på sur og næringsfattig jordbund og er bl.a. derfor især tilknyttet lavninger i rand-
moræne og dødislandskaber med gunstige jordbundsforhold (Ødum 1980). Rødel er en ud-
præget pioner og er derfor tilpasset meget våde forhold, hvor den ikke udkonkurreres (Ødum 
1980). Rødel er kendt for at danne stylterødder, der er et kendetegn for træarter tilpasset våd-
områder. Ødum (1980) anfører, at samfund med rødel i mange tilfælde vil kunne erkendes 
som stadier i en vegetationsudvikling fra mose og kær med begyndende indvandring af først 
el og senere med dominans af birk, eg, ask og elm. Udviklingen er forårsaget af, at jordover-
fladen stiger som følge af akkumulering af organisk materiale gennem tørvelagets vækst, eller 
ved at der forekommer aflejringer af jord og planterester, der skylles ned fra højere liggende 
omgivelser. Herved stiger afstanden til vandniveauet og de mindre tålsomme arter kan ind-
vandre. Ifølge (Ødum 1980) tåler asken ikke i så høj grad at få tildækket rødderne med vand 
som rødel. Ask er en såkaldt gap-specialist og udfylder gerne opståede lysbrønde. Ask tåler 
stagnerende forhold dårligt (Ødum1980). Miljøministeriet (2007a) anfører, at de to arter ofte 
forekommer sammen. Hvor ask forekommer ved væld, med eller uden indblanding af rødel, 
synes denne at kunne være vedvarende dominerende (Ødum 1980).  
 
Af typiske indblandingsarter i aske- og elleskove er gråel, hvidpil, skørpil, dunbirk, småbladet 
elm og gråpil (Miljøministeriet 2007a). Disse arter ses også i zoneringene ved søer. Kellner 
(2003) anfører endvidere, at pilearterne tilknyttet svenske pilesumpe foretrækker mere næ-
ringsrige forhold, hvilket er i overensstemmelse med, at de findes som indblanding i elle- og 
askeskovene. For overblik over zoneringen for elle- og askeskovene med tilhørende indblan-
dingsarter, se figur 6. Det skal dog bemærkes, at rødel også forekommer på de mere nærings-
fattige jorde, idet den har en konkurrencemæssig fordel gennem evnen til at fiksere kvælstof 
fra luften i rodknoldene (Wiegers 1990).  
 
I en beskrivelse af et typisk askesamfund i Letland beretter Prieditis (1999), at der for dette 
samfund selv på meget næringsrige habitater ofte ses følgearter af rødel og rødgran. Endvide-
re findes indblanding af røn, småbladet lind og dunbirk m.fl.  
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Figur 6 Zoneringen for et elle- og askesamfund med tilhørende indblandingsarter. Modificeret efter 
Kollman (2003). 
 
Skove på våde sandjorde 
Wiegers (1990) anfører, at der på våde sandjorde kan forekomme en skovtype bestående af 
birk (både vorte- og dunbirk) og stilkeg. De øverste jordlag er sure med en pH på 4-5, og det 
organiske indhold er lavt grundet nedvaskning, men i de øverste 15 cm er der dog en iblan-
ding af organisk materiale. Grundvandsniveauet er typisk indenfor 50 cm fra jordoverfladen.  
 
For yderligere indblik i moseudvikling se Kellner (2003), Petersen og Vestergaard (1998) og 
Rune (1997). 
 
Skovudviklingstyper 
 
Flere af skovudviklingstyperne simulerer systemer, der forekommer naturligt som skovbevok-
sede vådområder. Andre skovudviklingstyper kan anvendes ved fugtige forhold. Næsten alle 
skovudviklingstyper indeholder indblandingstræarter, der har høje vandtålende evner, således 
at skovudviklingstypen kan udlægges på områder, hvor der forekommer mindre afgrænsede 
våde forhold.  
 
Nedenfor er medtaget skovudviklingstyper, der vil kunne forefindes som egentlige skovbe-
voksede vådområder.  

Skovudviklingstype 21 – Eg med ask og avnbøg 
Skovudviklingstypen er fremtrædende på lerjorde med mangelfuld dræning og ses i den østli-
ge del af landet. Den vil forekomme på jorde med grundvandspåvirkning og/eller højtliggende 
vandstuvning, der har et højt næringsniveau (Larsen et al. 2005a). Ask og lind vil forekomme 
i de mest våde områder (pseudogley). Avnbøg vil primært være forefindende i de østlige dele 
af landet. Se figur 7. 
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Figur 7 Skovudviklingstype 21 (Larsen et al. 2005a).  
 

Skovudviklingstype 23 – Eg med skovfyr og lærk 
Denne skovudviklingstype forekommer i den vestlige og nordlige del af Jylland på nærings-
fattige sandede jorde, såvel tørre som våde (Larsen et al. 2005a). På de vådere jorde forventes 
indblandingsarten birk at antage en større andel. Skovudviklingstypen er i overensstemmelse 
med det ovenfor beskrevne skovsystem på våde sandjorde fra Wiegers (1990). Se figur 8. 
 

Figur 8 Skovudviklingstype 23 (Larsen et al. 2005a).  
 

Skovudviklingstype 31 – Ask og rødel 
Ifølge Larsen et al. (2005a) vil denne type være at finde over hele landet, dog udpræget på 
jorde med et middel til højt næringsniveau. Rødel dominerer på de fugtigste arealer og ask på 
de mere vekselvåde jorde. Af indblandingsarter ses eg, birk, røn hassel, pilearter, ribs m.fl. 
Skovudviklingstypen er i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne elle-askeskove, se 
figur 9. 
 

 
Figur 9 Skovudviklingstype 31 (Larsen et al. 2005a). 
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Skovudviklingstype 41 (81) – Birk med skovfyr og gran 
Larsen et al. (2005a) skriver, at denne skovudviklingstype forekommer overalt i landet på 
næringsfattig mosebund. Birken forynges på større flader sammen med arter som rødel, eg, 
skovfyr og røn, og i senere successionsfaser følger rødgran og sitkagran. Hvor der er et konti-
nuert højt grundvandsspejl vil birken kunne opretholdes i systemet. Skovudviklingstypen er i 
overensstemmelse med de ovenfor beskrevne skovbevoksede tørvemoser. Skovudviklingstype 
81 har skovfyr som dominerende træart, men vil ændres til skovudviklingstype 41 på vådere 
jorde. Den er derfor angivet med parentes i overskriften. Se figur 10. 
 

 
Figur 10 Skovudviklingstype 41 (Larsen et al. 2005a).  
 

Skovudviklingstype 91 – Stævningsskov 
Hvor de ovenfor beskrevne skovudviklingstyper kan være naturligt forekommende, vil denne 
skovudviklingstype fordre en egentlig skovdrift ved stævning. Ellestævningsskove er den 
mest udbredte stævningsskov på vandstuvede jorde. Ovenstående skovudviklingstype 31 – 
Ask med rødel vil kunne udvikles til en stævningsskov, hvis ønsket er herfor. På våde sand-
jorde vil der kunne etableres egekrat. Stævningsskoven består i sin idealform af et antal lige 
store delarealer, hvor det enkelte delareal er ensaldret (Larsen et al. 2005a). Se figur 11. 
 

 
Figur 11 Skovudviklingstype 91 (Larsen et al. 2005a). 
 
Idet mange af skovudviklingstyperne indeholder, og er formet med baggrund i naturlige sy-
stemer, vil de kunne udgøre flere af NATURA 2000-typerne. I nogle af typerne vil en øgning 
i antallet og udbredelsen af ledsagearter dog være nødvendig. Flere steder, hvor der forekom-
mer meget vandlidende forhold, formodes træartsfordelingen og -sammensætningen dog ofte 
at indstille sig naturligt.  
 
Vanddynamiske skovøkosystemer i litteraturstudiet  
 
Idet litteraturstudiet i høj grad baseres på den dynamik, der findes i forbindelse med vandpå-
virkede skovområder i udlandet, er det valgt at beskrive karakteristika for disse. Beskrivelsen 
af disse systemer bør ses i sammenhæng med ovenstående naturlige systemer under danske 
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forhold, og endvidere beskrives specifikt Draved Skov, idet denne skov i dag udgør det største 
sammenhængende areal, hvor der er genskabt naturlig hydrologi.  
 
Der forekommer flere ligheder mellem flodbredsystemer og kontinuert mere stillestående 
vandlidende systemer i forhold til artsfordelingerne. Endvidere forekommer der ligheder på 
tværs af kontinenterne, om end diversiteten varierer.  
 
De amerikanske flodbredsystemer og vådområder har en højere diversitet end de europæiske 
og særligt findes flere arter som er tilpasset vandpåvirkede områder (Schnitzler et al. 2005). 
Men mange af de samme slægter findes på begge kontinenter. Årsagen til den lavere diversitet 
i Europa skyldes manglende refugier under istiderne, og dermed mistedes europæiske arter i 
disse systemer, se figur 12 (Møller og Bradshaw 2001; Schnitzler et al. 2005). Årsagen til 
stigningen i antal slægter for træarterne efter den sidste istid formodes at skyldes menneske-
ligt indbragte nye træarter. 
 

 
Figur 12 Udviklingen i antallet af træarter og store pattedyr gennem kvartærtiden i Europa. Istidernes 
barske forhold har været med til at udrydde mange arter (Møller & Bradshaw 2001). 
 
Systemer for flodbredder og de mere kontinuert vandlidende arealer indeholder ofte de sam-
me arter og den samme træartsfordeling, men der kan forekomme bredere zoner med udpræ-
gede pionerarter i flodbredsystemer forårsaget af den højere forstyrrelsesintensitet. Forstyrrel-
sesintensiteten øges i flodbredsystemerne, idet der forekommer en højere energimængde. 
Herudover vil sedimentation medføre anderledes forhold. Vandenergien og sedimentationen 
skaber brede zoner af mineraljordsblotlægning som begunstiger visse pionerarter. Sådanne 
forhold vil ikke i samme grad være gældende i de forstyrrelsesregimer, der vil være at finde 
på mange af de arealer, hvor der genskabes den naturlige hydrologi. Der vil for disse områder 
forekomme færre ekstremer. Dette vil influere på alderssammensætningen og træartsfordelin-
gen. Men nogle af forholdene for flodbredsystemerne vil kunne overføres, eksempelvis den 
del af forstyrrelsesregimet som er kontinuert vandlidende og mindre forstyrret.  
 
Mange af de samme arter, der er nævnt i det tidligere afsnit om skovbevoksede vådområder, 
ses også i flodbredsystemerne. Endvidere er en delmængde af den viden, der relaterer sig til 
træernes indbyrdes tolerance overfor vandlidende forhold samt forskellige successionspara-
metre, som vi anvender i projektet, hentet fra undersøgelser vedrørende flodbredsystemerne. 
Nedenfor er derfor angivet konkrete eksempler og karakteristika for flodbredsystemer. For 
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danske forhold er Draved skov beskrevet, idet denne skov til dato udgør det mest komplette 
danske system i relation til en mere naturlig hydrologi.   
 
Karakteristisk for flodbredsystemer både i Europa og USA er, at de lavt til lavere liggende 
områder domineres af pionersamfund bestående af især pilearter. På de højere liggende områ-
der, der sjældnere oversvømmes, træffes arter af poppel, elm, ask og eg, og på de højest lig-
gende områder ses arter af acer og fagus (Blom 1999).   
 
Schnitzler et al. (2005) beskriver lignende successionstræk og ligheder mellem systemerne på 
tværs af kontinenterne, hvor pile- og poppelarterne danner pionersamfund, der, såfremt et 
areal vedbliver at være relativt uforstyrret, overgår til løvskov med arter som birk, eg, ask og 
elm. Artsfordelingen og zoneringen bekræftes at være afhængige af træernes vandtålende ev-
ne. Pautou & Décamps (1985) angiver, at tilstedeværelsen af lianer er et typisk karaktertræk 
for våde skovsamfund såsom efeu, almindelig gedeblad (klematis) og humle. I såvel europæi-
ske som amerikanske flodbredsystemer finder Schnitzler et al. (2005), at lianarter indenfor 
familien Caprifoliaceae og arter indenfor Ribes-slægten er forekommende, hvilket er i god 
overensstemmelse med arternes krav til voksestedet.   
 
Blom (1999) anfører, at den typiske zonering i flodbredsystemer er et resultat af oversvøm-
melsesregimet samt at zoneringen oftest består af først et pionersamfund af urter, og dernæst 
arter af pil og poppel. På højere liggende områder forekommer ask, småbladet elm og stilkeg. 
Siebel et al. (1998) skriver, at ofte oversvømmede pionerskove (el, pil, poppel) findes på lavt-
liggende områder, og at skovsamfund (ask, stilkeg og småbladet elm) på et successionsmæs-
sigt senere stadie er at finde på højere liggende områder.  
 
For Rhinsystemet er den klassiske successionsmodel, at pionerskoven med pil og poppel er-
stattes af arter som eg og elm på mindre end 100 år, såfremt der ikke forekommer forstyrrelser 
(Schnitzler 1995). Der kan opstå ældre skov med arterne pil og poppel, hvis der konstant er 
afbrydelser af successionsvejen. Schnitzler (1995) anfører, at de successionsmæssige proces-
ser afhænger af den hydrologiske og jordbundsmæssige gradient. Schnitzler (1995) skriver, at 
der i Europa grundlæggende er to systemer i relation til flodbredsamfund bestående af arter 
som el, pil og poppel på de lavere liggende områder og arter som ask, eg, elm og acer på de 
højere liggende områder, der er mere beskyttet mod oversvømmelser. Schnitzler (1995) beret-
ter videre, at hvis successionshastigheden og udviklingen mod et højere klimaksstadie nedsæt-
tes eller blokeres, medfører dette, at pil, el og poppel opnår en højere alder. Samfundet med 
pil og poppel bliver således permanent, hvor der forekommer ekstreme vandniveauer som 
eliminerer ask, eg og elm, eller hvor der forekommer et mere kontinuert højt vandniveau 
(Schnitzler 1995).      
 
Pautou & Décamps (1985) anfører videre, at fordelingen af plantesamfundene ved den euro-
pæiske flod Rhonen afhænger af topografiske, hydrologiske og jordbundsmæssige forhold, 
men at arterne i sig selv grundlæggende er fordelt efter vandgradient se figur 13.  
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Figur 13 Artsfordelingen ved Rhonen i forhold til vandgradienten. 1: salix triandra, 2: salix alba og Impa-
tiens glandulifera, 3: Salix alba og Carex acutiformis, 4: Alnus incana og Equisetum hiemale, 5: Ulmus mi-
nor, 6: Quercus robur og Populus alba, 7: Salix cinerea, 8: Nymphea alba, 9: Alnus glutinosa, 11: Salix spp. 
Modificeret fra Pautou & Décamps (1985).  
 
Yderligere angiver Pautou & Décamps (1985) fordeling af træsamfund i relation til jord-
bundsforhold og afstand til vandniveau, se figur 14.  
 

Figur 14 Fordelingen af træsamfund i forhold til forskellige typer jordbund gående fra fattig til rig samt 
den gennemsnitlige afstand til vandniveauet. Modificeret efter Pautou & Décamps (1985).  
 
Artsfordelingen ved Rhonen er i overensstemmelse det typiske system, med pile-, elle- og 
poppelarter lavest liggende, og derefter følger arter som ask og stilkeg.  
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Et af de få undersøgte større vandpåvirkede skovområder i Danmark er Draved skov, belig-
gende syd for Løgumkloster i Sønderjylland. Skoven er på ca. 250 ha og der forekommer en 
afvekslende jordbund. Hvor vandet står højt året igennem, dvs. i lavninger, ses sort, humusrig 
jord. Ellers består jordbunden af leret muld, men også sandet muld de steder, hvor flyvesand 
har dækket jordbunden (Møller & Bradshaw 2001). Terrænet er relativt fladt, men der fore-
kommer mikrotopografiske forskelle. I skoven ses træarter som lind, eg, rødel, birk, bævre-
asp, ask, røn, hassel, tjørn og tørst samt bøg. Grundet den mikrotopografiske variation og 
dermed afstand til grundvand kan rødel og bøg ”sameksistere”, hvor rødel står i de fugtige 
lavninger og bøgen på den øvre del af gradienten. I forbindelse med naturskovsstrategien i 
1994 blev Draved skov udlagt som urørt skov og den naturlige hydrologi genindføres. Dette 
blev effektueret i år 2000, hvor en stor del af skovens grøfter aktivt blev lukket (Møller & 
Bradshaw 2001).   
 
I forbindelse med udarbejdelsen af et speciale foretager Schneekloth (2005) en række obser-
vationer af, hvorledes den ændrede hydrologi har påvirket forskellige træarter. Nogle steder 
bliver vandstanden så høj, at der forekommer døde partier af bøg, eg og ask. Rødel ses at ind-
vandre på disse steder. Andre steder vedbliver stilkeg, ask og småbladet lind at være på area-
lerne. Arter som dunbirk, gråel og tørst forefindes uden problemer med den høje vandstand. 
Hvor vandstanden er høj, rammes bøg generelt hårdt, med mindre træet står på en lille forhøj-
ning. Få decimeters forskel kan derved være afgørende for tilstedeværelsen af arter. Der ses 
stormfald specielt for arterne bøg og rødgran, men ingen af stormene i 1999 og 2005 synes at 
influere på skovstrukturen i nævneværdig grad.  
 
Den høje vandstand har dog medført, at kronedækket bliver tyndere, hvorved skoven gøres 
mere lysåben. Dette vil formegentlig forbedre forholdene for flere buske og træarter som ribs, 
hassel, hvidtjørn og røn. Endvidere anfører Schneekloth (2005), at hvor vandstanden er meget 
høj, vil stilkegen måske kunne undgå at blive skygget ud af ær, småbladet lind og bøg og der-
ved vedblive at være i skoven. 
 
Ud fra egne observationer i forbindelse med det eksperimentelle arbejde i indeværende pro-
jekt understøttes mange af ovenstående betragtninger. Fordelingen af træarter, med pil, rødel 
og bævreasp på de vådeste arealer, ask, stilkeg og lind på de lidt mere intermediære og ende-
lig bøg på de tørreste områder, er ligeledes i god overensstemmelse med fordelingen af træar-
ter i de beskrevne flodbredsystemer samt skovbevoksede vådområder. Stilkegen vurderes at 
kunne få foryngelsesmæssige problemer grundet for få store fladefald og dermed manglende 
lysåbninger. Yderligere iagttages, at en stor del af foryngelsen består af kloner af f.eks. bæv-
reasp. I flere bevoksninger ses selv ved relativt høje vandniveauer et dominerende islæt af 
foryngelse af sitkagran. 
 
Sammenfatning 
 
Kapitlet indeholder en introduktion til vanddynamik. For dannelsen af et vådområde fordres et 
nedbørs-/vandoverskud. Hvis input af vand er større end output, dannes et vådområde. For-
skellige mekanismer, som eksempelvis blokering af dræn, kan mindske eller fjerne output, 
hvorved vådområdet opstår. Det identificeres, at de topografiske forhold er helt centrale for 
udviklingen og typen af vådområde. Kapitlet indfører begrebet hydroperiode, der influerer på 
artssammensætningen og zonering af skovsamfund. Hydroperioden relateres til tidspunktet 
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for, hvornår de vandlidende forhold er gældende, selve vandniveauet, varigheden samt med 
hvilken frekvens forholdene er gældende.  
 
Klimaændringerne vil kunne medføre forandrede forhold for de skovbevoksede vådområder. 
Flere ekstremer vil forekomme og det angives, at lavtliggende områder generelt vil kunne 
opleve vandlidende forhold i større dele af året, men at også tørke i vækstsæsonen i kombina-
tion med en pludselig og kraftig nedbørsmængde vil medvirke til at øge træernes stressniveau.  
 
Yderligere beskrives, hvilke mulige mere eller mindre skovbevoksede vådområder der vil 
kunne opstå ved genskabelse af den naturlige hydrologi i skoven. Vådområderne er højmoser, 
kær, deciderede søer samt skovsumpe som skovbevoksede tørvemoser, birke- og pilesumpe 
samt elle- og askeskove. Disse områder vil spille sammen med naboarealerne afhængigt af 
arter og hydrologiske forhold. De mindre træbevoksede vådområder vil med tiden naturligt 
gennem tilgroning og opfyldning udvikles til reelle skovbevoksede vådområder, dog vil et 
modsatrettet forløb med forsumpning dog også kunne være en mulighed. Flere skovudvik-
lingstyper, udviklet i forbindelse med indførelsen af den naturnære skovdrift, indeholder hele 
eller dele af naturligt skovbevoksede vådområder, hvorfor de yderligere tilgodeser beskyttede 
naturtyper i NATURA 2000.  
 
Slutteligt beskrives forskellige systemer og ligheder, idet store dele af litteraturstudiet bygger 
på udenlandsk litteratur samt endvidere forhold gældende flodbredsystemer. En sammenlig-
ning mellem såvel de dynamiske som mere energifattige systemer viser, at der generelt ses 
arter indenfor slægter af Salix, Populus og Alnus på de mest vandlidende områder, efterfulgt 
af arter indenfor slægter af Betula, Fraxinus, Quercus og Ulmus. Et karakteristikum er, at de 
nederste samfund består af udprægede pionerarter, som med stigende afstand til vandet grad-
vist ændres til et mere klimaksagtigt samfund.   
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Træernes vandtålende evne 
 
Træers vandtålende evne kan anskues ud fra deres reaktion på et øget vandregime ved at ana-
lysere på tilvækst, graden af skader og nedgang i vitalitet samt om træerne overlever (Koz-
lowski 1997). Når udtrykket vandtålende evne anvendes, er det generelt et synonym for at 
angive træernes evne til at overleve anaerobe konditioner, samt at manglen på oxygen er et af 
hovedproblemerne i forbindelse med vandlidende forhold (Iremonger & Kelly 1988; Glenz et 
al. 2006). Glenz et al. (2006) angiver, at oxygenmangel påvirker træets fysiologiske og meta-
boliske transportveje, hvilket medfører en reduktion i vækst og vitalitet og til tider træets 
overlevelse.  
 
Kapitlet er vigtigt for forståelsen af, hvorledes en ændret hydrologi ved en hævning af vand-
niveauet vil kunne påvirke en eksisterende bevoksning, og dermed hvilke konsekvenser der er 
en følge heraf. Kapitlet udgør endvidere et vigtigt grundlag i forståelsen og tilrettelæggelsen 
af projektets eksperimentelle undersøgelse.  
  
Dræningen i skovene havde, som nævnt i indledningen, en række dyrkningsmæssige fordele. 
Ved genskabelse af den naturlige hydrologi vil disse fordele, afhængigt af lokale forhold, i høj 
grad kunne mistes. I kapitlet behandles derfor træernes respons på vandlidende forhold, ikke 
kun ud fra et biologisk, men også produktionsmæssigt perspektiv i relation til bl.a. træ-
kvalitet. 
 
Kapitlet beskriver og opsummerer endvidere de i litteraturstudiet fundne forhold og forskelle 
for træarterne.     
 
Introduktion 
 
Kozlowski (1984) skriver, at træernes reaktion på oversvømmelse varierer i forhold til art og 
genotype, træets alder, forhold tilknyttet vandkvaliteten samt hydroperioden for de vandliden-
de forhold. Yderligere angiver Kozlowski (1997) og Denslow & Battaglia (2002), at en over-
svømmelse kan: 
 

• hæmme frøudvikling,  
• ændre planternes vegetative eller reproduktive vækst, 
• ændre planternes anatomi, 
• fremme tidlig senescens og dødelighed, 
• øge mængden af skader og 
• fremme stormfald. 

 
Vandlidende forhold skal ses som en betegnelse, der her både dækker over en vandmættet 
jord, vandstuvning samt egentlig oversvømmelse. Betegnelserne beskriver forskellige vandre-
gimer, men overordnet set er konsekvenserne relativt ens. Do vil der selvfølgelig være artsfor-
skelle i tålsomheden overfor de forskellige typer af vandregimer. Ernst & Brooks (2003) anfø-
rer, at forskellen i tolerancen af vandlidende forhold mellem træarter er sammenkædet med 
typen og det antal af adaptioner, som træerne har udviklet, samt hvor hurtigt disse adaptioner 
kan udvikles. 
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Viden om de fysiologiske og metaboliske reaktioner på ændrede vandforhold er for de fleste 
europæiske træ- og buskarter stadig ufuldstændig (Glenz et al. 2006). Forståelsen for træernes 
vandtålende evne er vigtig, idet den vandtålende evne influerer på et skovsamfunds artsforde-
ling og –sammensætning samt udvikling (Kozlowski 1997; Blom 1999; Møller 2000). Ud fra 
et forvaltningsmæssigt synspunkt er det derfor interessant at undersøge de faktorer, der påvir-
ker de fysiologiske og metaboliske processer. Herved fremmes forståelsen af træernes reakti-
oner på en genskabelse af den naturlige hydrologi, hvilket som nævnt er vigtig i forbindelse 
med tilvejebringelsen af en øget læring samt optimering af beslutningsprocessen.  
 
Vandmætning af jordbunden 
 
Vandlidende forhold i jordbunden influerer på mange processer både i selve jordbunden, men 
herved også i planterne. Gennem vandmætning påvirkes forskellige fysiske, kemiske og bio-
logiske processer i jordbunden. Endvidere vil en vandmættet jord ændre jordbundens vækst-
mæssige forhold for planterne (Kozlowski 1997). Når jorden vandmættes, fyldes porerne med 
vand, temperaturen falder og jordens kolloider absorberer vandet, hvilket resulterer i, at jor-
den udvider sig, se figur 15. 
 

Figur 15 Ved vandmætning fyldes jordens porevolumen. De kapillære kræfter trækker vandet en smule 
længere op end vandniveauet. Over vandniveauet ses, hvordan vandet under normale forhold klæber til 
partiklerne. Modificeret efter earthDr. (2007) 
 
Under de vandlidende forhold påvirkes jordbundsstrukturen gennem nedbrydning af aggrega-
ter4 og dispergering af lerpartikler5, samt nedbrydning af cementerende lag (Kozlowski 1997). 
Blom & Voesenek (1996) anfører, at vandlidende forhold kan medføre en nedbrydning af 
jordens større aggregater til mindre jordpartikler. Når vandniveauet falder, vil disse små par-
tikler omorganiseres til en mere tæt struktur. Jordbunden opnår herigennem et faldende pore-

                                                 
4 Aggregater er en sammenhæftet struktur af enkeltpartikler og varierer derfor i størrelsen.   
5 Normalt indeholder jorden en masse positive ioner, som er med til at sammentrække de negativt ladede lerpar-
tikler. Der sker en såkaldt flokkulering. Men nedvaskes disse positive ioner, f.eks. pga. sure forhold, vil lerpar-
tiklerne kunne frastødes, og der forekommer en lernedslemning. Denne nedslemning ophører, når lerpartiklerne i 
de nedre horisonter igen møder de udfældede positive ioner som Ca2+ (Granat 2007, pers. medd.).  
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volumen, en højere modstand for rodgennemtrængning, et lavere oxygenindhold og dermed 
en mindre ressourcetilgængelighed.  
 
Hvis jorden vandmættes, opbruges mængden af oxygen hurtigt pga. røddernes respiration 
samt grundet mikrobiologisk aktivitet (Kreuzweiser et al. 2004). Under oxygenfattige forhold 
vil oxygenafhængige mikrobiologiske processer som nitrifikation være fraværende (Blom & 
Voesenek 1996). Under aerobe forhold benytter bakterierne den frie oxygen til nedbrydning 
af jordens organiske stof, og andre bakterier er yderligere i stand til at oxidere ammonium til 
nitrit, som herfra bliver til nitrat. Ammonium opstår i forbindelse med nedbrydningen af det 
organiske materiale.  
 
Nitrat er letopløselig og kan tabes ud af systemet med en nedadgående vandbevægelse. Men 
er der vegetation på et areal og er forholdene aerobe, vil planterne være i stand til at optage 
nitratet, mens det dannes, idet nitrat er letoptageligt for planter. En jordbund vil derfor sjæl-
dent indeholde større mængder af nitrat (Petersen 1994). Petersen (1994) skriver, at under 
vandlidende og dermed anaerobe forhold anvender bakterierne i stedet jordbundens indhold af 
nitrat til nedbrydning af organisk materiale. Ved vandlidende forhold vil der dog ikke altid 
være nitrat tilstede, idet der som nævnt ikke sker en nitrifikation. Men med et skiftende 
grundvandsspejl, der er typisk for mange vådområder, vil der forekomme perioder med god 
oxygenforsyning som muliggør nitrifikation og andre perioder med mangel på oxygen, der 
medfører denitrifikation. Herved mindskes kvælstofpuljen, idet det dannede nitrat af bakterier 
omdannes til frit kvælstof (denitrifikation), der tabes ud af systemet. Det dannede nitrat vil 
yderligere, grundet sin højmobile egenskab, kunne udvaskes ved oversvømmelser. Disse pro-
cesser vil kunne påvirke planternes vækstforhold som følge af den manglende tilgængelighed 
af vigtige makronæringsstoffer.   
 
Kozlowski (1984) angiver, at under vandmættede og oxygenfattige forhold øges opløselighe-
den af jordens mineralske stoffer, og Mangan Mn(IV) og Jern Fe(III) reduceres til Mn(II) og 
Fe(II). Fe(II) giver bl.a. den grålige til gråblå farve, der kendetegner gleyjorde. Ved den be-
skrevne reduktion dannes der plantetoksiske stoffer. Andre toksiske stoffer, som ethanol og 
acetaldehyd, tilføres jorden fra produktion i planternes rødder. Yderligere vil forefindes høje 
koncentrationer af SO4

2-, der i sammenhæng med Fe2+ vil medføre, at jorden bliver svært sur 
(Petersen 1994). Organisk materiale nedbrydes langsommere i vandmættede jorde, hvilket er 
årsagen til, at der opstår tørvedannelse. De aerobiske organismer, der er kendetegnet for en 
veldrænet jord, erstattes af arter, der er tilpasset anaerobe forhold. I veldrænede jorde indgår 
bl.a. en masse bakterier, fungi og smådyr. I vandmættede jorde er det udelukkende anaero-
biske bakterier, der står for nedbrydningen af organisk materiale. Denne nedbrydning er en 
mere langsommelig proces i de vandpåvirkede end på de veldrænede jorde (Kozlowski 1984).  
 
Ved vandmætning er en af de vigtigste processer nedgangen i oxygenindholdet O2 og en ak-
kumulering af CO2. Koncentrationen af oxygen er kun høj i de øverste få millimeter af over-
fladen. Ved oversvømmelse kan en i forvejen luftig og tør jord blive oxygenfattig indenfor få 
timer (Kozlowski 1984). Amstrong et al. (1994) skriver, at koncentrationen af oxygen falder 
30 gange fra gasform til opløst tilstand. For planterne er denne nedgang i tilstedeværelsen af 
oxygen utroligt kritisk, idet det også nedsætter vand- og makronæringsstofoptaget gennem 
påvirkning af roden og mykorrhiza (Glenz et al. 2006). Under vandlidende forhold er det der-
for vigtigt for planterne at kunne optage O2 gennem forskellige morfologiske tilpasninger, 
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samt at kunne oxidere rhizosfæren6. Herved oxideres toksiske stoffer til ikke-toksiske stoffer, 
ligesom der skabes mulighed for at optage makronæringsstoffer. 
 
Idet CO2 er letopløselig i vand og kemisk reaktiv, akkumuleres CO2 relativt hurtigt i en 
vandmættet jordbund (Kozlowski 1984). Med dette følger en negativ effekt gennem forsuring 
af jordbunden ved dannelsen af kulsyre. Herved udvaskes næringsstoffer og partikler kan som 
nævnt nedslemmes.   
 
Varierende typer af jordbund vil yderligere medføre en forskellighed for træernes vandtålende 
evne. En jord med et stort indhold af finporer (f.eks. lerjord) vil medføre en kraftig fastholdel-
se af vand (Petersen 1994), hvorved de vandlidende forhold tidsmæssigt vil kunne forlænges. 
En tørvejord har ligeledes en stor vandholdende evne. Fordelingen af grovporer og finporer er 
derfor vigtig, og ved en meget finporet jord vil porerne hurtigt vandfyldes, hvorved der opstår 
oxygenmangel. Petersen (1994) skriver derfor også, at oxygenindholdet reduceres hurtigere i 
en svær lerjord end i en lerblandet sandjord. En meget finporet jord som en svær lerjord kan 
dog også have den ulempe, at vandet under mere tørre forhold fastholdes for kraftigt og der-
ved bliver utilgængeligt for planterne. Vandgennemstrømning er også afhængig af jordbun-
dens fordeling af porestørrelser og en mere grovporet jord vil have en højere gennemstrøm-
ning, hvilket vil kunne influere på oxygenindholdet i vandet.  
 
Sure jorde, der oftest er sandjorde, indeholder endvidere et højt indhold af Fe(III), der som 
nævnt kan reduceres til Fe(II), der er stærkt plantetoksisk. Yderligere er indholdet af makro-
næringsstoffer lavere for sure jorde end for mere alkaliske jorde. En sådan variation formodes 
at medføre en forskel indenfor træartens tolerance overfor vandlidende forhold. En stor pulje 
af makronæringsstoffer formodes alt andet lige at forbedre mulighederne for optag.  
 
Vanddynamik  
 
I foregående kapitel anvendes betegnelsen hydroperioden for de fire faktorer tidspunkt, varig-
hed, vandniveau og frekvens, der alle relaterer sig til vandlidende forhold. Effekten af disse 
gennemgås nedenfor. I afsnittet berøres også vandkvaliteten, idet denne er afgørende for tål-
somheden overfor oversvømmelse.  

Tidspunkt 
Mange forfattere angiver, at tidspunktet for, hvornår træerne udsættes for et stigende vandni-
veau, er af stor betydning, og at effekten er størst, hvis der forekommer vandlidende forhold i 
vækstsæsonen (Gill 1970; Kozlowski 1997; Siebel & Blom 1998; Gorzelak 2000; Vreugden-
hil et al. 2006). Glenz et al. (2006) anfører, at uanset varigheden af de vandlidende forhold, så 
er effekten ringe uden for vækstsæsonen grundet røddernes og mikroorganismernes minimale 
behov for oxygen om vinteren. Ved vandlidende forhold i vækstsæsonen ses en øget mængde 
af forskellige skader og en hæmning af frøspiringen. Endvidere fremmes en vegetativ repro-
duktion, ændringer i plantens anatomi, tidlig senescens og dødelighed (Kozlowski 1997). 
Træerne angives endvidere at være mest følsomme i det sene forår (Glenz et al. 2006).  
 
Siebel & Blom (1998) anfører, at følsomheden er størst i det sene forår og om sommeren, 
grundet at planterne på dette tidspunkt ikke har en carbohydratreserve7 at tære på. Endvidere 

                                                 
6 Rhizosfæren er zonen umiddelbart udenfor roden, som kan indeholde mikroorganismer som f.eks. mykorrhiza. 
7 F.eks. stivelse og glukose. 
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vil den stigende temperatur gennem vækstsæsonen øge respirationen i rødderne og dermed 
behovet for oxygen, hvilket er kritisk, idet oxygen som nævnt er fraværende under vandliden-
de forhold. Streng et al. (1989) cf. Glenz et al. (2006) beskriver, at hvis de vandlidende for-
hold opstår i det tidlige forår, så er arter med tidligt udspring mere udsatte. Da der ofte står et 
højt vandniveau langt ind i foråret efter vinterens nedbør kombineret med mange arters tidli-
gere udspring forårsaget af de foregående års temperaturmæssigt varme forår, antages denne 
påvirkning at få afgørende negativ betydning for træernes vandtålende evne i relation til de 
forventede klimaændringer.  
 
Mekanismerne, der bestemmer træers udspring, er ikke fuldstændigt kendte, og der forekom-
mer variationer træarterne imellem (Bowyer et al. 2003). Faktorer som fotoperiode (dags-
længde), temperatur og forskellige hormoner menes at have en stor indflydelse på ud-
springstidspunktet. Ud fra egne observationer i det meget varme forår 2007 ses, at eg flere 
steder har været sprunget ud før bøg. Eg springer normalt ud fra midt i til slutningen af maj 
måned, på nogenlunde samme tidspunkt med ask. Grundet egens tidlige udspring allerede i 
april, formodes eg i højere grad at være styret af temperaturforholdene, og bøg og ask mere af 
fotoperioden. Dette vil kunne stille egen ringere i forhold til vandlidende forhold og en mulig 
konkurrenceforringelse specielt i forhold til asken vil kunne være en effekt heraf. Idet ask 
endvidere har den fordel at være meget skyggetålsom i sine yngre år, har den herigennem 
yderligere en konkurrencemæssig fordel.    
 
Siebel & Blom (1998) viser ud fra undersøgelser af unge planter af arterne rødel, sortpoppel, 
ask, stilkeg og elm, at tidspunktet for oversvømmelse, selv indenfor vækstsæsonen, kan have 
forskellig effekt. Andelen af døde rødder og unge planter er størst og sker hurtigst ved over-
svømmelse i det sene forår samt tidlige sommermåneder. Resultatet viser, at de fleste af arter-
ne overlever oversvømmelse om foråret, men en oversvømmelse vil dog stadigvæk kunne 
have en negativ effekt. Specielt ask udviser stor følsomhed overfor oversvømmelse om som-
meren forhold til småbladet elm og stilkeg. Siebel & Blom (1998) skriver, at reaktionsforskel-
lene arterne imellem vil influere på zoneringen af træarterne.   
 
Siebel & Blom (1998) skriver, at vandlidende forhold typisk forekommer sidst på vinteren og 
om foråret, men at de igangværende klimaændringer medfører, at der kan opstå perioder med 
oversvømmelse på andre tidspunkter af året grundet ekstremt kraftige mængder nedbør. Kli-
maændringerne påvirker dermed tidspunktet for, hvornår de vandlidende forhold opstår, hvil-
ket også berøres i det foregående kapitel. En sommer som i år 2006 med en meget lang tørke-
periode og efterfølgende kraftig mængde nedbør hele august måned, formodes at skabe vand-
lidende forhold med deraf følgende problemer for træernes rodnet og vækst.  
 
En undersøgelse af unge planters tolerance i forhold til oversvømmelse i vækstsæsonen er 
foretaget af Frye & Grosse (1992). Undersøgelsen viser dødeligheden for forskellige arter 
samt deres egenskaber til at regenerere det efterfølgende år, når de plantes om til forhold, der 
er veldrænede, se figur 16. Oversvømmelsen var ikke en fuldstændig tildækning af planterne, 
men på et niveau af 10 cm over jordoverfladen. Det ses på figuren, at ask klarer sig bedst og 
småbladet lind, engriflet hvidtjørn, storbladet elm og stilkeg ligeledes rangerer højt i forhold 
til tolerance af oversvømmelsen. Alm. hæg klarer sig forbavsende godt i forhold til, at en del 
forfattere angiver Prunus-slægten som relativ intolerant. I forsøget klarer ær sig også forbløf-
fende godt og overraskende bedre end dunbirk. Stilkeg klarer sig endvidere langt bedre end 
vintereg, hvilket også er en generel holdning, der her understøttes. Ærgerligt er, at Frye & 
Grosse (1992) vælger at tage en lille mængde amerikanske arter med og dermed fravælges en 
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del relevante europæiske arter. Flere af disse amerikanske arter er ikke vist i nedenstående 
figur 16, men da Fagus-slægten kun er repræsenteret af en amerikansk art, medtages denne.  
 
I litteraturstudiet ses til tider undersøgelser, hvor udvælgelsen af træarter synes irrelevant i 
forhold til sammenligningsgrundlaget arterne imellem. Niinemets & Valladares (2006) finder 
i en analyse estimerede værdier for 806 træ- og buskarters tolerance overfor vandlidende for-
hold på tværs af kontinenter. Den danske bøg tildeles værdien 1,02 og den amerikanske bøg 
angives mere tolerant og får værdien 1,5. Værdien tildelt af Niinemets & Valladares (2006) 
antages at vise et generelt billede for træarten, og forskellen i tolerancen kan være forskellig 
fra unge planter til ældre, hvilket berøres senere i kapitlet. Men under alle omstændigheder 
har fagus-slægterne i Niinemets & Valladares (2006) en ringe tolerance, og det formodes, at 
værdien for amerikansk bøg i Frye & Grosse (1992) som minimum kan overføres til den dan-
ske bøg. Herved ses på figur 16, at bøg klarer oversvømmelse i vækstsæsonen dårligt.     
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Figur 16 Overlevelse for unge planter efter 120 dages oversvømmelse i vækstsæsonen og restitution efter 
genkultivering det følgende år i veldrænet jord. Modificeret fra Frye & Grosse (1992). 
 

Varighed 
Varigheden af de vandlidende forhold har en afgørende indflydelse på træers tolerance. Glenz 
et al. (2006) angiver, at jo længere træer er udsat for oversvømmelse, des større er potentialet 
for at opnå skader, men at mange træer selv i vækstsæsonen godt kan tolerere en kort periode 
med forhold, der er vandlidende. Gill (1970) anfører, at hvis et område oversvømmes mere 
end 40 % af vækstsæsonen, har trævegetation svært ved at kolonisere det. Et studie af Hall 
and Smith (1995) cf. Glenz et al. (2006) viser, at selv for de mest tolerante arter er det nød-
vendigt for disse at undgå vandlidende forhold i mindst 55-60 % af vækstsæsonen. Men Frye 
& Grosse (1992) har fundet, at tolerancen for nogle af de europæiske træarter langt overstiger 
den angivne 40 % ‘s oversvømmelse af vækstsæsonen som ovenfor beskrevet, se figur 16. 
Der er store forskelle træarterne imellem, og for bøg viser en undersøgelse foretaget af Gorze-
lak (2000), at træer, der i mere end 4 uger var oversvømmet, døde, og at alle pile- og poppe-
larter ikke udviste tegn på skader.  
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Späth (1988) og Späth (2002) cf. Glenz (2005) indsamlede data fra en sommeroversvømmelse 
ved Rhinen i 1987 og sammenlignede disse data med målinger foretaget efter en stor over-
svømmelse i 1999. Målingerne er foretaget i vækstsæsonen. Späth (1988) og Späth (2002) 
opererer med et såkaldt vital range og et critical range oversat til dansk som vitalt interval og 
kritisk interval. Det vitale interval beskriver periodelængden af oversvømmelsen, hvor træer-
ne stadigvæk observeres som værende vitale. Det kritiske interval er, hvor der observeres dø-
de træer. Figur 17 viser målingerne. Det ses af figuren, at arter indenfor pil og el tolererer en 
langt højere varighed af oversvømmelse end de angivne 40 % i Gill (1970). Endvidere ses 
stilkeg også i år 2002 at have tolereret oversvømmelse i over 60 % af vækstsæsonen og sta-
digvæk opretholde en vis vitalitet. Ask tåler overraskende oversvømmelserne dårligere end 
stilkeg. Figuren viser, at der forekommer variationer i relation til tålsomheden af periode-
længden af oversvømmelsen indenfor nogle arter fra år 1988 i forhold til 2002. Dette indike-
rer, at der må være andre faktorer og processer, der også er ansvarlige for den vandtålende 
evne end lige periodelængde af oversvømmelsen (Glenz 2005). De andre elementer, der også 
spiller ind på tålsomheden, er vandniveauet og frekvensen af oversvømmelser samt forhold, 
der påvirker plantens adaptionsevne. Dette behandles nedenfor.   
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Figur 17 Et for træerne angivet vitalt interval og kritisk interval i forhold til periodelængden af over-
svømmelse i vækstsæsonen. Modificeret efter Glenz (2005). 
 

Vandniveau 
Flere forfattere anfører, at også vandniveauet har en betydning og derfor influerer på graden 
af skadesbilledet samt at en total tildækning med vand er særlig problematisk. Derfor skelner 
flere forfattere mellem (Gill 1970; Siebel et al. 1998): 
 

• Træet som totalt tildækket med vand (vandet dækker kronen)  
• Træet som delvist tildækket (vandniveauet dækker fra jordoverfladen og op, og berø-

rer evt. kronen) 
• Vandmættet jordbund (vandniveauet påvirker rodsystemet i forskellige niveauer) 
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Gill (1970) angiver, at en art, der kan overleve en bestemt periode delvist tildækket eller med 
vandmættet jordbund, ofte vil dø under forhold med total tildækning. Selv indenfor arter med 
samme toleranceforhold vil det oftest være de højeste planter, der har mulighed for at overle-
ve frem for de mindre. En hurtig vækst, hvor planten når over vandniveauet, er afgørende, idet 
totalt tildækkede planter dør hurtigere end delvist tildækkede (Gill 1970; Siebel et al. 1998). 
Siebel & Blom (1998) angiver, at zoneringen af træarter også er bestemt ud fra mulige etable-
ringsperioder uden oversvømmelser, hvor planterne kan nå at udvikle sig, så de bliver mere 
tolerante og dermed kan overleve. Glenz et al. (2006) anfører dog, at dybden ikke har den 
store betydning fra fasen, hvor jorden er vandmættet og frem til tidspunktet hvor de første 
blade tildækkes, men at skadesomfanget fra dette punkt stiger proportionalt med den procent-
vise andel af kronen, der er dækket af vand.  
 
Siebel & Blom (1998) skriver, at tolerancen i forhold til den totale tildækning måske afhæn-
ger af tidligere perioder med oversvømmelser. Glenz et al. (2006) anfører, at årsagen til den 
øgede stressmængde, gående fra den vandmættede jordbund til den totale tildækning med 
vand, kan skyldes reduktion i transporten internt og eksternt af oxygen til rødderne, hvilket 
influerer på metabolismen. De anfører videre, at den øgede dødelighed er relateret til oxy-
genmanglen under respirationen, hvilket skyldes det vandtildækkede plantevæv. Dette medfø-
rer en reduktion i fotosyntesen med deraf følgende nedgang i carbonakkumuleringen, hvilket 
influerer på metabolismen.  
 
En periode med fire ugers total tildækning om foråret er ifølge Siebel et al. (1998) nok til at 
skade de unge planter og reducere deres vækst, hvorimod den delvise tildækning i op til 3 
måneder kun havde en ringe eller ingen effekt på unge planter af arterne ask, stilkeg, elm og 
rødel. Siebel et al. (1998) angiver yderligere, at der er en sammenhæng mellem zoneringen af 
træarterne og deres tolerance overfor total tildækning. F.eks. udviser ask, stilkeg og elm en 
mindre tolerance sammenlignet med rødel og sortpoppel. En yderligere stigning i vandni-
veauet fra tidspunktet efter at træerne er total tildækkede, vil ikke have en afgørende betyd-
ning for overlevelsen.  
 
Glenz et al. (2006) angiver, at unge planter af rødel ikke tåler at få oversvømmet hele deres 
stamme. Ved en sådan oversvømmelse er rødel, der normalt angives som tålsom overfor 
vandlidende forhold, pludselig meget følsom, og de kan dø indenfor få uger under sådanne 
konditioner.  
 
King et al. (1998) finder i en undersøgelse, at den højeste dødelighed forekommer på de la-
vest liggende områder. Dvs. de områder, der påvirkes mest af vandlidende forhold og dermed 
har den mindste afstand til vandniveauet. Den angivne dødelighed er størst indenfor en af-
stand til grundvandet på mellem 0 og 0,5 m, måske også fordi vandniveauet her ofte er mere 
permanent (King et al. 1998).   
 
De vandmættede forhold i jordbunden vil ligeledes påvirke træerne gennem reduceret vækst 
for rodsystemet. Roddybden afhænger både af vandniveau og træart. Problemstillingen vedrø-
rende vands effekt på rodsystemet behandles mere indgående i flere af de kommende afsnit.  
 
Vreugdenhil et al. (2006) anfører, at en generel holdning er, at ask er mere tolerant end stilkeg 
i forbindelse med vandlidende forhold og et højt vandniveau. Ud fra en undersøgelse finder 
Vreugdenhil et al. (2006), at der er en klar sammenhæng mellem tilstedeværelsen af unge 
planter af ask, stilkeg og engriflet hvidtjørn og frekvensen af oversvømmelser, hvor disse arter 
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typisk er mest forekommende på de mindre hyppigt oversvømmede områder. Det omvendte 
billede ses for sortpoppel, hvidpil og båndpil, hvor antal og tilstedeværelse øges med et sti-
gende vandniveau. Endvidere finder de, at hvidpil og båndpil er mere tolerante end Sortpop-
pel.    
  
Vandniveauet har dermed en stor indflydelse på, om træerne kan klare de vandlidende for-
hold, og små topografiske forskelle vil her kunne indvirke. Således sås på flere lokaliteter, at 
hvor der forekom små ”øer”, kunne andre træarter etablere sig, se figur 18.  
 

 
Figur 18 På en af de undersøgte lokaliteter til det eksperimentelle arbejde ses, at træerne overlever og kan 
etablere sig på ”øer”. Birken klarer som den eneste at stå direkte oversvømmet.  
 

Frekvens 
Frekvens angiver, hvor hyppigt der forekommer vandlidende forhold. Problemet med genta-
gende oversvømmelser er, at træerne ikke er i stand til at nå at regenerere, hvis de vandliden-
de forhold forekommer ofte (Glenz et al. 2006). Ifølge Siebel og Blom (1998) vil forhold med 
gentagende negative vandpåvirkninger specifikt for små planter medføre en øget følsomhed 
overfor en total tildækning ved den næste oversvømmelse. Glenz et al. (2006) anfører, at, 
afhængigt af træartens vækstmønster, vil skader forårsaget af oversvømmelse for nogle træar-
ter have en effekt 2-3 år ud i fremtiden. Er jorden vandlidende gentagne gange, vil skader, 
som træerne opnår, kunne akkumuleres (Glenz et al. 2006). Er der ikke tid nok til restitution 
mellem oversvømmelserne, vil dette medføre en yderligere svækkelse. Ifølge Glenz et al. 
(2006) vil frekvensen af oversvømmelser endvidere have en afgørende indflydelse på artsdi-
versiteten og -distributionen på en given lokalitet. Siebel & Blom (1998) foreslår ud fra un-
dersøgelser af Rhinsystemet i Tyskland, at arter som ask, eg og elm er bedre adapteret til mere 
regulære og moderate oversvømmelses- og stressregimer, hvorimod arter som pil, poppel og 
rødel mere er adapteret til irregulære og kraftige oversvømmelser.  
 
Zoneringen af træarter vil derfor også være bestemt af, hvor hyppigt der forekommer vandli-
dende forhold.  

Vandkvalitet 
Vandkvaliteten relateres til oxygenindholdet. Jo højere oxygenindhold i vandet, des bedre kan 
planten vedligeholde processerne tilknyttet hertil, bl.a. respirationen. I jordbunden vil et høje-
re oxygenindhold yderligere påvirke den biologiske aktivitet positivt, og andelen af toksiske 
stoffer vil være lavere.  
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Kreuzweiser et al. (2004) anfører, at diffusionen i en vandmættet jord er ubetydelig, idet oxy-
gens diffusionshastighed i vand er op til 10.000 gange mindre end i luft. Vandets temperatur 
medfører også en forskel i oxygenindholdet. Koldt vand kan f.eks. indeholde en større andel 
oxygen end varmt vand (Brink 1954; Glenz et al. 2006). Endvidere har vandbevægelse en 
betydning. Strømmende vand er mindre skadeligt end stagnerende vand, idet vand i bevægel-
se har et højere oxygenindhold (Luego et al. 1990; Frye & Grosse 1992; Kellner 2003). 
Vandbevægelse i jorden afhænger bl.a. af teksturen, densiteten, lerindholdet, andel af orga-
nisk materiale, indholdet af kalk, revnedannelse og kanaler og selvfølgelig vandniveauet 
(Kozlowski 1984). Gorzelak (2000) har gennem undersøgelser ved den europæiske flod Oder 
set på forskellen mellem stagnerende og strømmende vand. De finder, at avnbøg bliver kraf-
tigt skadet under stagnerende vandforhold, hvilket også er gældende for ask, men at kun få 
individer på steder med strømmende vand oplever at få skader. Ær dør generelt hurtigt under 
begge forhold, men udpræget under de stagnerende. Rødel bliver også påvirket af de stagne-
rende vandforhold, men udviser næsten ingen former for skade under forhold med strømmen-
de vand. Lærk og rødgran dør under begge forhold, men igen mest udpræget under stagneren-
de.  
 
Kellner (2003) anfører slutteligt, at områder med stagnerende vandforhold har en lavere arts-
diversitet samt lavere produktivitet. 
 
Selv indenfor arten har vandkvaliteten dermed afgørende betydning for træernes vandtålende 
evne og ved genskabelsen af den naturlige hydrologi, bør vandregimet og vandkvaliteten ta-
ges i betragtning.  
 
Træernes biotiske respons  

Vækstreduktion 
Vandlidende forhold kan påvirke skudvæksten ved at undertrykke bladudviklingen, bladstør-
relsen samt selve skudlængden og medføre tidlig visnen. Herigennem fremmes hendøen af 
skuddene (Kozlowski 1984; Frye & Grosse 1992; Kozlowski 1997; Blom 1999; Glenz et al. 
2006). Symptomer som disse er generelt typiske symptomer for træer i stressede miljøer (In-
nes 1998; Roloff 2001). Vandlidende forhold vil dermed kunne virke stærkt nedsættende for 
sundhedstilstanden og skabe problemer med vitaliteten og trækvaliteten i de berørte bevoks-
ninger.   
 
Den reducerede vækst for både skud og rødder skyldes en forstyrrelse af vitale fysiologiske 
og metaboliske processer samt transportveje (Glenz et al. 2006). Disse processer er træets 
fysiologiske respons, hvilket gennemgås senere i kapitlet. Frye & Grosse (1992) har under-
søgt 22 forskellige europæiske arter efter en oversvømmelse af unge planter i 120 dage. Un-
dersøgelsen har vist, at skudlængden reduceres kraftigt bl.a. for arterne småbladet elm, alm. 
hæg og ær. Arterne dunbirk, vortebirk og navr rammes ikke i samme grad, men den ringere 
vækst fortsætter det følgende år, og arterne har derfor behov for restitution. Højdevæksten hos 
ask og stilkeg synes ikke påvirket i samme grad.  
 
Den reducerede længdevækst samt hendøen og visnen kan skabe kvalitetsmæssige forringel-
ser. Ved reduceret længdevækst vil der alt andet lige være kortere afstand mellem knaster, 
specielt for nåletræer. Endvidere vil topdød kunne medføre en forringelse af stammeformen.  
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Holstener-Jørgensen (1961) beretter ud fra iagttagelser, at bøgen gror bedst på dybgrundede 
jorde, og hvor grundvandet står højt og jorden er leret, stagnerer bøgen vækstmæssigt og dens 
stamme bliver mosgroet og formen dårlig. Dette sås også for to af de mest vandpåvirkede 
bøgetræer på en af de undersøgte lokaliteter i forbindelse med det eksperimentelle arbejde i 
projektet, se figur 19. Det anføres ved Hauch & Milthers (1928) cf. Holstener-Jørgensen 
(1961), at bøgens dårlige vækst og form skyldes et højtstående grundvandsniveau. Rødgranen 
udviser ligeledes en dårligere form (meget grenet) og har en kort levetid.  
 

Figur 19 Træ som tydeligt er mosbeklædt. Endvidere har træet en ringe stammeform, hvilket formodes at 
skyldes, at dette træ altid har stået lettere vandpresset. 
 
Træer kan vokse efter et forudbestemt eller kontinuert vækstmønster. Nielsen (2004) anfører, 
at de fleste nåletræer samt mange løvtræer har forudbestemt vækst for skuddet, dvs. vilkårene 
for skududviklingen overordnet set er dannet på forhånd i sensommeren året før. Mitchell 
(1996) skriver, at der for træer findes forskellige typer af endeknopper. Den første type knop-
per er store og rummer hele det uudfoldede skud til næste års vækst. En del nåletræer, som 
fyr, gran og ædelgran, har knopper som hurtigt afslutter årets vækst, og endnu før den endeli-
ge nye skudstrækning ses allerede en ny knop. Løvtræer indenfor slægter af Quercus, Fagus 
og Acer er modificerede udgaver af denne type vækst, men har ligeledes et fikseret vækst-
mønster. Mitchell (1996) anfører, at de allerede dannede skud strækker sig på meget kort tid, 
ofte 20-30 cm på en uge. Enten er væksten hermed afsluttet eller der kan senere fremkomme 
ny vækst med de såkaldte Skt. Hans-skud, som det bl.a. ses for eg. I tilfælde med forudbe-
stemte knopper og vækst vil forskellige stressfaktorer og klimapåvirkninger dog som nævnt 
være medbestemmende for væksten i det indeværende år, der herved kan reduceres.  
 
Den næste typer af knopper er mellemstore og rummer den først dannede del af næste års 
skud. Den sidste type af knopper er meget små og indeholder evt. de første blade eller kun 
meget lidt af årsskuddet. Arter som lærk, tsuga og ceder har små knopper, og er træerne livs-
kraftige, indeholder knopperne ca. en femtedel af næste års skud (Mitchell 1996). Disse vil 
ligeledes kunne få en reduceret vækst af det forudbestemte skud, men normalt vil den første 
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del af skuddet dog opnå en fuld længde relativt hurtigt. Men herefter sker der en nydannelse 
af væv, der medfører en kontinuerlig skudvækst resten af sæsonen. Arter af poppel, pil og birk 
har kontinuert vækst. De har en meget lille eller næsten ingen knop, og væksten starter lang-
somt, da de nye skud først dannes i starten af sæsonen. De nye skud vokser dog stadigt hurti-
gere gennem sæsonen og væksten fortsætter hele perioden. Træerne anvender således ikke 
ressourcer til knopdannelse (Mitchell 1996; Nielsen 2004). Problemet for disse arter kan i 
stedet være sen nattefrost, der medfører hendøen af skudspidsen (Nielsen 2004).  
 
Træer med kontinuerlig vækst evner under stressede forhold at reducere væksten, og under 
gunstige perioder, f.eks. med et lavere vandniveau senere i vækstsæsonen, stiger væksten 
igen. Dette formodes at være en vigtig konkurrenceparameter, der sikrer, at arter som poppel 
og pil hurtigt og i en ung alder får kronen over et kritisk vandniveau. Ligeledes udnyttes loka-
litetens ressourcer fuldt ud hele sæsonen. 
 
I det indeværende år vil ringe vækstforhold for træer med forudbestemt vækst medføre en 
påvirkning af knop- og skuddannelsen og dermed også kunne influere på næste års vækst. Det 
medfører at skudtypen overordnet set bestemmes i indeværende år, f.eks. om det er kort eller 
langskud. Forekommer der om foråret klimatiske betingelser, der skaber vandlidende forhold, 
vil træer med forudbestemt vækst derfor kunne opnå en meget ringe udvikling, idet vandni-
veauet, når træerne springer ud, influerer på væksten.       
 
Den kambiale vækst påvirkes også. For arterne stilkeg og ask ses en øget diameter tilvækst, 
hvilket ofte kan observeres for mere vandtålende arter, idet de producerer phloemvæv med 
mere intercellulært rum og celler med lavere densitet (aerenkym) for at fremme oxygentrans-
porten ned til rødderne (Frye & Grosse 1992). Kozlowski (1997) skriver, at for nogle arter vil 
stammens diameter stige, men at de mest tolerante arter overfor vandlidende forhold gennem 
en langvarig oversvømmelse vil få en reduceret diametervækst.  
 
En nedgang i den kambiale vækst kan medføre en kvalitetsmæssig forringelse for nogle træar-
ter. Der skelnes mellem nåletræer, ringporede løvtræer (f.eks. eg og ask) og spredtporede løv-
træer (f.eks. bøg og ær). Forskellene i træarternes årringe kan ses på figur 20. De ringporede 
træarter har primært kar i vårveddet, hvorimod de spredtporede arter har kar spredt i årringen.   
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Lærk Bøg Ær Eg 
Figur 20 Årringsstrukturen for nåletræer (lærk), spredtporede arter (bøg, ær) og ringporede arter (eg) 
(Bergstedt 2004). 
 
Rumfanget for veddet er interessant, idet det angiver træernes styrkeegenskaber. Rumfanget 
afhænger af træernes vækst, som f.eks. påvirkes af stressfaktorer som et højt vandniveau. Som 
de eneste artsgrupper er de ringporede arters rumvægt for veddet afhængig af væksthastighe-
den og med stigende vækstrate og dermed årringsbredde ses en højere densitet (Bowyer et al. 
2003). Hos de spredtporede træarter er der en lille eller ingen sammenhæng mellem vækstha-
stighed og rumvægt, og styrken varierer dermed ikke. Rumfanget i nåletræsveddet falder med 
stigende væksthastighed, og for nåletræer vil en ringe vækst dermed føre til højere styrke og 
ønskede kvalitetsmæssige egenskaber. For de ringporede artsgrupper ønskes modsat en høj 
vækst, således der opnås gode styrke- og bearbejdningsegenskaber. Forskellen på egs årrings-
strukturer kan ses på figur 21.  
 

 
Figur 21 Forskellige årringsstrukturer for eg (Bergstedt 2004). 
 
Som det ses på figur 21, kan eg have en meget variabel årringsstruktur. En meget tæt årrings-
struktur, som det fremgår af figur 21a, er en følge af ringe vækstvilkår og derfor langsommere 
vækst. Ved den langsommere vækst opnås en større andel af store kar i årringen, idet udvik-
lingen og bredden af lokaliseringsområdet for kar i årringen er relativt konstant (Bowyer et al. 
2003). Ved hurtigere vækst mindskes andelen af tyndvæggede store kar, hvilket øger rum-

a b c



 55

vægten og dermed styrken, og tilgodeser et ønsket æstetisk billede i produktionen af møbler 
og gulve. Bowyer et al. (2003) angiver derfor også, at ensartethed i veddet er afgørende for 
kvaliteten, styrken og det æstetiske udtryk i relation til anvendelse i møbel- og gulvprodukti-
on. 
 
I en analyse af årringe foretaget i forbindelse med det eksperimentelle arbejde for projektet 
observeres en struktur med en tætliggende årringe grundet dårlige vækstforhold. Ringporede 
træarter som eg og ask, der normalt kan tåle mere vandlidende forhold, oplever en nedgang i 
væksten og årringsbredden, hvilket herved er en kraftig deklassificering af veddet. For nåle-
træer vil en nedgang i årringsbredden derimod føre til en kvalitetsforbedring, som dog formo-
des at stå i ringe forhold til nedgangen i kvaliteten pga. en ringere stammeform som følge af 
de vandlidende konditioner.  
 
Betydningen af en langsommere vækst vil økonomisk set for nogle træarter være interessant, 
da de som anført kan opnå en deklassificering. Men for alle træarter vil en langsommere 
vækst medføre, at træerne opnår måldiameteren senere eller aldrig, idet de senescerer tidligere 
eller vælter grundet et lille rodsystem.  
 
Yderligere kan der i veddet opstå diskontinuerte og manglende årringe. Disse opstår, når der 
ikke dannes en årring rundt om hele stammen. Kambiet vedbliver at være i dvale eller dør på 
nogle steder af stammen, og et sådant forløb ses ofte på træer, der har skæve kroner, er under-
trykte eller meget gamle, har dårlige vækstforhold samt hvis de udsættes for afløvning eller 
frost (Schweingruber 1996). Årsagen er altså et stresssymptom (Bowyer et. al. 2003; 
Bergstedt 2004, pers. medd.). Kreuzweiser et al. (2004) angiver, at et typisk reaktionsmønster 
for bøg, der oversvømmes, er, at kambiet dør, hvilket medfører barkrevner og en grovere 
bark. Dannelsen af en grovere bark sås i forbindelse med vores eksperimentelle arbejde bl.a. 
på den undersøgte bøgelokalitet i Store Hareskov, se figur 22. 
 

Figur 22 Grov barkdannelse på ældre bøg med kort afstand til vandniveauet.  
 
Endvidere kan der forekomme falske årringe forårsaget af stressfaktorer som tørke, vand, sen 
forårsfrost og afløvning etc. (Bowyer et al. 2003). Både diskontinuerte og falske årringe er et 
problem i forbindelse med årringsanalyser, der er foretaget i vores eksperimentelle arbejde.      
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Rodudvikling  
Vandlidende forhold reducerer muligheden for rødders dannelse og forgrening, vækst af alle-
rede eksisterende rødder samt mykorrhiza, og yderligere fremmes rodråd (Kozlowski 1997). 
Vandniveauet har en meget stor betydning for rodudviklingen (Luego et al. 1990). Lehnardt 
& Brechtel (1980) skriver, at under vandlidende konditioner vil de opståede reducerende for-
hold med manglende oxygen samt indflydelse af kulsyre og metan være begrænsende for rod-
dybden. Normalt har de fleste træ- og buskarter overvejende de funktionsdygtige rødder in-
denfor den øverste meter (Rost et al.1998). Denne funktionsdygtige del består primært af 
finrødder. På grund af hæmning af rodvæksten samt hendøen af selve rodsystemet under 
anaerobe forhold vil et karakteristisk kendetegn for rodudviklingen på vandlidende lokaliteter 
være flade forgrenede rødder. Dette medfører træer, der har ringe stabilitet grundet dårlig for-
ankring og de er dermed udsatte for vind- og endvidere tørkeskader, fordi rødderne har for 
lille volumen til at kunne forsyne skud og blade med vand under perioder med tørke (Koz-
lowski 1984; Glenz et al. 2006; Polacek et al. 2006). Glenz (2005) angiver også, at tørkestress 
kan have en indflydelse for træer i vådområder.  
 
Selv under vandpåvirkning vil en reduktion af rodsystemet medføre, at træerne kan opleve 
vandstress, idet der er et mindre rodsystem til vandoptag (Fritts 1974). 
 
Rødder ses at kunne vokse under grundvandsniveau for arterne stilkeg (Schmull & Thomas 
2000), skovfyr og rødel (Glenz et al. 2006). Lehnardt & Brechtel (1980) angiver ligeledes, at 
kun hos få træarter, eksempelvis el og stilkeg, trænger rødderne ned i grundvandet. Glenz et 
al. (2006) anfører, at det for arter selv med meget dybtgående rødder som f.eks. stilkeg kan 
observeres, at flade rodsystemer udvikles, hvor der forekommer et kontinuert højt grund-
vandsniveau.  
 
Rodens biomasse er en vigtig nøglefaktor, idet den influerer på træets vækstmønster og vand-
optag (Schmull & Thomas 2000). En reduktion af biomassen pga. et højt vandniveau vil re-
sultere i et fald i forholdet mellem roden og kronen samt en reducering af rodens evne til 
vandoptag, hvilket vil kunne påvirke væksten.  
 
Schmull & Thomas (2000) analyserer morfologiske og fysiologiske reaktioner efter over-
svømmelse af enårige planter af stilkeg, vintereg og bøg. Undersøgelserne af Schmull & 
Thomas (2000) er foretaget for prøveflader med et vandniveau på 10 cm under jordoverfla-
den, hvorefter det sænkes til 60 cm. Oversvømmelsen blev gentaget ad to gange for samme 
planter, og gennem oversvømmelsesregimet sikrede Schmull & Thomas (2000) sig, at mindst 
50 % af rodnettet var negativt vandpåvirket. Varigheden af oversvømmelserne var for den 
første periode 12 uger i starten af vækstsæsonen (april – midt juli) og for den sidste periode 5 
uger (slut august – slut september). Oversvømmelserne blev afbrudt af en mellemliggende 
mere tør periode med et lavere vandniveau, de ovennævnte 60 cm. For andre prøveflader blev 
vandniveauet holdt konstant på 80 cm under jordoverfladen til sammenligning. Undersøgel-
sen viste, at egearterne i langt højere grad formår at tolerere oversvømmelserne og at rod-
væksten er betydeligt bedre, se figur 23.  
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Figur 23 Den relative vækstrate for rødderne af stilkeg, vintereg og bøg gennem to oversvømmelsesperio-
der. Modificeret efter Schmull & Thomas (2000).  
 
Yderligere finder Schmull & Thomas (2000), at rodbiomassen for stilkeg er langt større både 
over vandniveauet og under vandniveauet end for vintereg og bøg, se tabel 2.  
 
Tabel 2 Rodbiomassen i g tørvægt for enårige planter efter første oversvømmelse. Modificeret efter 
Schmull & Thomas (2000). 

Rodbiomassen (g tørvægt) 
Art Over vandniveau 

(0-10 cm fra jordoverfladen) 
Under vandniveau 

(> 10 cm fra jordoverfladen) 
Stilkeg (Quercus robur) 1,16 0,15 
Vintereg (Quercus petraea) 0,07 0,04 
Bøg (Fagus sylvatica) 0,40 0,00 

 
 
Schmull & Thomas (2000) finder, at bøgens rødder er mere følsomme overfor vandlidende 
forhold end egearternes (stilkeg og vintereg). Særligt stilkeg men også vintereg har evnen til 
at danne rødder ned i de oversvømmede horisonter. Stilkegs større evne til at danne rødder 
under stærkt vandpåvirkede forhold medfører, at den er i stand til at opretholde en relativt 
større biomasse i kronen sammenlignet med bøg (Schmull & Thomas 2000).  
 
Af andre undersøgelser af rodsystemer sammenligner Xu et al. (1997) rodsystemet og tål-
somheden for rødgran og grandis i forhold til oversvømmelse. De finder, at roddybden for 
begge arter aftager med et stigende vandniveau. Generelt penetrerer rødderne af grandis dybe-
re end rødgran, hvilket også observeredes ved oversvømmede forhold. Som tillæg til undersø-
gelsen fandtes, at rødder fra grandis penetrerede kompakte jordlag. Rodsystemet for rødgran 
udviklede sig som et fladt rodsystem koncentreret i de øverste 30 cm. Grundet sit dyberegå-
ende rodsystem synes grandis at være mere tolerant overfor både oversvømmelse og tørke 
(Xu et al. (1997). Grandis og rødgranens rodudbredelse kan ses på figur 24 og 25. De to øver-
ste delfigurer på figur 24 for rødgran er på relativt drænede jorde (vanddybde 100 cm) og de 
nederste på negativt vandpåvirkede jorde (vanddybde 25 cm). Det samme forhold gør sig 
gældende for figur 25 for grandis. Rodsystemet for grandis går i begge tilfælde klart dybere 
end rødgranens. 
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Figur 24 Roddybden for rødgran ved forskelligt vandniveau. Modificeret efter Xu et al. (1997). 
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Figur 25 Roddybden for Grandis ved forskelligt vandniveau. Modificeret efter Xu et al. (1997). 
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Mykorrhiza, der er en symbiosedannelse mellem svampe og træernes rødder, er stærkt tilknyt-
tet aerobiske forhold og er derfor ofte fraværende i stærkt vandpåvirkede jorde (Kozlowski 
1997). Dette påvirker optaget af næringsstoffer og dermed træernes vækst. Mykorrhizasym-
biose kendes for mange plantearter. Men selvom symbiosen er vigtig for planterne, er den 
ikke strengt nødvendig for vækst og overlevelse, hvilket også kan ses ved, at flere træarter 
forsætter væksten under vandlidende forhold om end ofte noget reduceret. Wiegers (1990) 
skriver, at dunbirk har sit rodnet i den øverste del af jordoverfladen, hvor der forekommer et 
højere oxygenindhold, og dunbirk har oftest sameksistens med mykorrhiza. Rødel og pilear-
terne kan overleve med rodnettet under vand, selv når de er oversvømmet hele året og er der-
ved ikke afhængige af mykorrhizadannelsen.   
 
Udover det lave oxygenindhold er rodråd en anden årsag til, at træerne ikke har rodsystemer i 
de vandmættede horisonter. Kozlowski (1997) angiver, at vandmætning af jordbunden kan 
lede til rodråd, idet der skabes gunstige betingelser for en specifik type af svampe. Råddet 
dannes primært af svampe indenfor arten Phytophthora, der kan tolerere lave oxygenkoncen-
trationer. Rodråd forårsager et lille rodsystem og påvirker derfor ligeledes træernes vækst, 
men medfører også, at træerne er mere følsomme overfor vind, og rodsystemet kan endvidere 
blive indfaldsvej for andre svampearter.   
 
Flade rodsystemer og rodråd kan for nogle træarter som f.eks. bøg medvirke til en misfarv-
ning af veddet ved en falsk kernedannelse og fregner. Dette betragtes ofte som deklassifice-
rende. Roddød, såring og stress er en af hovedårsagerne til denne misfarvning, dog har alde-
ren i sig selv også en betydning. Roddød skaber som anført indfaldsveje for svampe og bakte-
rier. Endvidere vides, at tørkestress, der kan være en følge af træernes meget flade rodsyste-
mer, kan influere på dannelsen af rødmarv i bøg (Teknologisk Institut 2007).    
 
Vandlidende forhold medfører således generelt en forringelse af rodudbredelsen. De træarter, 
der evner at have rødderne i grundvandet, opnår en højere tolerance overfor grundvandspå-
virkninger, men også tørke, idet rodsystemet har en dybere udbredelse. Tørkeproblemer fore-
kommer ofte i våde systemer, hvor de flade rodnet ikke kan nå at regenerere i takt med et 
fluktuerende vandniveau. 

Frøspiring og udvikling 
Vandlidende forhold kan have en markant effekt på frøspiringen, idet de fysiologiske proces-
ser tilknyttet denne kræver oxygen (Glenz et al. 2006; Madsen 2007, pers. medd.). Kozlowski 
(1997) beretter, at vandlidende forhold og specielt oversvømmelse har en markant indvirkning 
på frøspiring og senere udvikling, og derved også på artssammensætningen. Ved oversvøm-
melse mindskes tilgængeligheden af oxygen, hvilket forringer frøets spiringschance. Koz-
lowski (1997) anfører yderligere, at størst mulig fremspiring og respirationsrate for frø af flere 
arter kræver et indhold af oxygen svarende til indholdet i atmosfærisk luft, og at en nedgang i 
oxygenindholdet derfor vil reducere fremspiringen. Kangas (1990) skriver, at specielt stagne-
rende vandforhold derfor er fatale. Generelt vil nedlægning af frø i vand fra få timer til få da-
ge dog kunne accelerere fremspiringen, hvorimod en gennemvædning gennem en længere 
periode vil reducere spiringsevnen (Kozlowski 1997).  
 
For amerikanske træarter tilknyttet våde områder, ses en variation i evnen til at spire i vand. 
Mange arter kan decideret ikke spire under vandlidende forhold eller udviser kun en ringe 
spiringsevne. For nogle arter er det derfor nødvendigt med mere tørre perioder for at kunne 
regenerere (Kozlowski 1997). Kozlowski (1997) skriver dog, at frø af arten Populus deltoides 
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og flere pilearter kan fuldende fremspiringen i vand på under fire dage. Holdbarheden af frø, 
der er oversvømmet, er dog meget forskellig, men Kozlowski (1997) angiver, at for de absolut 
mest tolerante arter, der er tilpassede våde områder, kan holdbarheden være op til to år.  
 
Van Splunder et al. (1995) undersøger holdbarheden af frø for udvalgte europæiske pile- og 
poppelarter. Holdbarheden undersøges dog ikke under oversvømmede forhold. Van Splunder 
et al. (1995) angiver, at for hvidpil, mandelpil og båndpil har næsten 100 % af disse tabt deres 
levedygtighed indenfor ni dage efter frøfald. Sortpoppel udviser i stedet en langt højere leve-
dygtighed, hvor op til 10 % af frøene stadigvæk er spiringsdygtige efter 30 dages opbevaring. 
Når vandniveauet falder og jorden blotlægges, er dette optimale forhold for fremspiring af pil 
og poppel (Van Splunder et al. 1995). Van Splunder et al. (1995) anfører videre, at frøspirin-
gen for pilearterne ikke er fuldstændigt hæmmet af et højt vandindhold i jorden, og at frøene 
kan spire selv under vandmættede forhold. Det er dog nødvendigt med et faldende vandniveau 
for en succesfuld etablering for disse pile- og poppelarter, også selvom de betegnes som væ-
rende nogen af de mest vandtålende arter. Grundet sortpoppelens længere levedygtighed er 
ikke bare vandniveauet under tidspunktet for frøfaldet afgørende for etableringen, men også 
senere fluktuationer vil kunne påvirke frøetableringen (Van Splunder et al. 1995). Tidspunktet 
for frøfaldet er således afgørende, og arter, der smider frøene sent om foråret og i starten af 
sommeren (elm), har f.eks. større chance for at undgå oversvømmelse.  
 
King & Allen (1996) anfører, at mange arter har en periode, hvor fremspiringen topper. Dette 
kan være indenfor så kort tid som to-tre uger. Oversvømmes træerne på dette tidspunkt, vil 
det derfor kunne reducere fremspiringen og hæmme en succesfuld artsetablering signifikant.  
 
Ovenstående forhold taget i betragtning vil et gradueret frøfald kunne øge chancen for regene-
ration i vanddynamiske systemer. For de arter, der har frøfald i efteråret, bliver en betragtelig 
mængde af frøene spist af dyrene om vinteren (Deiller et al. 2003). Træer med fruktificering 
om foråret undgår dette i vid udstrækning.  
 
King & Allen (1996) beretter, at en sen fremspiring for de mindre skyggetålende arter kan 
være en ulempe, da der her vil kunne være et etableret kronedække. Blom (1999) skriver der-
imod, at en sen fremspiring samt fremspiring i flere omgange i regelmæssigt forstyrrede mil-
jøer vil fremme overlevelseschancen, idet mange oversvømmelser forekommer i foråret. Den 
skyggende effekt ses der bort fra, hvilket må formodes at være fordi Blom (1999) udelukken-
de fokuserer på foryngelse i de mere lysåbne områder skabt gennem åbninger i kronetaget ved 
hendøen af større individer, hvilket er en naturlig proces ved vandlidende forhold.   
 
Efter frøspiring er det primært vandniveauet, der er afgørende for dødeligheden (Kozlowski 
1997). En faktor, der er medbestemmende for planternes overlevelse, er evnen til hurtigt at 
vokse over vandniveauet (Kozlowski 1997). Den hurtige vækst i træets tidlige livsstadier er 
en evne, der kan være relateret til mængden af frøhvide. Ifølge Siebel & Blom (1998) kan en 
hurtig vækst i de unge år være med til at undgå total oversvømmelse og tildækning med vand, 
hvilket øger den vandtålende evne. Træarterne varierer vækstmæssigt de første år, selv inden-
for arten. Rødel har en lille vækst det første år, men meget stor vækst det andet år, hvilket er 
omvendt for ask. Siebel & Blom (1998) anfører videre, at årsagen til, at rødel er mindre vand-
tålende det første år sammenlignet med ask er, at ask har en større frøhvide grundet dets større 
frø og at ask dermed får en hurtigere vækst det første år. Ask evner derfor at være højere i 
forhold til vandniveauet og har herved en fordel. Endvidere er ask gap-specialist og formår at 
etablere sig på mere skyggefulde steder.    
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Deiller et al. (2003) anfører, at evnen til at smide store mængder af frø øger muligheden for 
regeneration, og at arter som bl.a. ask og avnbøg herved øger deres chance for etablering. Det-
te er en vigtig egenskab i næsten alle stressede miljøer. Jo mere afkom, des større chance er 
der for at sikre artens overlevelse.  
 
Frye & Grosse (1992) skriver, at selvom mange af undersøgelserne for træarternes tolerance-
tærskler er for unge planter, er resultaterne vigtige, da de giver et billede af successionen samt 
hvorledes en kulturetablering bør foretages bedst muligt. Blom (1999) anfører, at for at forstå 
de faktorer, der har indflydelse på artsfordelingen langs en gradient, er det vigtigt at have 
kendskab til træernes chancer for overlevelse i deres unge år i relation til varierede miljømæs-
sige forhold. Det angives videre, at plantens mest følsomme periode i deres livscyklus er ved 
frøspiring og etablering.   
 
Det kan konkluderes, at tidspunktet for vandlidende forhold, vandniveauet og træernes mulig-
hed for at etablere sig hænger sammen. King (1995) bekræfter dette og skriver, at tidspunktet 
har en indflydelse på frøspredning samt frøspiring og etablering, og at dette vil kunne influere 
på tilstedeværelsen af unge planter og artssammensætning, hvilket i sidste ende kan medføre 
en ændret kronestruktur. 

Træets alder 
Det angives generelt i litteraturen, at træets alder har en betydning i relation til dets vandtå-
lende evne. Voksne træer tåler oversvømmelse bedre end de helt unge og gamle træer med 
ældre meristemer (Gill 1970; Kozlowski 1997; Siebel & Blom 1998; Denslow & Battaglia 
2002). Selv arter, der opfattes som vandtålende, kan, som beskrevet tidligere, i deres unge år 
fra fremspiring, udvikling til kimplante og frem være følsomme i forhold til vandlidende for-
hold (Glenz et al. 2006). Meget unge planter så som kimplanter er mere følsomme overfor 
oversvømmelse end ældre planter (Kozlowski 1997), og overlevelsen afhænger som ovenfor 
nævnt bl.a. af evnen til at vokse over vandniveauet.  
 
Polacek et al. (2006) finder, at der i relation til tørkestress for skovfyr ses en større følsomhed 
for gamle træer, idet gamle træers evne til i tilstrækkelig grad at kunne adaptere sig til et veks-
lende vandniveau er faldende med alderen grundet en lavere regenerationsevne. Ligeledes 
beskrives, at en observeret manglende sammenhæng mellem 15-årige træer og oversvømmel-
se kan være forårsaget af træernes mindre roddybde, bedre vitalitet og mindre vandbehov, idet 
kronen endnu er relativ lille. En mindre roddybde og rodmasse er et generelt billede for yngre 
træer. Derfor formodes yngre træer af arter, der normalt ikke har en høj tolerance overfor 
vandlidende forhold, at være mere tolerante end træer i ældre aldersklasser, dog med det for-
behold at helt unge træer kan være meget følsomme.  
  
Becker & Lèvy (1986) cf. Thomas & Hartmann (1999) finder ved en undersøgelse af egebe-
voksninger på vandlidende jorde, at ældre ege i kontrast til ege, der er yngre end 100 år, ikke 
er i stand til at udvide deres rodsystem efter påvirkninger. Dette er undersøgt ved nyligt dræ-
net jordbund.   
 
En undersøgelse af King (1995) viser, at stressniveauet i forhold til oversvømmelse øges med 
stigende diameter. Dette kan skyldes, at flere af de målte træer er ældre og dermed normalt 
mindre vitale individer, der som nævnt har sværere ved at regenerere. Schnitzler (1995) beret-
ter, at træerne på meget forstyrrede steder langs Rhinen derfor sjældent bliver høje og gamle.  
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King et al. (1998) finder, ud fra undersøgelser af forskellige amerikanske egearter, at der ses 
en sammenhæng mellem træernes størrelse, vandstressniveau og elevationen, der beskriver 
gradienten af vand. Undersøgelsen viser, at undertrykte træer bliver mindre vandstressede end 
de dominerende og co-dominerende træer. Endvidere observeres, at der ikke er en forskel 
mellem de dominerende og co-dominerende klasser i relation til stressniveau.  
 
Ud fra det angivne har alderen en betydning, og helt unge træer er meget følsomme, idet 
chancen for en total tildækning med vand er stor. Ligeledes vil de unge planter kunne have 
problemer med at etablere sig, da fremspiringen kan hæmmes. Et gammelt træ er også mindre 
tålsom, idet det er dårligere til at regenerere og er langsommere til at danne adaptioner. Yngre 
træer er mere tolerante, da de naturligt har et mindre rodnet og en mindre krone, der skal for-
synes med vand og næringsstoffer, og et højt vandniveau i jordbunden kan derfor være af 
mindre betydning. De voksne træer har en høj vitalitet og evner at regenerere hurtigt og kan 
udvikle adaptioner, hvilket gør dem mere tolerante. Ovenstående skal selvfølgelig ses i sam-
menhæng med, at et ekstremt højt vandniveau vil influere negativt på de fleste træer uanset 
alder, men at effekten af mindre ekstremer vil variere efter alder, træart, rod/topforhold m.v. 
Der er således mange faktorer i sammenhæng med alderen, der influerer på træets vandtålen-
de evne, og Glenz (2005) beretter derfor, at der er behov for yderligere undersøgelser på om-
rådet.  
 
Under alle omstændigheder bør alderen tages i betragtning ved genskabelse af den naturlige 
hydrologi, og man bør være påpasselig ved bevoksninger, hvor træerne har en alder over 100 
år.   
 
Træets fysiologiske respons 
 
Ved træernes fysiologiske respons ses en reduktion eller ændring af en lang række forskellige 
metaboliske processer (Kozlowski 1997). Det er bl.a. disse reduktioner og ændringer, der 
medfører en nedgang i vækst og vitalitet, som beskrevet tidligere.  

Carbohydrater, Carbonmetabolisme og fotosyntese 
Planter anvender oxygen til respiration, og manglen på oxygen i roden under vandlidende 
forhold medfører en nedgang i den totale energimængde og dermed en hurtigere nedbrydning 
af træets opbyggede carbohydratreserve (Amstrong et al. 1994). Kreuzweiser et al. (2004) 
angiver, at plantens evne til at danne ethanol i rødderne under lave oxygenkoncentrationer til 
en vis grad kompenserer for manglen på oxygen under vandmættede forhold. Respirationen i 
rødderne mindskes eller ophører afhængigt af oxygentilgangen, og respirationen erstattes af 
alkoholfermentering. 
 
Træets første reaktion på oxygenmangel i jorden er, at den skifter fra respiration til at produ-
cere mælkesyre (lactic acid). Slutteligt skifter træet gennem mere komplekse processer meta-
bolisme fra mælkesyrefermentering til alkoholfermentering. Det er herigennem ethanolen i 
rødderne produceres. Under normale forhold vil respirationen være en proces, hvor sukker-
stoffer (carbohydrater) i forbindelse med optaget af oxygen bliver til kuldioxid, vand og ener-
gi i form af ATP: 
 

• C6H12O6 + 6 O2 giver 6 CO2 + 6 H2O + energi (ca. 38 ATP-molekyler) 
 

http://da.wikipedia.org/wiki/Energi
http://da.wikipedia.org/wiki/ATP_%28kemi%29
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Under vandmættede forhold skifter planten som nævnt fremgangsmåde for metabolisme fra 
respiration til alkoholfermentering, hvilket influerer kraftigt på energimængden, som metabo-
lismen i rødderne producerer. Ved processen tilknyttet alkoholfermentering opbruges sukker-
stoffer under oxygenfattige forhold og restproduktet er kuldioxid, alkohol og energi: 
 

• C6H12O6 → 2 CO2 + 2 C2H5OH + energi (ca. 2 ATP-molekyler) 
 
Energimængden går derved fra ca. 38 mol ATP pr. mol glukose ved respiration til kun at være 
2 mol ATP pr. mol glukose ved alkoholfermenteringen. Det er denne nedgang, der kan med-
føre reduceret vækst. En stor tilgang af carbohydrater er derfor nødvendig for at sikre, at der 
bliver produceret energi. 
  
Kreuzweiser et al. (2004) anfører således, at nedgangen i energimængden medfører et betyde-
ligt behov for carbohydrater under vandlidende forhold for at bevare en tilstrækkelig mængde 
energi, så plantens forskellige processer kan vedligeholdes. Kreuzweiser et al. (2004) anfører, 
at evnen til at opretholde en høj koncentration af stivelse og glukose i planten muliggør fortsat 
vækst for de tolerante arter under oxygenfattige forhold. Kan planten opretholde eller mindske 
reduktionen i mængden af dannede carbohydrater vil en stigning i stressniveau og reduktion i 
vækst kunne undgås eller begrænses.  
 
Ud fra undersøgelser skriver Kreuzweiser et al. (2004), at der ved oversvømmelsen af unge 
bøgeplanter kunne observeres et dramatisk fald i det totale indhold af carbohydrater, hvor-
imod undersøgte koncentrationer af carbohydrater for popler viste, at de ikke blev påvirket. 
Schmull & Thomas (2000) skriver, at et træ kan nedsætte væksten og andre energimæssigt 
krævende processer for at reducere behovet for carbon, hvilket bl.a. kunne observeres for bøg. 
For tolerante arter overfor vandlidende forhold som popler kunne en sådan reaktion ikke ob-
serveres.  
 
Kreuzweiser et al. (2004) beretter, at siden både tolerante og intolerante arter i relation til 
vandlidende forhold producerer ethanol i rødderne, er der yderligere aspekter end alkoholfer-
menteringen og dermed opretholdelse af et vist energiniveau, der er vigtige for at tolerere 
oversvømmelse. Forskellen ligger i anvendelsen af ethanol og recirkulering af denne i plan-
ten. Det angives videre, at en konstant forsyning af carbohydrater er vigtig for at opretholde 
fermenteringen af alkohol gennem lange perioder, og evnen til at afgifte toksiske stoffer som 
acetaldehyd og ethanol, er vigtige fysiologiske egenskaber i forhold til tolerancen af over-
svømmelse.     
 
Kreuzweiser et al. (2004) anfører videre, at studier af poppel har vist, at ca. 75 % af den etha-
nol, der dannes i rødderne grundet alkoholfermenteringen, transporteres op til bladene. Her 
oxideres ca. 95 % af ethanolen til produkterne acetaldehyd og eddikesyre. Endvidere angives, 
at eddikesyren nemt omdannes til et stof (acetyl-CoA), der indgår i plantens primære metabo-
lisme af carbonprodukter. Produktionen af ethanol i rødderne og dernæst transporten til bla-
dene, hvor det omdannes, kan være en tolerancemekanisme i forhold til vandlidende forhold.  
 

http://da.wikipedia.org/wiki/ATP_%28kemi%29
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Kreuzweiser et al. (2004) anfører som årsager til denne tolerancemekanisme: 
 

1) At en energiholdig metabolisme ved anvendelsen af carbon opretholdes, fordi ethano-
len, der indeholder energirig carbon, anvendes og ikke tabes ud af systemet fra rød-
derne.  

2) At der er undgås en egenforgiftning af rødderne, da ethanol og den stærkt toksiske 
acetaldehyd transporteres til bladene. Ethanolen anvendes i metabolismen og acetal-
dehyden frigives via bladene, idet den er let flygtig og fordamper.  

 
Undersøgelser af bøg og stilkeg af Schmull & Thomas (2000) viser, at ethanoltransporten fra 
rod til skud er mindre effektiv for bøg end stilkeg. Yderligere er oxidationen af ethanol i bla-
dene forskellig. Efter to dage med oversvømmelse udledte stilkeg seks gange mere acetalde-
hyd fra bladene end bøg, selvom kun tre gange så meget blev transporteret fra roden til blade-
ne. Dette indikerer en mere efficient oxidation af ethanol for stilkeg. Kreuzweiser et al. (2004) 
anfører, at sådanne forhold understøttes af studier af den angivne mere tolerante bævreasp, 
den moderat tolerante stilkeg og den mere følsomme art bøg. De skriver videre, at det generelt 
kan konkluderes, at tolerante arter overfor vandlidende forhold udleder en væsentligt højere 
mængde acetaldehyd end intolerante arter. Reaktionen, hvorved ethanol transporteres, er end-
videre meget hurtigere for de tolerante arter. Resultaterne tyder på, at mindre tolerante arter 
recirkulerer og anvender ethanol mindre effektivt.  
 
Gennem den lavere ovennævnte energiproces og dermed et øget behov for carbohydrater, 
kunne det formodes, at der kunne kompenseres for dette ved et øget optag af CO2 i bladene. 
Men ved oversvømmelse registreres der ofte et fald i fotosynteseraten både for nåle- og løv-
træer samt tolerante og ikke-tolerante arter i forhold til vandlidende forhold. Dette fald kan 
ske indenfor timer til få dage (Kozlowski 1997; Kreuzweiser et al. 2004). Faldet i fotosynte-
seraten resulterer i en lavere produktivitet og mindre bladudvikling (Glenz et al. 2006). Koz-
lowski (1997) skriver, at en stor del af reduktionen i fotosynteseraten skyldes lukning af læ-
becellerne (stomata), hvilket medfører et fald i transpiration, vandoptag samt optagelsen af 
CO2. Ophører de vandlidende forhold, åbner læbecellerne sig på ny og fotosynteseraten stiger 
igen. Dog varierer åbningen af læbecellerne meget, og der er observeret spænd fra 24 timer til 
18 dage.  
 
Flere forfattere anfører (Kozlowski 1997; Schmull & Thomas 2000; Glenz et al. 2006), at 
lukningen af læbecellerne er forårsaget af, at rodens evne til vandoptag under vandlidende 
forhold reduceres, hvilket skyldes påvirkning af roden (døde dele), rodens vækst samt rodens 
permabilitet.  
 
Lukningen af læbecellerne menes også at skyldes hormonelle signaler gående fra rod til skud 
(Kozlowski 1997). Bl.a. angives abscisinsyre8 at være årsagsgivende signalstof udsendt fra 
roden i forbindelse med lukningen af stomata, idet dette stof er fundet at akkumuleres i blade-
ne. Samtidig observeres en korrelation med lukningen af læbecellerne og mængden af absci-
sinsyre. En nedgang i fotosyntesen ses bl.a. for de undersøgte arter som vortebirk, bøg, skov-
æble, flere poppelarter og prunus-arter, vintereg, stilkeg og småbladet elm (Kozlowski 1997; 
Kreuzweiser et al. 2004). Kreuzweiser et al. (2004) anfører dog, at reduktionen i CO2-optaget 
og dermed nedgangen i fotosynteseraten kan være meget mindre for tolerante arter end ikke-
tolerante arter overfor vandlidende forhold.  

                                                 
8 Et plantehormon. 
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Stofoptag 
Under vandlidende forhold ses typisk også en nedgang i optaget af vigtige makronæringsstof-
fer (N, P, K), specielt for de intolerante arter (Kozlowski 1997). Nitrat bliver hurtigt opbrugt 
pga. denitrifikation, der som nævnt er en proces tilknyttet anaerobe forhold. Til gengæld øges 
optaget af jern(Fe) og mangan(Mn), idet disse stoffer reduceres og bliver opløselige.  
 
Det reducerede optag af makronæringsstoffer er ifølge Kozlowski (1997) et resultat af, at dele 
af roden dør, der er en mangel på mykorrhiza, metabolismen i roden reduceres og transpirati-
onen falder. Kreuzweiser et al. (2004) angiver, at der under normale forhold forekommer et 
højt optag af N, idet dette er vigtigt for plantens vækst og udvikling. Men undersøgelser af 
bøg viser, at optaget af ammonium og nitrat reduceres stærkt efter 14 dage med oversvøm-
melse, hvorimod poppel er langt mindre påvirket. En lav næringsstofkoncentration kan også 
skyldes, at ioner afledes fra rødderne til rhizosfæren grundet de vandmættede forhold. Koz-
lowski (1997) beretter, at tolerante arter overfor oversvømmelse ofte kan absorbere en større 
mængde næringsstoffer gennem morfologiske tilpasninger som forstørrede lenticels, aeren-
kym og adventive rødder. Disse tilpasninger berøres nedenstående.  
  
Sammenfattes for de ovenstående afsnit, så er det elementerne i hydroperioden, der er med til 
at skabe de oxygenfattige forhold. De oxygenfattige forhold medfører problemer for træerne 
og påvirker dem ve, at træet slutteligt får en lavere vitalitet gennem en vækstreduktion samt 
øget omfang af skader, og forsætter de ugunstige forhold, vil træet dø. Følgende figur 26 op-
summerer og viser grafisk effekten af vand som abiotisk negativ faktor influerende på plan-
ten. Yderligere vil biotiske forhold, der er relateret til træets udviklingsstadie, eksempelvis 
alder, være afgørende for, hvorledes træet responderer.    
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Figur 26 En konceptuel model visende, hvorledes de abiotiske faktorer (grå bokse) påvirker tolerancen og 
disse faktorers indvirkning på træets metabolisme, hvorefter der sker en reduktion i træets vitalitet og 
dernæst nedgang i vækst. Modificeret efter Glenz et al. (2006). 
 
 
Adaptioner 
 
Grundet planters respondering på oxygenfattige forhold, er det vigtigt for dem at kunne ab-
sorbere og transportere oxygen under vandmættede forhold samt endvidere at kunne oxidere 
rhizosfæren, således at optaget af næringsstoffer øges og toksiske stoffer oxideres til ikke-
toksiske (Kozlowski 1997). Mange af de morfologiske adaptioner er relateret til sammenhæn-
gen med de oxygenfattige forhold. Ifølge Amstrong et al. (1994) er tolerance overfor vandli-
dende forhold oftest baseret på flere adaptive tilpasninger. Disse tilpasninger fremmer gasud-
vekslingen, men der ses også forskellige metaboliske egenskaber, hvis funktion er at opret-
holde den nødvendige energiproduktion, som berørt tidligere. Herved undgås, at planten får 
uoprettelig skader under de stressende oxygenfattige forhold. Iremonger & Kelly (1988) angi-
ver, at tolerancen overfor vandlidende forhold er bestemt ud fra antallet af morfologiske, fysi-
ologiske, metaboliske eller biokemiske adaptioner. Amstrong et al. (1994) angiver, at for 
overlevelse under vandlidende og dermed stressede forhold, er det nødvendigt at roden har 
adgang til oxygen. Til sikring af dette ses forskellige strategier som forstørrede lenticels, dan-
nelsen af aerenkym samt adventive rødder.  

Forstørrede lenticels 
Lenticels betegnes også korkporer. Denne cellestruktur dannes på stammen, hvor der tidligere 
har forekommet en læbecelle, og formålet er en udveksling af gasser, specielt oxygen. Denne 
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udveksling af gasser sker via diffusion gennem levende celler. For nogle arter er det endvidere 
observeret, at potentielle toksiske stoffer (acetaldehyd, ethanol og ethylen) frigives gennem 
disse lenticels og fjernes således fra rodzonen (Kozlowski 1997; Glenz et al. 2006). En aktiv 
blokering på stammebasen af pilearter forhindrede effektivt O2-diffusion fra rødderne til det 
undersøgte anaerobiske medium, hvilket tydeligt hæmmede oxidation af rhizosfæren (Glenz 
et al. 2006). Tubeuf (1912) cf. Glenz et al. (2006) angiver, at arter med en glat bark (f.eks. 
bøg) er mere følsomme i forhold til oversvømmelse end arter med grovere bark (pile-, poppel-
, elme- og egearter), idet grovere bark fastholder oxygen længere ved stammen, hvor de for-
størrede lenticels sidder. Frye & Grosse (1992) angiver, at arterne rødel, gråel, dunbirk og 
bævreasp undgår stress ved anaerobiske forhold grundet forbedret oxygentransport til rødder-
ne, bl.a. opnået gennem de forstørrede lenticels. Se tabel 3 for de i litteraturen angivne euro-
pæiske arter, der danner lenticels.  

Aerenkym 
Aerenkym er ventilerende væv, der indeholder intercellulært luftfyldte rum, der herigennem 
former en kontinuerlig passage for diffusion af oxygen fra de højere liggende luftfyldte dele 
af planten til rødderne. Formationen af vævet sker i sammenhæng med tilstedeværelsen af 
ethylen, der også er et typisk stof dannet af planter under vandpåvirkede forhold (Glenz et al. 
2006). Kozlowski (1997) anfører, at vævet dannes ved celledeling og efterfølgende forstørres 
det intercellulære rum via kollaps af celler. Det anføres videre, at arter, der ikke er i stand til 
at respondere på anaerobe forhold ved at øge de interne luftfyldte rum, typisk vil få problemer 
relateret til oxygenmangel i rødderne. Aerenkym tillader en effektiv transport af oxygen til 
rødderne. Yderligere har nogle af de mere tolerante arter væv i stammens kambium, der ligner 
ovenstående procesforløb og har samme funktion (Kozlowski 1997).  

Adventive rødder 
Efter hendøen af de oprindelige rødder pga. vandlidende forhold, dannes de såkaldte adventi-
ve rødder (birødder). Rødderne dannes på det oprindelige rodsystem og på oversvømmede 
dele af stammen. Glenz et al. (2006) anfører, at rødderne er kendetegnede ved at være tykke-
re, mangle barken samt at de har et større intercellulært rum. En stor del af de adventive rød-
der indeholder derfor aerenkym. Rødderne er tilpasset oxygenfattige forhold og kan tolerere 
højere CO2-koncentrationer. Rødderne er herved i stand til bedre at opretholde respirationen. 
Colin-Belgrand et al. (1991) skriver, at adventive rødder typisk er hvide, tykke og sukkulent-
agtige, udviser ringe forgreningsevne, mangler rodhår og indeholder både større celler og ae-
renkym. Disse modifikationer forventes at fremme oxygendiffusionen ved gastransporten i 
kontakt med de forstørrede lenticels. De adventive rødders form og struktur er måske yderli-
gere en tilpasning til at modstå toksiske stoffer som Fe og Mn. Kozlowski (1997) og Glenz et 
al. (2006) skriver, at de adventive rødder også kan øge vandoptaget fra de eksisterende rødder 
gennem oxidation af rhizosfæren. Oxidation af rhizosfæren transformerer som tidligere nævnt 
yderligere de tilstedeværende toksiske stoffer til mindre skadelige stoffer. I modsætning til 
bøg kan egearterne og specielt stilkeg danne normale rødder og adventive rødder ned i de 
vandmættede horisonter. For pile- og poppelarterne, rødel, og ask kan der endvidere observe-
res dannelse af adventive rødder på stammen (Glenz et al. 2006). Iremonger & Kelly (1988) 
angiver på baggrund af undersøgelser af fire meget vandtålende arter, at dunbirk er dårligst til 
at oxidere rhizosfæren, herefter kommer i rækkefølgen rødel, ask og gråpil. Schmull & Tho-
mas (2000) finder i en undersøgelse af unge planter, at stilkeg og vintereg i modsætning til 
bøg kan danne adventive rødder. 
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Forstørrede lenticels, aerenkym og adventive rødder kan for nogle arter være til stede i en 
enkelt plante (Glenz et al. 2006). Se figur 27, der viser adaptioner på en ung stilkeg.  
 
Stylterødder, der ses på f.eks. rødel, er et produkt af de mange dannede højtliggende adventi-
ve rødder. De adventive rødder kan miste deres typiske karaktertræk og udvikles i retning af 
normale rødder (Gill 1970). Dette er også kendt for hvidpil.  
 
Det formodes, at adventive rødder er mere følsomme overfor tørke. De mangler for en stor del 
finrødder og bark, de har en stor overflade og tyndvæggede celler, hvilket kan medføre diffu-
sion af vand til omgivelserne. Enten ved tab af de adventive rødder eller ved videreudvikling, 
vil træerne dermed være bedre rustet mod tørke.  
 
 

Figur 27 Stilkeg danner både adventive rødder og lenticels (Colin-Belgrand et al. 1991). 
 
For indblik i de europæiske træ- og buskarters evne til at danne morfologiske adaptioner som 
lenticels, aerenkym og adventive rødder, se tabel 3. 
 
 
 

Lenticels 

Adventive rødder 
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Tabel 3 Europæiske træ- og buskarters morfologiske adaptionsegenskaber. Tabellen er en opsamling af 
arter, hvor de morfologiske tilpasninger specifikt er undersøgt. Derfor kan der forekomme flere tilpasnin-
ger for nogle af arterne. Modificeret efter Glenz et al. (2006). Enkelte arter er tilføjet i henhold til littera-
turstudiet.  

Art Latins navn Adventive 
rødder Lenticels Aerenkym 

Alm. Ædelgran Abies alba +   
Navr Acer campestre + +  
Rødel Alnus glutinosa + + + 
Gråel Alnus incana + + + 
Grønel Alnus viridis +   
Rundbladet bærmispel Amelanchier ovalis +   
Dunbirk Betula pubescens  +  
Vortebirk Betula pendula  +  
Rød kornel Cornus sanguinea +   
Hassel Corylus avellana +   
Tørst Frangula alnus +   
Ask Fraxinus excelsior + + + 
Havtorn Hippophae rhamnoides +   
Alm. liguster Ligustrum vulgare +   
Dunet gedeblad Lonicera xylosteum +   
Skovfyr Pinus sylvestris + + + 
Poppelarterne Populus spp.  +  
Sølvpoppel Populus alba   + 
Sortpoppel Populus nigra + +  
Bævreasp Populus tremula  + + 
Fugle-kirsebær Prunus avium +   
Kræge Prunus domestica +   
Alm. hæg Prunus padus +   
Slåen Prunus spinosa +   
Pære Pyrus communis + +  
Vintereg Quercus petraea +   
Stilkeg Quercus robur + +  
Vrietorn Rhamnus cathartica +   
Pilearterne Salix spp.  +  
Hvidpil Salix alba + +  
Salix appendiculata Salix appendiculata +   
Seljepil Salix caprea +   
Gråpil Salix cinerea +   
Skørpil Salix fragilis + + + 
Sortpil Salix m. nigricans + + + 
Femhannet pil Salix pentandra + + + 
Purpurpil Salix pupurea +   
Alm. hyld Sambucus nigra +   
Alm. røn Sorbus aucuparia    
Småbladet lind Tilia cordata +   
Storbladet elm Ulmus glabra +   
Småbladet elm Ulmus minor + +  
Kalkved Viburnum opulus +   
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Et naturligt højt rodsystem 
Et naturligt højtliggende rodsystem sikrer, at en stor del af rodbiomassen kan modstå at blive 
påvirket, så længe rodsystemet ikke fuldt ud oversvømmes. Amstrong et al. (1994) beretter, at 
jo mere indsnævret og fladere et rodsystem er, des større vil arealet af overfladen være i for-
hold til rumfanget af rødderne. Dermed øges sandsynligheden for, at oxygendiffusion fra 
jordbunden vil kunne opfylde røddernes oxygenkrav i relation til respirationen. En hvis grad 
af tolerance overfor oversvømmelse kan opnås ved, at træerne kan udvikle finrødder i det 
øverste jordlag. Disse øvre jordlag vil indeholde et højere oxygenindhold end lavere liggende 
jordlag. Yderligere vil et sådan rodsystem herved også få minimeret optaget af toksiske stof-
fer (Amstrong et al. 1994). Dannelsen af et overfladisk rodsystem er en kendt signifikant stra-
tegi i arter, der er tolerante overfor oversvømmelse, og endvidere kan det være den eneste 
strategi for intolerante arter som bøg og rødgran. Som nævnt formår nogle arter dog at opret-
holde et rodsystem under grundvandsniveau, hvorved disse udviser en større tålsomhed.   

Vegetativ reproduktion 
Ved træers reproduktion via frø er frøene/de unge planter meget følsomme overfor stress fra 
det omgivne miljø (Deiller et al. 2003). I kontrast hertil er vegetativ formering. Vegetativ 
formering medfører en langt højere resistens i forhold til stress specielt i de første år, idet der 
er en kontinuerlig forsyning af ressourcer fra moderplanten. Muligheden for at genskyde efter 
skader er endvidere stor. Deiller et al. (2003) anfører, at de individer, der anvender vegetativ 
reproduktion, bedre modstår vandlidende forhold. Dette understøttes også af Ernst & Brooks 
(2003), der skriver, at der sker en ændring i struktur- og artssammensætning under længereva-
rende oversvømmelser. Vegetativ reproduktion favoriseres frem for frøformering, og vegeta-
tiv reproduktion har vist sig at være en fordel i meget stressede miljøer. En begrænsning af-
ledt af den vegetative formering er, at spredningen er indskrænket til den fysiske udvidelse af 
rodnettet samt kronen af moderplanten. 
 
En undersøgelse af Denslow & Battaglia (2002) ved Mississippi floden i USA viser, at repro-
duktionsstrategien indenfor Acer rubrum ændrede sig fra at være vegetativ formeret og med 
en struktur af flere stammer på lavtliggende meget våde områder til frøformering og enkelt-
stammer på de højere liggende områder. Sådanne forhold er også beskrevet i Brooks et al. 
(2003) for amerikanske systemer og Deiller et al. (2003) og Schnitzler et al. (1995) for euro-
pæiske. Ud fra undersøgelser af Deiller et al. (2003) konkluderes, at vegetativ reproduktion er 
en fordel for løvtræerne i den vandpåvirkede del af Rhinsystemet og ved en anden undersø-
gelse anfører Schnitzler (1995), at pile og poppelarter vegetativt reproducerer sig, hvor der 
forekommer ekstremer i relation til oversvømmelse.   
 
Som nævnt afhænger overlevelsen af de unge planter specielt af oversvømmelsesniveauet og 
varigheden, og arter, der reproducerer sig vegetativt, udviser større tolerance overfor over-
svømmelse, idet de kan genskyde indenfor kort tid (Deiller et al. 2003). En undersøgelse ved 
Rhinen viser, at frøspiringen for de fleste arter sker i marts og april, hvorimod Rhinens mak-
simale vandføring er i maj til juli pga. snesmeltning i Alperne. Herved kan en oversvømmelse 
af lang varighed være fatal for unge planter med lille rodnet og lav energiressource, mens 
vegetative skud har en højere overlevelsesrate. Deiller et al. (2003) angiver derfor, at en læn-
gerevarende årlig oversvømmelse kan favorisere arter, der anvender vegetativ formering.  
 
Brooks et al. (2003) beretter, at fordelen ved den vegetative reproduktion er, at hvis kun en af 
stammerne på en klon skal være levedygtig for at selve klonen overlever, så vil mange stam-
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mer alt andet lige øge chancen for overlevelse af hele klonsystemet. En anden fordel er endvi-
dere, at hvor de fleste træer har behov for tørrere periode med barjordsblotning for at frøfor-
mere sig, så er dette ikke essentielt for en vegetativ reproduktion.   
 
Ifølge Siebel og Bouwma (1998) vil arter med vegetativ reproduktion ikke kun være en fordel 
i forhold til at tolerere oversvømmelse, men også en fordel ved reproduktion i et højt urte-
dække. Hvor urtedækket er mere overskygget og dermed mindre betydende, overgår træerne 
mere til frøformering.  
 
Mange af de danske tålsomme arter som pilearterne, bævreasp, aks og rødel udviser denne 
egenskab, hvilket også blev iagttaget i forbindelse med de eksperimentelle undersøgelser i 
Draved Skov.  

Genetiske forskelle 
Der kan forekomme genetiske forskelle indenfor arten i forhold til tolerance overfor over-
svømmelse (Theriot 1993). Dette er ifølge Theriot (1993) eftervist for arten Pinus taeda og 
kan muligvis gælde for andre arter. For ask har der været spekulationer om to forekommende 
racer eller økotyper, hvor den ene skulle være tilpasset det fugtige lavland ”vandask” (Wasse-
resche) og den anden (Kalkesche) tørre kalkrige jorde. Dette synes dog at være uden belæg 
(Larsen & Møller 1997). Ifølge Larsen & Møller (1997) er konklusionen på askens forekomst 
på meget forskellige lokaliteter i stedet, at den har en bred tolerance i relation til vand- og 
næringsstofforhold.  
 
Ifølge Nicoll & Coutts (1998) er sitkagran meget intolerant overfor oxygenfattige forhold, 
men der forekommer genetiske forskelle i relation til proveniens. Nicoll & Coutts (1998) be-
retter, at kun få centimeter af rodsystemet under vinterens vandniveau overlever. Dette med-
fører et højtliggende fladt rodsystem, der gør træet følsomt overfor vindpåvirkning. Det kan 
for sitkagran observeres, at den nedadrettede vækst af roden i tørrere perioder og de dermed 
dybere liggende rødder, erstattes af døde rødder ved et stigende vandniveau om efteråret. Om-
fanget af døde rødder varierer dog provenienserne imellem. Nicoll & Coutts (1998) finder, at 
der er proveniensforskelle i forhold til røddernes overlevelse i relation til vandlidende forhold, 
og at arter som tidligt i efteråret stopper rodvæksten, hvilket medfører dvale, vil have et rod-
system, der bedre tolererer de vandlidende forhold. De får dermed et dybere og mere tålsomt 
rodsystem overfor vindpåvirkninger.  
 
Genetiske forskelle berøres kun i ringe omfang i den gennemgåede litteratur og der eksisterer 
delte meninger om, hvorvidt der er en genetisk indflydelse på tolerancen i relation til vandli-
dende forhold. Flere undersøgelser vil klarlægge dette.  
 
Træarternes vandtålende evne 
 
Generelt er der en opfattelse af, at gymnospermer (nåletræer) er mindre vandtålende end an-
giospermer (løvtræer), dog med enkelte undtagelser, som f.eks. den amerikanske sumpcypres 
(Kozlowski 1984; Frye & Grosse 1992; Glenz et al. 2006). Niinemets & Valladares (2006) 
angiver ud fra en analyse af 806 tempererede træ- og buskarter, at antallet af vandtålende arter 
i gymnospermer er lavt. Dette demonstrerer, at ikke kun det økologiske og fysiologiske sam-
spil, men også de fylogenetiske og historiske faktorer måske kan begrænse levedygtige kom-
binationsmuligheder i artens økologiske og evolutionære potentiale. Rouvinen et al. (2002) 
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beretter, at oversvømmelse er den mest fremtrædende forstyrrelsesparameter medførende død 
for nåletræer på områder som moser eller flade arealer samt nær floder og søer.  
 
Kozlowski (1997) angiver, at følsomheden overfor vandlidende forhold selv indenfor tæt be-
slægtede arter kan variere. Dette bekræftes af analysen af 806 træ- og buskarter foretaget af 
Niinemets & Valladares (2006). Særligt indenfor slægterne Quercus, Acer og Betula fore-
kommer der store variationer. De vanskeligheder, der er forbundet med tolkningen af de man-
ge undersøgelser, er især tilknyttet sammenligningen af disse, idet de forskellige studier og de 
eksperimentelle opbygninger og design varierer. De fleste undersøgelser er foretaget for unge 
planter, og mange af undersøgelserne vedrører endvidere en forsøgsopstilling med kun et 
vandniveau. Dette indebærer, at det er vanskeligt at sammenkæde resultaterne vedrørende 
arternes reaktion på vandlidende forhold og et specifikt vandniveau. Indenfor arterne ses der 
ikke i litteraturen en undersøgelse af toleranceforskelle i relation til varierede vandniveauer. 
Der forekommer dog overordnet set stadigvæk ens tendenser for systemerne også på tværs af 
kontinenterne, hvorfor litteraturen til dels kan sammenlignes.  
 
Pil og poppel opfattes generelt som værende mere tolerante end arter af eg, elm, ask og nåle-
træer (Vreugdenhil et al. 2006). Pautou & Décamps (1985) anfører, at for flodsystemer i de 
tempererede regioner findes mange arter indenfor samme slægt, også i sammenligningen mel-
lem Europa og USA. Mange af arterne er indenfor slægterne: Salix, Populus, Alnus, Ulmus, 
Quercus og Acer.  
 
Fra Barker et al. (2002) fås følgende tabeller 4 og 5, der beskriver, hvorledes nåletræer og 
løvtræer fordeler sig langs forskellige gradienter og geomorfologiske områder ved amerikan-
ske flodbredder i det vestlige Oregon. Endvidere beskrives, hvilke økologiske strategier i for-
hold til oversvømmelse som anvendes og knytter sig til de specifikke arter. De forskellige 
strategier relateres til træernes adaptioner til de forstyrrede områder af flodbredsystemerne.  
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Tabel 4 En gruppering indenfor flodbredskovene i den vestlige del af Oregon. Modificeret efter Barker et 
al. (2002). 

Gruppering Forventning 
Væksthabitat  
Nåletræer Nåletræer dominerer flodbredskovene på gamle terrasser og overgangs-

skrænter, ved meget små vandløb, i plantager og minimalt forstyrrede be-
voksninger. 
 

Løvtræer Løvtræer dominerer flodbredskovene på selve flodbredden, terrasser og 
andre forstyrrede områder. 
 

Livsstrategi  
Undgående Træerne dominerer på gamle terrasser, overgangsskrænter og ved små 

vandløb. Træerne mangler adaptioner til at tolerere flodbreddens forstyrrel-
ser som oversvømmelser. 
 

Udholdende Træerne forefindes primært på flodbredden og yngre terrasser ved større 
vandløb. Træerne kan regenerere vegetativt bl.a. efter forstyrrelser. 
 

Invaderende Træerne dominerer på flodbredden samt ved større vandløb. Træerne pro-
ducerer store mængder af vind- og vandspredte frø. Disse kan ligeledes 
regenerere vegetativt. 
 

Modstående Disse træer findes primært på flodbredden og yngre terrasser ved større 
vandløb. Træerne kan modstå oversvømmelse i vækstsæsonen. 
 

Vådområdeindikator  
FACW Træer som findes på flodbredden og ved større vandløb. Træerne ses oftest 

i vådområder (67-99 %), men kan findes på arealer, der ikke har karakter af 
vådområde. 
 

FAC Træerne ses på gamle terrasser ved større vandløb. Disse træer kan ligeligt 
(34-66 %) opstå både i eller uden for vådområder. 
 

FACU Træerne findes på overgangsskrænter ved mindre vandløb. Disse træer ses 
oftest (67-99 % af tilfældene) uden for vådområder, men kan altså findes i 
vådområder. 
 

UPL Træerne ses sjældent ved flodbredskove uanset vandløbsstørrelse. Disse 
træer findes næsten altid (>99 %) under naturlige forhold, der ikke vedrører 
vådområder. 

 
Barker et al. (2002) anfører, at andelen af løvtræer i Oregons flodbredsystemer er større end i 
oplandsskovene, hvilket også kan ses af tabellerne. Dette mønster kan indikere, at løvtræerne 
her har fundet en niche, hvor de er bedre tilpasset. Ifølge undersøgelsen af Barker et al. (2002) 
stiger andelen af douglasgran med stigende elevation og afstand til floden, til gengæld falder 
andelen af el kraftigt med stigende elevation. Douglasgran kræver dybgrundede og veldræne-
de jorde for optimal vækst.  
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Tabel 5 Arter i forskellige habitater samt deres livsstrategier og vådområdeindikator, der skal sammen-
holdes med tabel 4. Modificeret efter Barker et al. (2002). 

Art Habitattype Livsstrategi Vådområdeindikator 
Abies amabilis Nåletræssamfund Undgående FACU 
Abies grandis Nåletræssamfund Undgående FACU 
Abies magnifica Nåletræssamfund Undgående UPL 
Acer macrophyllum Løvtræssamfund Udholdende FACU 
Alnus spp. Løvtræssamfund Invaderende FAC 
Calocedrus decurrens Nåletræssamfund Undgående UPL 
Fraxinus latifolia Løvtræssamfund Invaderende FACW 
Picea sitchensis Nåletræssamfund Modstående FAC 
Populus trichocarpa Løvtræssamfund Invaderende FAC 
Prunus emarginata Løvtræssamfund Udholdende FACU 
Pseudotsupga menziesii Nåletræssamfund Undgående FACU 
Quercus garryana Løvtræssamfund Udholdende UPL 
Rhamnus purshiana Løvtræssamfund Udholdende FAC 
Salix spp. Løvtræssamfund Invaderende FACW 
Taxus brevifolia Nåletræssamfund Udholdende FACU 
Thuja plicata Nåletræssamfund Modstående FAC 
Tsuga heterophylla Nåletræssamfund Modstående FACU 
Tsuga mertinsiana Nåletræssamfund Modstående FACU 
Umbellaria california Løvtræssamfund Udholdende FAC 

 
 
Ifølge Pabst & Spies (1999) er douglasgran intolerant overfor vandlidende forhold og sit-
kagran tolererer vandlidende forhold bedre end douglasgran. Pabst & Spies (1999) observerer 
i en amerikansk undersøgelse, at andelen af nåletræ er størst i oplandet, hvorimod andelen af 
løvtræer, bl.a. el, er størst på de lavtliggende arealer. De konkluderer ligeledes, at løvtræerne 
har en konkurrencemæssig fordel på de lavtliggende arealer. De amerikanske undersøgelser 
understøtter, at løvtræerne generelt udviser en højere tolerance overfor vandlidende forhold 
eller i hvert fald oversvømmelser.    
 
For europæiske forhold foretager Glenz (2005) en analyse af europæiske træ- og buskarters 
tålsomhed i relation til vandlidende forhold. Arterne grupperes i seks toleranceklasse. Glenz 
(2005) har indsamlet en stor mængde data fra forskellige undersøgelser, og grupperingen kan 
ses på tabel 6. Analysen bygger på fem variable: 
 

1) Fordelingen af træer ved flodbredder indikerer fugtighedspræferencer 
2) Det antages, at fordelingen langs flodbredder også afhænger af en lysgradient, idet 

kronedækket bliver tættere med stigende afstand fra floden. Det formodes, at arter 
med en lav skyggetolerance har en højere tolerance overfor vandlidende forhold. 

3) Livsstrategi, hvor pionerarter oftest ses på forstyrrede steder som ved oversvømmelse 
4) Det er forventeligt, at højden over et gennemsnitligt vandniveau udtrykker tolerancen 

overfor vandlidende forhold.  
5) Træernes evne til at danne anatomiske adaptioner.  

 
Grupperingen indeholder en cluster-analyse for 42 træ- og buskarter, da der kun for disse arter 
kunne samles et komplet datasæt. De resterende 23 arter er grupperet med baggrund i eks-
pertviden. Analysen giver en god oversigt over træernes tolerance overfor vandlidende for-
hold. Den inkorporerer mange vigtige parametre, der alle til en vis grad er i samspil med træ-
ernes toleranceforhold, og analysen giver derfor et vigtigt indblik i træarternes indbyrdes for-
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deling. Analysen viser også, at det, som mange praktikere observerer i distributionen af træar-
ter, er i overensstemmelse med arternes vandtålende evne.   
 
Tabel 6 Gruppering i tre grupper med tilhørende underinddeling af 42 europæiske træ- og buskarter i 
relation til tolerance af oversvømmelse. Yderligere er de nederste arter tilføjet med baggrund i ekspertvi-
den.  A = lav tolerance (1 = meget lav, 2 = lav); B = medium tolerance (3 = medium); C = Høj tolerance (4 
= høj, 5 = meget høj). Modificeret efter Glenz (2005). 
 

 
 
 
Tabel 6 viser de generelle træk med pile-, poppel- og ellearter som de mest tålsomme overfor 
vandlidende forhold. Dernæst ask samt stilkeg, og som de mindst tålsomme arter ses ær, bøg, 
rødgran og fugle-kirsebær. Underligt nok er skovfyr og småbladet lind placeret som mere 
følsomme overfor vandlidende forhold end ellers antaget, hvilket modsvarer det, der er frem-
kommet ved litteraturstudiet. Skovfyr danner både adventive rødder, lenticels og aerenkym og 
er normalt forekommende i våde systemer i Skandinavien, og endvidere viser undersøgelser, 
at dens rødder kan vokse ned i grundvandet.   
 
Analysen i Glenz (2005) inddeler som beskrevet træerne i 5 klasser, men viser ikke træernes 
indbyrdes toleranceforskelle i de enkelte klasser. For at sammenholde ovenstående tabel 6 
med andre analyser og få en dybere forståelse af arternes indbyrdes fordeling, anvendes den 
tidligere nævnte undersøgelse af Niinemets & Valladares (2006). Niinemets & Valladares 
(2006) finder ved et litteraturstudie 806 træ- og buskarters tolerance overfor vandlidende for-
hold. Niinemets & Valladares (2006) grupperer arterne ud fra estimerede værdier på baggrund 
af en stor mængde data og litteratur, herunder bl.a. Glenz (2005). I analysen konverteres data 
fra de forskellige kilder til en ens skala med tilhørende værdi for arten, således at sammenlig-
ning muliggøres. For disse værdier angives en middelværdi med tilhørende spredning. I tabel 
7 er angivet middelværdierne for at få et overblik over udvalgte træers indbyrdes tolerance, 
men læseren bør være opmærksom på, at spredningen i nogle tilfælde vil medføre, at arter har 
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overlap i relation til tolerancen overfor vandlidende forhold. Middelværdi og spredning for et 
større udvalg af træarter kan ses i bilag 1.  
 
I Niinemets & Valladares (2006) er interessant nok yderligere angivet værdier for artens 
skygge og tørketolerance. Vi har valgt at vise udvalgte europæiske træ- og buskarter samt 
enkelte nordamerikanske arter, der har interesse for det danske skovbrug. Tolerancen i forhold 
til vandlidende forhold, skygge og tørke kan ses i tabel 7. Der er i litteraturen en generel enig-
hed om, at træer med høj skyggetolerance ofte udviser en ringe tolerance overfor vandlidende 
forhold, hvilket berøres i et senere kapitel. Ønskes der informationer om de resterende træ- og 
buskarter henvises til Niinemets & Valladares (2006). De opgivne data i tabel 7 skal ses i 
sammenhæng med tabel 6, der viser træernes morfologiske adaptioner.  
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Tabel 7 Udvalgte europæiske og nordamerikanske træarters skygge- og tørketolerance samt tolerance 
overfor vandlidende forhold. Der skaleres fra 0 – 5, hvor 0 er den ringeste tolerance. Arterne er angivet i 
rækkefølge efter vandtålende forhold. Modificeret efter Niinemets & Valladares (2006). 

Art Dansk navn Skygge-
tolerance 

Tørke-
tolerance 

Tolerance 
overfor 

vandlidende 
forhold 

Salix cinerea Gråpil 1,93 0,11 4,13 
Salix alba Hvidpil 1,99 2,00 4,10 

Salix pentandra Femhannet pil 1,93 0,53 3,95 
Salix fragilis Skørpil 1,42 1,23 3,94 

Alnus glutinosa Rødel 2,71 2,22 3,90 
Salix viminalis Båndpil 1,93 0,53 3,90 
Populus nigra Sortpoppel 2,46 2,20 3,70 

Betula pubescens Dunbirk 1,85 1,27 2,98 
Alnus incana Gråel 2,30 1,89 2,84 
Salix caprea Seljepil 2,16 2,24 2,84 

Fraxinus excelsior Ask 2,66 2,50 2,70 
Pinus sylvestris Skovfyr 1,67 4,34 2,63 
Populus tremula Bævreasp 2,22 2,85 2,07 

Ulmus minor Småbladet elm 3,36 3,39 2,06 
Ulmus glabra Storbladet elm 3,53 2,41 2,03 

Picea sitchensis Sitkagran 3,85 1,52 1,99 
Quercus robur Stilkeg 2,45 2,95 1,89 
Populus alba Sølvpoppel 2,30 2,67 1,84 
Tilia cordata Småbladet lind 4,18 2,75 1,83 

Pseudotsuga menziesii Douglasgran 2,78 2,62 1,79 
Betula pendula Vortebirk 2,03 1,85 1,67 

Carpinus betulus Avnbøg 3,97 2,66 1,65 
Abies grandis Grandis 4,01 2,33 1,57 
Picea abies Rødgran 4,45 1,75 1,22 

Quercus petraea Vintereg 2,73 3,02 1,20 
Prunus avium Fugle-kirsebær 3,33 2,66 1,19 

Acer pseudoplatanus Ær 3,73 2,75 1,10 
Larix decidua Europæisk lærk 1,46 2,31 1,10 

Abies alba Alm. Ædelgran 4,60 1,81 1,02 
Fagus sylvatica Bøg 4,56 2,40 1,02 
Abies procera Nobilis 2,45 2,50 1,00 

 
I Niinemets & Valladares (2006) ses en lignende fordeling som Glenz (2005) med pile-, pop-
pel- og ellearter som de mest tålsomme overfor vandlidende forhold. Dernæst følger ask, 
stilkeg, skovfyr, elmearterne og lind. De mindst tolerante arter er også her rødgran, bøg, lærk, 
ædelgran og fugle-kirsebær. Tabel 6 og 7 er ikke fuldstændigt sammenlignelige, da Glenz 
(2005) har en skala fra 1 – 5 og Niinemets & Valladares (2006) fra 0 – 5. Endvidere vil de 
mest tolerante arter i Europa ikke opnå en værdi på 5, idet meget specielle træarter, der er 
specifikt tilpasset meget våde miljøer, er medtaget i Niinemets & Valladares (2006). Det om-
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vendte gælder ligeledes for værdien 0, der omfatter arter, der udpræget er tilpasset tørre for-
hold. De anførte arter i bilag 1 ligger med estimerede værdier i intervallet fra 1,0 – 4,13. For 
at kunne sammenholde de to analyser af træernes tolerance overfor vandlidende forhold grup-
peres arterne og de estimerede værdier fra Niinemets & Valladares (2006) efter en tolerance-
skala fra 1 – 5. De estimerede værdier opdeles i intervaller, som dernæst får en toleranceklas-
seværdi, se tabel 8. Herved haves en toleranceklassefordeling svarende til Glenz (2005). In-
tervalinddelingen er tilpasset, så der forekommer et muligt sammenligningsgrundlag mellem 
Glenz (2005) og Niinemets & Valladares (2006). Den nye gruppering af træarterne ses i tabel 
9. 
 
Tabel 8 Gruppering efter intervalinddeling af estimerede værdier fra Niinemets & Valladares (2006).  

Toleranceklasse Interval fra Niinemets & Valladares (2006) 
1 1,0 – 1, 3 
2 1,3 – 1,8 
3 1,8 – 2,8 
4 2,8 – 3,8 
5 3,8 – 4,13 

 
I fordelingen af træarter i Glenz (2005) og Niinemets & Valladares (2006) ses kun små for-
skelle. Mange af træarterne ligger i samme toleranceklasser. En af forskellen er dog, at skov-
fyr i Niinemets & Valladares (2006) ligger en klasse højere og tilmed højt i toleranceklasse 3. 
Dette stemmer bedre overens med den generelle opfattelse i litteraturen og i forskellige under-
søgelser. Yderligere rykker småbladet lind også en klasse op. Fordelen ved Niinemets & Val-
ladares (2006) er, at der er angivet sammenlignelige værdier, hvorved træernes tolerance kan 
sammenstilles. Dette medfører en bedre forståelse af træartsfordeling i et skovøkosystem, 
samt hvorledes successionen eventuelt vil forløbe. Der forekommer dog også uklarheder ved 
Niinemets & Valladares (2006), hvilket berøres senere i projektet.  
 
Tabel 9 Toleranceklasse i relation til vandlidende forhold. I hver klasse er arterne angivet med faldende 
tolerance indenfor klassen. Frembragt med baggrund i data fra Niinemets & Valladares (2006). 

Toleranceklasse i relation til vandlidende forhold 
Angivet er intervalinddelingen på baggrund af Niinemets & Valladares (2006) og dernæst toleranceklassen. 

<1,3 1,3 - 1,79 1,8 - 2,79 2,8 - 3,8 3,8 - 4,5 
1 2 3 4 5 

Picea abies Pseudotsuga menziesii Fraxinus excelsior Populus nigra Salix cinerea 
Quercus petraea Sorbus aucuparia Alnus viridis Salix purpurea Salix alba 
Prunus avium Corylus avellana Pinus sylvestris Frangula alnus Salix myrsinifolia 
Acer pseudoplatanus Crataegus monogyna Rhamnus cathartica Prunus padus Salix pentandra 
Larix decidua Malus sylvestris Populus tremula Betula pubescens Salix fragilis 
Abies alba Prunus spinosa Ulmus minor  Alnus incana Alnus glutinosa 
Fagus sylvatica Sambucus nigra Ulmus glabra  Salix caprea Salix viminalis 
Abies procera Betula pendula Picea sitchensis   
 Carpinus betulus Acer campestre   
 Abies grandis Quercus robur   
 Aesculus hippocastanum Hippophae rhamnoides   
 Ilex aquifolium Ligustrum vulgare   
 Taxus baccata Populus alba   
  Tilia cordata   
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I Danmark har Larsen (1997) og Callesen et al. (1999a, b, c) og Larsen et al. (2005b) beskre-
vet de danske træarters krav til jordbund, dvs. næringsstof- og vandforsyning. De har oprettet 
et lokalitetstypediagram, hvor næringsforholdene klassificeres på en skala fra 1-6. Vandforsy-
ningen opdeles i jorde med fri dræning og jorde med begrænset dræning, og fordeles samlet 
på en skala fra 1-9, se figur 28. Det grønne område på figur 28 viser, hvor træarten har sit 
optimale dyrkningspotentiale, og dermed er sund, stabil og produktiv. Det grå område angi-
ver, hvor arten sædvanligvis er sund og stabil, men har en lavere vækst og kan være dyrk-
ningsmæssig problematisk under visse forhold, og der kan forekomme vækststagnation, tør-
keskader etc. Det røde område viser, hvor arten er uegnet og ikke kan anbefales ud fra et 
vækst-, sundheds- eller stabilitetshensyn. Her vil forekomme forskellige destabiliserende fak-
torer så som stormfald, tørkeskader og mulighed for dårlig produktkvalitet (Callesen et al.) 
1999a; Larsen et al. 2005b). Lokalitetstypediagrammet er ligeledes overført til de af Larsen et 
al. (2005a) udviklede skovudviklingstyper, der viser, under hvilke forhold skovudviklingsty-
pen har sin optimale placering. For videre indblik i inddelingen for de enkelte træarter og 
skovudviklingstyper se Larsen et al. (2005a). 
 

 
Figur 28 Lokalitetstypediagram, der angiver træarternes næringsstof- og vandforsyningskrav. Grønt 
område = optimale lokalitetsforhold, gråt område = egnede lokalitetsforhold og rødt område = uegnede 
lokalitetsforhold (Larsen et al. 2005b).  
 
Ifølge Callesen et al. (1999a) er de ovenstående diagrammer udviklet på baggrund af viden og 
erfaringer opsamlet via skovbrugets praktikere, og yderligere har forskning bidraget med re-
sultater fra langsigtede proveniensforsøg. Lokalitetstypediagrammet er primært en angivelse 
af, hvor træerne har det bedste dyrkningspotentiale og er herved produktionsorienteret. Dia-
grammerne angiver derfor ikke den egentlige tålsomhed for træarten og endvidere er opdelin-
gen i klasserne 0-40 cm, 40-80 cm og 80-160 cm en relativ grov inddeling, idet få decimeters 
forskel kan betyde meget for den enkelte træarts tålsomhed, men også for forskellene træar-
terne imellem (Møller 2000). På trods af at en træart angives som uegnet i f.eks. niveauet fra 
0-40 cm, er dette ikke ensbetydende med, at den ikke vil kunne findes på sådanne arealer og 
indgå som en økologisk parameter. En træart vil indgå som økologisk parameter, hvis den kan 
udfylde en bestemt niche og f.eks. kan opnå en alder, hvor den kan fruktificere og forynges, 
selvom den produktionsmæssigt er uinteressant. Ved at udfylde en sådan niche vil en træart 
kunne påvirke økonomisk interessante træarter enten negativt eller positivt, ligesom den kan 
have en biologisk påvirkning. En mere præcis forståelse af toleranceforskellen i forhold til 
vandniveau vil medføre en bedre vurdering af de endelige successionsforhold på en given 
lokalitet, samt hvorledes mere værdifulde træarter sikres i skovøkosystemet.  
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Opsummering og uddybning af træartens vandtålende evne 
 
I dette afsnit sammenfattes tolerancen overfor vandlidende forhold for udvalgte træarter. Ge-
nerelt anvendes beskrivelsen af træartens jordbundskrav og økologi fra Larsen et al. (2005b), 
men endvidere medtages og sammenlignes denne beskrivelse med specifikke informationer 
vedrørende træarten, der er fundet i litteraturstudiet. For yderligere informationer om træar-
ternes generelle økologi se Larsen et al. (2005b). Afsnittet beskriver og opsummerer således 
bl.a. de i litteraturstudiet fundne forhold og forskelle for træarterne.     

Ask (Fraxinus excelsior) 
I det foregående kapitel angives, hvorledes ask forekommer i naturlige systemer i Danmark. 
Den kan som nævnt optræde på meget våde lokaliteter i sammenhæng med rødel og stilkeg. 
For asks krav til jordbund se nedenstående figur 29. Som det ses, har ask en relativ bred jord-
bundsamplitude. Ask har egenskaber, der knytter sig til pioner- men også subklimakskarakte-
rer. I Larsen et al. (2005b) angives, at ask er skyggetolerant i de tidlige udviklingsstadier, men 
senere kræves lysåbninger for optimal udvikling. Ask betegnes som en gap-specialist, der har 
vindspredte frø. Ligeledes smider ask store mængder af frø, og chancen for etablering øges 
hermed, hvilket også er et typisk karaktertræk for arter, der er tilpasset forstyrrede miljøer så 
som skovbevoksede vådområder.   
 

 
Figur 29 Asks krav til jordbund (Larsen et al. 2005b) 
 
Gennem litteraturstudiet findes, at ask udviser en mindre tolerance overfor vandlidende for-
hold end rødel, pile- og poppelarterne, men at den klarer sig bedre end arter som stilkeg, små-
bladet lind og elm. I tabel 6 og 9, ses at ask rangerer højt i toleranceklasse 3. Ask beskrives 
som værende bedre adapteret til mere regulære og moderate oversvømmelses- og stressregi-
mer. Ask kan dog regenerere vegetativt, hvilket som nævnt er en fordel i forstyrrede miljøer. 
Den tolererer dårligt stagnerende forhold i sammenligning med strømmende vandforhold.   
 
Ask kan klare et ret højt vandniveau. I Letland findes askesamfund på våde til sumpede habi-
tater enten på mineraljord eller på tørvejorde, men ask foretrækker dog at stå på lerede skræn-
ter. Grundvandsniveauet varierer fra 10 cm over jordoverfladen til 120 cm under, og det mak-
simale niveau nås efterår og forår (Prieditis 1999).  
 
Træarten synes ikke i nær så høj grad som mange andre træarter at få reduceret højdevækst 
under vandlidende forhold. Diametertilvæksten vil for ask kunne stige under påvirkning af 
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vandlidende forhold, hvilket skyldes dannelsen af aerenkym i stammen. Er forholdene stagne-
rende og vedvarende vil et generelt fald i diametertilvæksten være normalt. Opnås en ringere 
diametertilvækst for ask vil dette kunne medføre en deklassificering af veddet og dermed et 
ringere økonomisk udbytte, grundet at kvaliteten og styrken i veddet falder. Står ask på en 
næringsrig lokalitet med god vandgennemstrømning, formodes ask at kunne have optimale 
vækstforhold også i intervallet < 40 cm, hvilket vil øge det grøntfarvede interval i Larsen et 
al. (2005b). 
 
Ask antages at være mere styret af fotoperioden i forhold til udspring end temperaturafhæn-
gig. Dette vil kunne være en mulig konkurrencefordel i forhold til stilkeg, idet ask herved 
springer senere ud og undgår perioder i foråret med meget høje vandniveauer. Dette vil kunne 
sikre en bedre etablering på vandlidende jorde. Dog udviser ask i stedet en stor følsomhed 
overfor oversvømmelser i starten af sommeren, hvor den har sin vækst. Ask færdiggør væk-
sten i slutningen af juli, hvilket medfører, at den måske ikke er udpræget følsom overfor over-
svømmelse i sensommeren. Generelt konkluderes dog i litteraturen, at ask tåler oversvømmel-
se relativt godt i store dele af vækstsæsonen.  
 
Ask har en god vækst det første år efter fremspiring, der skyldes en stor mængde frøhvide, 
hvilket øger dens tålsomhed i forhold til f.eks. rødel. Men væksten de følgende år er dog mere 
nedsat, hvorved arter som pil og rødel opnår en højere tolerance.     
 
I et foryngelsesøjemed ses askens unge planter at kunne tåle delvis tildækning med vand i op 
til tre måneder i vækstsæsonen, dog tåles fuldstændig tildækning dårligt.  
 
Af morfologiske tilpasninger danner ask både adventive rødder, lenticels og aerenkym, hvil-
ket medfører, at den har nemmere ved at opretholde respirationen. Ask kan endvidere, som 
kun rødel og pilearterne, danne adventive rødder på stammen. Bl.a. gennem de morfologiske 
tilpasninger formodes ask at opnå den relativt høje tolerance overfor vandlidende forhold.  

Birk (Betula spp.) 
Dunbirks naturlige voksesteder beskrives i det foregående kapitel. For krav til jordbund se 
nedenstående figur 30. Af figuren ses, at birk har en meget bred jordbundsamplitude. Birk er 
en af de mest udprægede pionerarter og forynger sig efter katastrofer eller større lysåbninger. 
Birk passer derfor til skovbevoksede vådområder, hvor katastrofer generelt åbner større dele 
af kronetaget. 
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Figur 30 Birks krav til jordbund (Larsen et al. 2005b) 
 
Dunbirk beskrives som mere tålsom overfor vandlidende forhold end vortebirk, hvilket også 
kan ses i tabel 9. Birk tåler oversvømmelse i vækstsæsonen godt. De angivne estimerede tole-
ranceværdier i Niinemets & Valladares (2006) er henholdsvis 2,98 for dunbirk og 1,67 for 
vortebirk, der herved ligger to toleranceklasser under dunbirk i henhold til tabel 9. Dunbirk 
ligger over arter som ask og stilkeg i toleranceklasse. Birk får ikke en kraftigt reduceret vækst 
ved enkelte oversvømmelser, men ved gentagende eller vedvarende oversvømmelser ses en 
reduktion i væksten. De har derfor behov for perioder, hvor de kan restituere.  
 
Birk har en konkurrencemæssig fordel ved at have kontinuerlig vækst, og den evner derfor 
under stressede forhold at reducere væksten. Under gunstige perioder, f.eks. med et lavere 
vandniveau senere i vækstsæsonen, vil væksten igen stige.  
 
Dunbirkens højere tolerance overfor vandlidende forhold sammenlignet med arter, der danner 
flere adaptioner, kan skyldes flere faktorer, bl.a. et naturligt højtliggende rodsystem, at 
gastransporten via lenticels er meget effektiv samt den kontinuerlige vækst. Yderligere kan 
nogle af de fysiologiske responderinger være anderledes, hvilket dog ikke på nuværende tids-
punkt er undersøgt. Dog viser undersøgelser, at birk er dårligere til at oxidere rhizosfæren end 
de mere vandtålende arter som pil og rødel, men også ask, selvom asken ligger lavere i tole-
ranceklasse. Begge birkearter danner lenticels, der er afgørende for oxygentransporten til rød-
derne. Birk vil derved kunne tåle oversvømmelser, dog kun i et vist omfang, idet den ofte har 
symbiose med mykorrhiza. Ud fra egne observationer i det eksperimentelle arbejde i Store 
Hareskov observeres for kontinuert våde områder, at dunbirken til tider klarer sig dårligere 
end stilkeg. Dette kan skyldes, at dens lenticels har været tildækkede, hvorimod stilkeg har 
flere adaptioner, den her kan tage i anvendelse. Dunbirk opnår en højere toleranceklasse end 
stilkeg, og den tåler generelt mere permanent vandlidende forhold bedre end stilkeg, men 
vandniveauet og oversvømmelseslængden vil kunne være et problem. Vi finder, at foranstå-
ende angivelse i Larsen et al. (2005b) vedrørende birks krav til jordbunden er korrekt i relati-
on til produktionspotentiale, om end den biologisk vil eksistere ved grundvandsafstande under 
40 cm.     

Bøg (Fagus sylvatica) 
Bøg har en forholdsvis bred jordbundsamplitude, dog mindre end ask. Larsen et al. (2005b) 
skriver, at dårlig dræning og deraf periodisk oxygenfattige forhold er de mest problematiske 
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forhold ved dyrkning af bøg. Bøgens krav til jordbunden kan ses på figur 31. Bøg er en ud-
præget klimaksart og tåler dårligt en høj grad af forstyrrelser. Til gengæld tåler den skygge.  
 

 
Figur 31 Bøgens krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
Bøg er generelt karakteriseret som værende ikke-tolerant overfor vandlidende forhold. Den 
opnår derfor også i samtlige undersøgelser den mindste toleranceklasse, se tabel 9. Bøg gror 
bedst på dybgrundede jorde, og hvor der forekommer et højt vandniveau, vil bøgs vækst stag-
nere. Den kan blive mosbegroet, få barkrevner og opnå en dårlig form, grundet at meristemer-
ne dør. Undersøgelser viser, at bøg kun kan klare oversvømmelser i meget kort tid. Specielt i 
vækstsæsonen er bøg følsom overfor vandlidende forhold. Arten er endvidere tidligere ud-
springende end mange andre arter, hvilket gør den ekstra udsat. Bøg har som nævnt forudbe-
stemt vækst, og den vil ikke kunne få gavn af en gunstigere periode efter væksten er afsluttet i 
juni/juli.  
 
Bøg har naturligt et knap så dybtgående rodsystem, der dog er en del dybere end rødgranens. 
Ved vandlidende forhold påvirkes bøgs rodsystem stærkt negativt og den evner ikke at have 
rødder i vandmættede horisonter, da de rådner. Bøg er yderligere ikke i stand til at danne ad-
ventive rødder, ligesom den ikke har andre morfologiske tilpasninger.  
 
Bøg responderer derudover fysiologisk dårligt på stærkt vandlidende forhold, og mange pro-
cesser er tydeligt anderledes i sammenligning med arter, der udviser en højere grad af toleran-
ce overfor oversvømmelser. Således falder indholdet af carbohydrater drastisk, og den evner 
ikke at udskille toksiske stoffer. Ved et fald i fotosynteseraten ses ligeledes, at væksten gene-
relt nedsættes kraftigt for bøg, hvilket ikke ses for mere tålsomme arter.   
 
Som yngre vil bøg dog kunne findes på arealer, der er relativt vandlidende, og som har for-
holdsvis stabile vandforhold. Dette skyldes bøgens højere liggende rodsystem i sammenlig-
ning med mange andre træarter. På flere vandlidende arealer formodes bøg ikke at kunne opnå 
en alder, hvor den kan fruktificere og selvforynges, men står der et modertræ i nærheden vil 
dette kunne smide frø ind på de mere vandlidende arealer. Dermed vil bøg kunne udkonkurre-
re flere lyskrævende arter. Dette er ved selvsyn observeret i forbindelse med projektets ekspe-
rimentelle arbejde.  
 
Som økologisk element vil bøg kunne tolerere et højere vandniveau end det angivne i Larsen 
et al. (2005b), men den vil ikke kunne få en dominerende rolle under meget vandlidende for-
hold, hvor det aktuelle vandniveau vil være bestemmende for tolerancen. 



 85

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
I litteraturstudiet har vi ikke decideret søgt at afklare forholdene for douglasgrans tålsomhed 
overfor vandlidende forhold, men arten er dog medtaget her, idet den i en delmængde af den 
fundne litteratur er beskrevet. Larsen et al. (2005b) skriver, at douglasgran har en meget stor 
jordbundsamplitude, men at jord med dårlig dræning bør undgås. Douglasgrans krav til jord-
bunden kan ses på figur 32. Douglasgran betegnes som en subklimaksart, men kan vokse i et 
klimakssamfund (Larsen et al. 2005b). 
 

 
Figur 32 Douglasgrans krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
I de amerikanske flodbredsystemer ses douglasgran først ved de højere elevationer og den 
angives derfor at tåle høje vandniveauer relativt dårligt. Den kræver som nævnt dybgrundede 
jorde for optimal vækst.  
 
Nogle forfattere skriver, at douglasgran er intolerant overfor vandlidende forhold og at den 
klarer forholdene dårligere end sitkagran. Ud fra tabel 7’s toleranceværdi på 1,79 for douglas-
gran og 1,99 for sitkagran understøttes denne forskel. Douglasgran opnår dog at ligge højt i 
toleranceklasse 2 i forhold til vortebirk og grandis, hvilket indikerer, at den sandsynligvis er 
mere tålsom overfor vandlidende forhold med mindre ekstremer end ellers angivet i Larsen et 
al. (2005b). Dette understøttes i den amerikanske litteratur, der skriver, at douglasgran ud-
præget findes udenfor skovbevoksede vådområder, men at den kan findes i systemerne.  

Eg (Querqus spp.) 
Det angives generelt i litteraturen, at der er stor forskel indenfor egearter både i Europa og 
Nordamerika i relation til tålsomheden overfor vandlidende forhold. Dette ses også mellem 
vintereg og stilkeg, hvor stilkeg er mere tolerant. De to egearters krav til jordbunden kan ses 
på figur 33. Eg har pioneragtige egenskaber. 
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Figur 33 Egearternes krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
Stilkeg angives at være mindre tolerant overfor vandlidende forhold end rødel, pile- og pop-
pelarterne samt ask. Stilkeg anføres derfor også i litteraturen til at findes på områder, der ikke 
i så høj grad påvirkes af kontinuert høje vandniveauer. I tabel 9 ses, at stilkeg rangerer i mid-
ten af toleranceklasse 3. Stilkeg er som ask adapteret til mere regulære og moderate over-
svømmelsesregimer. Stilkeg tåler vandlidende forhold i vækstsæsonen godt og vedbliver at 
være relativ vital. Vintereg klarer typisk vandlidende forhold dårligt, specielt i vækstsæsonen, 
og vintereg ligger derfor også i toleranceklasse 1 og har en lav toleranceværdi i Niinemets & 
Valladares (2006).  
 
Højdevæksten reduceres ikke i samme grad for stilkeg som for mange andre arter med forud-
bestemt vækst. Den angivne fordeling i relation til jordbundskrav og produktionsegnethed i 
Larsen et al. (2005b) synes for de to egearter at være passende. Stilkeg tåler som nævnt bedre 
vandlidende forhold end vintereg, og træet vil også som økologisk element være egnet ved en 
grundvandsafstand under 40 cm. Hvor der periodisk forekommer et meget højt vandniveau og 
endvidere en vis gennemstrømning, vil stilkeg formodentlig også have et optimalt produkti-
onspotentiale ved grundvandsafstande under 40 cm.   
 
Diametertilvæksten vil såvel for stilkeg som for ask kunne stige under påvirkning af vandli-
dende forhold. Dette skyldes dannelsen af aerenkym. Er forholdene dog vedvarende, vil et 
generelt fald i diametertilvæksten være normalt. Opnås en ringere diametertilvækst for stilkeg, 
vil dette kunne medføre en deklassificering af veddet og dermed et ringere økonomisk udbyt-
te, grundet at kvaliteten og styrken i veddet falder. 
 
Stilkeg danner adventive rødder, lenticels og aerenkym. I sammenligning mellem stilkeg, vin-
tereg og rødeg udviser stilkeg en højere tolerance end vintereg og derefter følger rødeg. Den-
ne variation i tolerance antages at skyldes forskellen i evnen til at udvikle adaptioner i rod-
systemet såsom forstørrede lenticels og adventive rødder.  
 
Stilkegs rødder kan vokse i grundvandet, og undersøgelser viser, at den har en langt større 
rodbiomasse både over og under vandniveauet end vintereg. Bøg har som nævnt ikke rødder i 
vandmættede horisonter. Stilkegs større evne til at danne rødder under stærkt vandpåvirkede 
forhold medfører, at de som nævnt er i stand til at opretholde en relativt større biomasse i kro-
nen i sammenligning med bøg.  
 
Stilkeg har som ask en forholdsvis god vækst det første år efter fremspiring, hvilket skyldes 
en stor mængde frøhvide. Dette øger dens tålsomhed i forhold til f.eks. rødel. Men væksten 
vil de følgende år dog være mere nedsat, hvorved arter som pil og rødel herved opnår en høje-
re tolerance.     
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Stilkeg udviser en langt større fysiologisk evne til at opretholde eller undgå de samme reduk-
tioner af vigtige stoffer og processer end arter som f.eks. bøg under vandlidende forhold. Her-
ved opnås en større tilgang af oxygen, så respirationen sikres, og yderligere ses den dannede 
ethanol udnyttet i langt højere grad. Ligeledes sker der en signifikant større transport af car-
bohydrater i stilkeg end i mindre tolerante arter fra roden og til skuddene, der her bliver en 
vigtig del af carbonoptaget, der anvendes til vækst. Eg formår også at udskille en stor mæng-
de toksiske stoffer.  
 
Under antagelse af at egs udspring er meget temperaturafhængig, vil eg i fremtiden springe 
tidligere ud grundet en stigning i temperaturen forårsaget af klimaændringerne. Et tidligere 
udspring vil dermed medføre, at eg har en større chance for at opleve forhold, der er meget 
vandlidende i forhold til ask, der springer senere ud. Herved vil der som nævnt kunne ske en 
konkurrenceforskydelse til askens fordel.   

Lind (Tilia cordata) 
Der er i litteraturstudiet ikke fundet mange undersøgelser, der omhandler småbladet lind. Lind 
har ifølge Larsen et al. (2005b) en meget bred jordbundsamplitude. Amplituden minder lidt 
om asks, men lind tåler bedre et lavt næringsniveau, se figur 34. Lind har klimaksagtige egen-
skaber og er relativt skyggetålende. 
 

 
Figur 34 Lindens krav til jordbund (Larsen et al. 2005b). 
 
I Glenz (2005) angives lind at ligge i toleranceklasse 2. I toleranceklasseinddelingen på bag-
grund af Niinemets & Valladares (2006) opnår lind dog lige at være i toleranceklasse tre, se 
tabel 9. Lind har endvidere en lavere toleranceværdi end stilkeg, hvilket også er i overens-
stemmelse med den generelle opfattelse. En undersøgelse viser ikke desto mindre, at lind som 
ung plante har en meget høj tolerancetærskel overfor oversvømmelse i vækstsæsonen, se figur 
16. Dens optimale produktion vil, som Larsen et al. (2005b) angiver, være ved grundvandsaf-
stande over 40 cm. Men den vil kunne trives ved højere vandniveauer.  
    
Lind har en morfologisk evne til at danne adventive rødder, men der er hidtil ikke beskrevet 
andre adaptioner til vandlidende forhold. Lind evner dog at regenerere vegetativt, hvilket som 
nævnt er en fordel i forstyrrede miljøer.  
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Pil (Salix spp.) 
Pilearterne hører til de mest tolerante arter overfor vandlidende forhold. Der forekommer for-
skel arterne imellem, men generelt ligger pilearterne i de øverste toleranceklasser overfor 
vandlidende forhold, hvilket også kan ses af tabel 6 og 9. De tåler en høj grad af forstyrrelse 
og kan regenerere vegetativt som modsvar på stress forårsaget af de vandlidende forhold. Pi-
learterne hører til de mest udprægede pionerarter. Pil har en meget høj tolerance overfor over-
svømmelser i vækstsæsonen, og der skal meget langvarige og gentagne oversvømmelser til, 
før der opstår skader. Indenfor pilearterne ses evner for frøspiring under vand, og arterne tåler 
bedre end nogle af de andre arter at blive totalt tildækket. Pil kan endvidere overleve med hele 
rodnettet under vand i hele vækstsæsonen, og er derfor ikke afhængige af mykorrhiza. Der 
angives ligeledes i litteraturen, at pilearter er gode til at oxidere rhizosfæren.   
 
Mange af pilearterne foretrækker ofte de mere næringsrige lokaliteter, men der findes også 
pilearter, der tolererer sure og sandede jorde. Jordbunden og den dertilhørende kemiske sam-
mensætning samt vandniveauet er bestemmende for, hvilke pilearter der etablerer sig. Pil er 
meget lyskrævende, og koloniserer uskyggede habitater, der opstår i forbindelse med de kata-
strofeprægede oversvømmelser.  
 
Pil har en konkurrencemæssig fordel ved at have kontinuerlig vækst, og den evner derfor un-
der stressede forhold at reducere væksten. Under gunstige perioder f.eks. med et lavere vand-
niveau senere i vækstsæsonen, vil væksten igen stige.  
 
Den høje tolerance i forhold til vand skyldes bl.a. morfologiske tilpasninger, og mange af pi-
learterne har adventive rødder, forstørrede lenticels og aerenkym. For pilearterne kan der ob-
serveres dannelse af adventive rødder på stammen. En aktiv blokering på stammebasen og 
dermed af lenticels forhindrede effektivt O2-diffusion fra rødderne til et undersøgt anaerobisk 
medium. En nedgang i oxidation af rhizosfæren fulgte herefter. Lenticels og aerenkym er der-
for vigtige morfologiske tilpasninger for pilearter i tolerance overfor vandlidende forhold.   

Poppel (Populus spp.) 
I afsnittet er medtaget generelle betragtninger for poppelarterne og endvidere er forhold ved-
rørende bævreasp beskrevet. Poppelarterne har som pilearterne forskellige artsspecifikke præ-
ferencer for jordbund og vandniveau, der er medbestemmende for artsfordelingen. Bævreasp 
har en meget bred jordbundsamplitude, men gror bedst på kalkholdige og lerrige jorde. Som 
det ses i tabel 9, har poppelarterne generelt en lidt lavere tolerance overfor vandlidende for-
hold end pil. Bævreasp er relativt tålsom og befinder sig i toleranceklasse 3. Poppelarterne 
tåler en høj grad af forstyrrelse og kan regenerere vegetativt som modsvar på stress forårsaget 
af vandlidende forhold. Poppelarterne hører som pilearterne til udprægede pionerarter og fo-
rekommer på forstyrrede steder. Poppel har en meget høj tolerance overfor oversvømmelser i 
vækstsæsonen, og der skal meget langvarige og gentagne oversvømmelser til, før der opstår 
skader. 
 
Også poppel har en konkurrencemæssig fordel ved at have kontinuerlig vækst, og den evner 
derfor under stressede forhold at reducere væksten, hvilket kompenseres under gunstige peri-
oder.   
 
Af morfologiske tilpasninger ses både adventive rødder, lenticels og aerenkym. Flere poppe-
larter kan danne adventive rødder på stammen. I tabel 3 angives, at bævreasp kun danner len-
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ticels og aerenkym, hvilket måske forklarer dens lidt ringere vandtålende evne end pilearter-
ne.  

Rødel (Alnus glutinosa) 
Rødel er en af de mest tolerante arter overfor vandlidende forhold i Danmark. Den har en me-
get bred jordbundsamplitude, men gror bedst på næringsrige og grundvandspåvirkede jorde, 
som også beskrevet i foregående kapitel. Træarten har en jordbundsforbedrende egenskab 
grundet sit letomsættelige løv og kvælstoffikserende rodknolde (Larsen et al. 2005b). Rødel 
er en typisk pionerart og har derfor også et højt lyskrav, især i de tidligere stadier. Rødellens 
krav til jordbunden kan ses på figur 35.  
 

 
Figur 35 Rødellens krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
Rødel er specifikt tilpasset våde forhold og har herved en konkurrencefordel i forhold til 
mange andre træarter. Rødel ligger derfor også højt i toleranceklasserne i tabel 6 og tabel 9. 
Den har dog en lidt lavere estimeret værdi end nogle af pilearterne, men langt højere end ask 
og stilkeg. Artens rødder entrerer grundvandet meget nemt, og rødel tåler derfor, som nogle af 
pilearterne, at have rodsystemet totalt tildækket med vand gennem hele året. Et problem for 
rødel, der kan medføre træets død, opstår, hvis den ikke tidligere har stået meget vandlidende 
og pludselig udsættes for kraftig vandstuvning. Rødel tåler dårligt at få sat stammen under 
vand, idet dens lenticels herved tildækkes. Dette reducerer oxygentransporten til rødderne 
kraftigt. Rødels krav til vandforsyning stemmer overens med angivelsen i Larsen et al. 
(2005b). Arten bliver som de fleste andre arter dog også stærkt påvirket af stagnerende vand-
forhold. Den mest optimale vækst opnås derfor under strømmende vandforhold, hvor den ikke 
udviser reduceret vækst.  
 
I sit første leveår er rødel mindre tålsom i sammenligning med ask og stilkeg, da den har en 
mindre vækst. Derved er den mere udsat overfor oversvømmelse grundet muligheden for total 
tildækning med vand. Efterfølgende tiltager væksten dog kraftigt, hvilket medfører, at den 
hurtigt opnår en højere tolerance i forhold til mange andre arter.  
 
Rødel har, som mange af de tilpassede arter til vandlidende forhold, morfologiske egenskaber. 
Rødel har både forstørrede lenticels, aerenkym og danner adventive rødder, og de adventive 
rødder kan endvidere dannes på stammen. De adventive rødder udgør også rødellens kendte 
stylterødder.  
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Rødgran (Picea abies) 
Rødgran udgør fortsat en stor andel af Danmarks skovareal. Det angives i litteraturen, at den 
dårligt tåler meget tørre eller vandlidende forhold. Den har dog behov for en stor vandforsy-
ning (Larsen et al. 2005b). Rødgran er en subklimaksart og er en mellemting mellem en pio-
ner- og en klimaksart. Den kan således forynge sig efter katastrofer, men samtidig indgå 
gruppevist i skovsamfund og tåler en vis grad af skygge. Rødgranens krav til jordbunden kan 
ses på figur 36.   
 

 
Figur 36 Rødgranens krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
Larsen et al. (2005b) anfører, at rødgranen på lerede vekselvåde jorde udviser vigende sund-
hed med alderen, og den dør tidligt og er udsat for stormfald. Rødgran karakteriseres generelt 
som værende intolerant overfor vandlidende forhold. Dette kan ses i tabel 6 og 9, hvor den 
ligger i laveste toleranceklasse. Endvidere får den en meget lav toleranceværdi i Niinemets & 
Valladares (2006), der dog er højere end bøg. Dette er også i overensstemmelse med den ge-
nerelle opfattelse. Rødgran tåler meget dårligt stagnerende vandforhold. Ved et højt grund-
vandsniveau nedsættes væksten og topskuddene kan dø, hvilket medfører en ringe stamme-
form. De bliver ligeledes meget grenede og knastede, idet grenkransene ligger tæt.  
 
I det følgende angives forskellige kilder, der beskriver rødgranens tolerance overfor vandli-
dende forhold i naturlige systemer. Prieditis (1999) beretter, at fordi rødgranen har et fladt 
rodsystem f.eks. på tørvejorde, så er den meget følsom overfor vindpåvirkninger, hvilket også 
er en normalt kendt problematik. Prieditis (1999) angiver, at de lettiske rødgrandominerede 
træsamfund forekommer på medium våde jorde, der dog er mere tørre end de tilsvarende løv-
træssamfund, der er tilknyttet vådområder. En undersøgelse af vandniveauet viser, at for et 
rødgran-sphagnumsamfund på tørvejorde varierer vandniveauet fra 5 cm over jordoverfladen 
til 60 cm under og opnår maksimumniveau i efterår og forår. Rødgranen kan altså her tolerere 
et højt vandniveau. Larsen et al. (2005b) skriver i overensstemmelse hermed, at rødgran i Bal-
tikum og Rusland forekommer som lavlandstræart. Lindholm & Heikkilä (2006) beretter, at 
rødgranen i Finland overlever skovbrande, idet den står under mere fugtige forhold. Ifølge 
Wiegers (1990) findes rødgran og skovfyr i økosystemer, hvor grundvandsniveauet gennem 
hele året generelt er 20 cm under jordoverfladen, men at de her udgør et meget spredt bevoks-
ningsdække. Kellner (2003) og Lindholm & Heikkilä (2006) angiver også, at rødgran og 
skovfyr er naturligt forekommende i de svenske og finske moseområder. Arten må derved 
forventes at kunne klare et forholdsvist højt vandniveau. Den er måske ikke tolerant overfor 
tildækning af rodsystemet, men kan via sit højtliggende rodsystem klare de høje grundvands-
niveauer. I produktionssammenhænge vil vækst og form dog være interessante og relevante, 
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og disse vil som nævnt kunne forringes på vandlidende jorde. Som økologisk element i skov- 
og mosesystemer vil rødgran kunne indgå. Yderligere gennem rødgranens fruktificering i en 
ung alder vil den kunne vedblive at forynge sig, inden den opnår en højde, hvor den storm-
fældes. Dermed vil den være en styrende parameter i forskellige successionssammenhænge, 
idet mange lyskrævende træarter vil kunne udkonkurreres. I biologiske sammenhænge vil den 
tolerere et langt højere vandniveau end angivet i Larsen et al. (2005b). 
 
Grundet rødgrans flade rodsystem, specielt under vandlidende forhold, vil arten dog være 
meget følsom overfor sommertørke. Sommertørke er et generelt problem for rødgran. Dette 
vil være mindre udtalt for yngre træer, idet disse naturligt har et bedre rod/top forhold 

Sitkagran (Picea sitchensis) 
Sitkagran har en bredere jordbundsamplitude end rødgran. Den er endvidere tilpasset et mari-
timt klima og tåler derfor fugtige og saltpåvirkede miljøer, hvilket gør den egnet i klitskov-
bruget (Larsen et al. 2005b). Sitkagran er som rødgran en subklimaksart og har dermed egen-
skaber, der passer med pioner- og klimakssamfund. Sitkagrans krav til jordbunden kan ses på 
figur 37.  
 
 

 
Figur 37 Sitkagranens krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b) 
 
Larsen et al. (2005b) skriver, at sitkagran klarer sig bedre end rødgran på jorde med moderat 
vandstuvning. Sitkagran opnår at være i toleranceklasse 3 og har en lige så høj toleranceværdi 
som f.eks. stilkeg i Niinemets & Valladares (2006), se tabel 7. Her ses, at den også tolererer 
vandlidende forhold langt bedre end douglasgran. Den ældre litteratur, bl.a. Holstener-
Jørgensen (1961), angiver sitkagran som mindre tålsom overfor vandlidende forhold, end 
hvad tilfældet nok er. Som nævnt kan der forekomme proveniensforskelle i tålsomheden over-
for vandlidende forhold, grundet sammenhænge mellem rodens periode for dvale og over-
svømmelsestidspunkter. 
 
Det formodes på baggrund af sitkagranens relativt høje tolerance overfor vandlidende forhold, 
at en træart som sitkagran vil kunne indgå som økologisk parameter på meget våde arealer, 
idet den fruktificerer i en ung alder og hermed udgør en effektiv konkurrent til lyskrævende 
og tilpassede arter til våde områder. Endvidere formodes sitkagran at kunne opnå optimale 
vækstforhold ved lidt højere grundvandsniveauer end angivet i Larsen et al. (2005b), hvor 
grænsen går ved 80 cm.   
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Skovfyr (Pinus sylvestris) 
Blandt danske træarter er skovfyr den træart, der har den største jordbundsmæssige amplitude. 
Den tåler såvel tørre som våde forhold. Skovfyr er udpræget pioner og forynger sig næsten 
udelukkende ved katastrofer. Skovfyrs krav til jordbunden kan ses på figur 38.   
 

 
Figur 38 Skovfyrs krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b) 
 
Skovfyr er forholdsvis tolerant overfor vandlidende forhold. Den ses i toleranceklasse 3 i ta-
bel 9 og opnår en værdi, der er på højde med bævreasp. Som beskrevet i foregående kapitel er 
skovfyr en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser, og den er en udbredt træart i de skandi-
naviske mosesystemer. Den tolererer højtstående grundvand, og rødderne vokser ned i grund-
vandet. Den har et naturligt dybtgående rodsystem. Skovfyr er den af de europæiske nåletræ-
sarter, der er bedst tilpasset vandlidende forhold. I relation til optimale vækstforhold hvorved 
den bedste stammeform og tilvækst opnås, er det angivne interval i Larsen et al. (2005b) 
dækkende. I et biologisk perspektiv kan skovfyr tåle endog meget høje vandniveauer.  
 
Den høje tolerance kan også ses på artens morfologiske tilpasninger, idet skovfyr både danner 
adventive rødder, forstørrede lenticels og aerenkym.  

Ær (Acer pseudoplatanus) 
Ær har en bred jordbundsamplitude i relation til nærings- og vandforsyning, men den bedste 
udvikling opnås på næringsrige og kalkrige dybgrundede jorde. Ær er en såkaldt gap-
specialist i sameksistens med bøg. Den betragtes som en subklimaksart. Den kan dog også 
forynge sig i storskala efter større forstyrrelser og har derfor pioneragtige egenskaber. Ær er i 
ungdommen skyggetålende, men kræver senere en lysning for optimal udvikling (Larsen et al. 
2005b). Ærens krav til jordbunden kan ses på figur 39.   
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Figur 39 Ærens krav til jordbunden (Larsen et al. 2005b). 
 
Larsen et al. (2005b) angiver, at ær ikke tåler grundvandspåvirkninger, hvilket understøttes i 
litteraturstudiet. Ær er intolerant og dør under vandlidende forhold, dog udpræget, hvor disse 
er stagnerende. Ær har en lav toleranceklasse på 1, se tabel 9, og den ligger lavere end rød-
gran og vintereg i relation til toleranceværdierne som angivet af Niinemets & Valladares 
(2006). Den opnår hurtigt en kraftigt reduceret vækst. Unge planter kan dog tolerere en vis 
vandpåvirkning. I flodbredsystemer forekommer ær som oftest på de højere liggende og ikke 
oversvømmede terrasser. Der er ikke konstateret morfologiske tilpasninger, hvilket er i over-
ensstemmelse med dens ringe tolerance. I produktionsøjemed ses angivelserne for vandforsy-
ning i Larsen et al. (2005b), men som økologisk element, vil ær dog kunne indgå ved højere 
vandniveauer, idet den fruktificerer i en ung alder, hvorved den formår at opretholdes i syste-
met.   
 
Sammenfatning 
 
I kapitlet beskrives forhold, der indvirker på træernes vandtålende evne. Den primære årsag 
til, at vækstforholdene for de fleste træarter forringes under vandlidende forhold er en reduk-
tion af oxygenindholdet i jordbunden samt tab af vigtige makronæringsstoffer, hvilket om-
fangsmæssigt er bestemt af jordbundstype samt tekstur. Ved reduktion af oxygenindholdet 
ændres plantens metaboliske processer, og respirationen erstattes af alkoholfermentering som 
er en langt mindre energirig proces. Endvidere vil der i jordbunden kunne forekomme forskel-
lige plantetoksiske stoffer, pga. de reducerede konditioner. Forekommer de vandlidende for-
hold i vækstsæsonen er effekten mest udpræget, idet planternes behov for oxygen her er 
størst. Yderligere vil varigheden og hyppigheden af de vandlidende forhold samt et stigende 
vandniveau være bestemmende for vækstreduktionen. Det angives, at vand i bevægelse har et 
højere oxygenindhold end stagnerede vandkonditioner, hvorfor vand i bevægelse er mindre 
skadeligt.  
 
Træet skifter som nævnt metabolisme fra respiration til alkoholfermentering, hvilket er en 
lavere energiproducerende proces. Herved er der et stort behov for sukkerstoffer for at opret-
holde den samlede energimængde. Under vandlidende forhold ses yderligere et fald i optaget 
af CO2, som følge af at læbecellerne under vandlidende lukkes. Herved dannes der færre suk-
kerstoffer, idet carbonpuljen falder, hvilket yderligere medfører, at den samlede energimæng-
de går ned. Ved alkoholfermentering dannes ethanol, som planten kan recirkulere til bladene 
og herved lade indgå i carbonpuljen, således at tabet af energi til vækst og opretholdelse af 
forskellige processer mindskes.  
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Ovenstående forhold medfører en nedgang i træets vækst og vitalitet, idet skudlængden og 
bladudviklingen reduceres og en hendøen af skuddene fremmes. Dette kan forårsage en for-
ringet stammeform. Yderligere påvirkes rodsystemet, der for de mindst tålsomme arter med-
fører stærk hendøen af rodsystemet. En følge af et højt vandniveau er flade rodsystemer, der 
gør træerne sårbare overfor vind, og hendøen skaber stress og indfaldsveje for svampe, hvor-
ved misfarvninger i veddet kan opstå. Et højt vandniveau kan også påvirke tilstedeværelsen af 
mykorrhiza. De foranstående forhold medfører en forringelse af trækvaliteten, og for de ring-
porede arter indebærer det en nedgang i veddets styrkeegenskaber.  
 
Et højt vandniveau vil også kunne influere på spiringsevnen og planteudviklingen, og kan 
derfor være særligt problematisk i træets første etableringsår. Generelt ses, at der også er for-
skelle i træets vandtålende evne samt træets alder, og særligt helt unge og gamle træer er mere 
følsomme. Unge træer tåler dårligt fuld tildækning med vand, og gamle træer har mindre vita-
le meristemer, hvilket medfører, at træet regenerer dårligere.    
 
Generelt forekommer der træartsmæssige forskelle i tolerancen af foranstående. I kapitlet be-
skrives forskellige adaptioner som forstørrede lenticels, aerenkym og adventive rødder, der 
fremmer oxygentransporten til roden. Hermed opretholdes respirationen og energimængden 
bedre, hvilket medfører et mindre fald i væksten. Træarter som pil, rødel, ask og stilkeg for-
mår at have hele eller dele af rodsystemet under vand pga. af de morfologiske og fysiologiske 
tilpasninger og tolererer derfor også i langt større grad vandlidende forhold. Endvidere formår 
disse arter at recirkulere ethanol til bladene bedre end mindre tålsomme arter, som f.eks. bøg, 
hvilket som nævnt mindsker reduktionen af tilgængelig energi. Herved følger et mindre 
vækstfald. Rødgran og bøgs eneste strategi til at modstå vandlidende forhold er deres naturligt 
mere højtliggende rodsystemer. Yderligere vil vegetativ reproduktion i forstyrrede miljøer 
som skovbevoksede vådområder være en konkurrencemæssig fordel. I litteraturstudiet frem-
kommer delte meninger om genetiske forskelle indenfor træarten, og hvorledes dette influerer 
på den vandtålende evne.   
 
I kapitlet beskrives slutteligt træarternes vandtålende evne, og de sammenlignes på baggrund 
af litteraturstudiet, der indeholder forskellige undersøgelser af træartsforskellene. Endvidere 
findes i dele af litteraturen sammenlignelige toleranceværdier, der anvendes. Herved ses, at en 
generel træartsfordeling i forhold til vandtålende evne i litteraturstudiet er angivet til (gående 
fra mindst til mest tålsom): 
 
bøg – ær – vintereg – rødgran – vortebirk – douglasgran – lind – stilkeg – sitkagran – bævreasp – skovfyr – ask – 
dunbirk – rødel – flere pilearter     
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Følgevirkning af genskabt naturlig hydrologi på skovøko-
systemet 

 
I skovbevoksede vådområder er vandregimet bestemmende for successionsforløbet. Træernes 
vandtålende evne, som berørt i foregående kapitel, har derfor en stor indflydelse på et skov-
samfunds artssammensætning og struktur. Kapitlet giver et indblik i de ændringsprocesser, 
som en eksisterende bevoksning, hvor der genskabes den naturlige hydrologi, udsættes for, 
samt de processer som dermed også er gældende i de endelige skovsystemer. Herigennem 
sikres en bedre forståelse og korrekt udnyttelse af det forandrede dyrkningspotentiale efter en 
vandstandshævning. 
 
Succession 
 
Kimmins (2004) skriver, at der for de fleste samfund forekommer en kontinuerlig ændring i 
økosystemernes strukturelle funktion, graden af kompleksitet samt at der vil være en interak-
tion mellem de forskellige komponenter indeholdt i systemet. Et sådant system er ikke statisk, 
men kan ændres via påvirkninger, dvs. forstyrrelser. En ændring af processer efter en forstyr-
relse betegnes økologisk succession (Kimmins 2004).  
 
Succession er processen, hvor forskellige plantesamfund og tilknyttede dyrearter og mikrober 
succesfuldt udfylder og erstatter hinanden over tid i et specifikt økosystem efter en forstyrrel-
se af netop dette system. Inkluderet i dette er også ændringer af jordbund og mikroklima. 
King & Allen (1996) skriver, at den klassiske successionsteori reflekterer opfattelsen af, at 
samfundsændringer er summen af den individuelle og populationsmæssige etablering, vækst 
og dødelighed.  
 
Forstyrrelse er en afgørende parameter for hvilken artssammensætning og struktur, der vil 
være gældende på en lokalitet. Forstyrrelse er en stressfaktor, og stress kan ifølge Amstrong et 
al. (1994) defineres som en ekstern parameter, der begrænser ressourcetilgængeligheden samt 
vækst og reproduktion for en organisme. King & Allen (1996) skriver, at hyppigheden, inten-
siteten og omfanget af forstyrrelsen er de vigtigste faktorer, der influerer på ændringer af ve-
getationen. Forstyrrelse kan defineres som enhver relativ adskilt begivenhed i tid og rum, der 
afbryder strukturen for økosystemer, samfund og populationer og ændrer ressourcetilgænge-
ligheden eller det fysiske miljø (King & Allen 1996).  
 
Forstyrrelserne kan opfattes som eksogene kræfter dvs. for systemet udefra kommende for-
styrrelser som vind, ild, vand, tørke og klimaændringer, der rangerer på et højere energiniveau 
og bringer systemet i ubalance, og sætter det tilbage til et tidligere successionsmæssigt stadie. 
De endogene kræfter er systemets iboende kræfter, der successionsmæssigt bringer det i lige-
vægt og altså er modsatrettet forstyrrelsen (Emborg og Hahn 2005). Mekanismer i de endoge-
ne kræfter er primært invasion, kolonisation og artseliminering (Kimmins 2004).  
 
Hodges (1997) anfører, at successionen for de højere liggende arealer i oplandet til skovbe-
voksede vådområder typisk er prægede af endogene kræfter, hvorimod det på de lavere lig-
gende vandlidende arealer både er eksogene og endogene kræfter, der influerer på successio-
nen. Luego et al. (1990) skriver, at omfanget af de endogene kræfter falder med stigende hy-
drologisk energi, og at eksogene kræfter for skovbevoksede vådområder kan have en domine-
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rende rolle i forhold til zoneringen af træarterne samt successionsvejen. Hodges (1997) beret-
ter, at et reversibelt successionsmønster, dvs. en returnering til et tidligere successionsstadie 
eller en komplet ændring med et kontinuert andet successionsforløb, kan være et resultat af 
opstemninger og lignende, hvoraf vådere forhold følger. Et sådan successionsmønster forven-
tes for mange af de arealer, hvor der genskabes den naturlige hydrologi, om end nogle arealer 
vil kunne forsætte med samme successionsmønster som tidligere og derved være relativt upå-
virkede. Dette mønster vil selvfølgelig være lokalitetsafhængigt i relation til klima, jordbund 
og eksisterende samfund.  
 
Kangas (1990) skriver, at energien i miljøet er afgørende for typen af samfund og arter. Jo 
mere forstyrret et område er, des højere energi vil forefindes og typisk for sådanne områder 
ses pionersamfund. Kangas (1990) tænker i dette tilfælde på kyst- og bølgedynamik. Herefter 
gradueres således, at samfundet bliver mere stabilt overgående til klimaks med et faldende 
energiniveau for systemet. Men for et system på et lavere energiniveau kan der forekomme 
energimæssigt kraftige begivenheder såsom oversvømmelser, hvilket kan medføre, at sam-
fundet ændres til et mere pioneragtigt samfund.  
 
Den klassiske successionsmodel, hvor samfundet ender i et stabilt klimakssamfund med cyk-
lisk succession, kan ses på figur 40. Primær succession er, hvor successionsforløbet starter fra 
et udgangspunkt med blotlagt jord forårsaget af f.eks. istider og vulkanudbrud, og sekundær 
succession forløber fra et udgangspunkt, hvor forholdene kun er delvist blotlagte og der vil 
være organisk materiale tilstede som udgangspunkt for successionsudviklingen (Stilling 2002; 
Emborg og Hahn 2005). 
 

Figur 40 Grafisk illustration som viser de forskellige successionsstadier. Sekundær succession kan fore-
komme på et hvilket som helst tidspunkt efter pionerstadiet. Modificeret efter Stilling (2002). 
 
I skovbevoksede vådområder forekommer ekstreme forhold, der kan forstyrre successionsfor-
løbets retning, og det kan ændres og returneres til et tidligere successionsstadie (Kangas 
1990). Dette erkendes som sekundær succession. Dette nye stadie kan betegnes som cyklisk, 
hvis forstyrrelsen forløber periodisk. Et cyklisk successionsstadie kan også forekomme i kli-
makssamfundet, hvis der ikke er forstyrrelser. Systemet befinder sig således i en dynamisk 
ligevægt (Stilling 2002; Emborg og Hahn 2005). Et sådan forløb opstår dog ofte kun ved 
småskalaforstyrrelser til ingen forstyrrelser. For en grafisk eksemplificering af danske skovsy-
stemer, se figur 41.  
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Figur 41 Retningsbestemt successionsforløb, der ender i et klimakssamfund bestående af cyklisk successi-
on Emborg og Hahn (2005). 
 
I relation til kendskabet for en arts effekt i et økosystem og dermed mulige successionsforløb 
for systemet, er det nødvendigt at kende den specifikke arts rolle. En opdeling af arter efter 
deres relative tilstedeværelse eller produktivitet er nødvendig. Dette kan ske ved at se på ar-
tens dominansrolle i systemet og derefter tildele den en økologisk betegnelse/værdi. Grime 
(1998) opdeler arterne efter skalaen (Grime 1998): 
 

• Dominerende – Arten repræsenterer typisk et lavt antal individer, er højere og mere 
ekspansive i morfologien og udgør derfor også en høj andel af biomassen, hvorfor ud-
trykket relativ tilstedeværelse anvendes.  

• Subordinater (Underordnede) – Disse arter sameksisterer som regel med de domine-
rende og selvom de ofte har et højere individantal i forhold til de dominerende, er de 
typisk mindre i størrelsen og udgør derfor en lavere andel af biomassen.  

• Transienter – Disse er i kontrast til subordinaterne, idet de ikke sameksisterer med de 
dominerende. De varierer i antal og er oftest repræsenteret som foryngelse og optræder 
sjældent som ældre individer. Men til gengæld er de ofte dominerende eller subordina-
ter i andre økologiske systemer, der ofte er beliggende i nærheden af det betragtede 
system.  

 
En grafisk illustration af et økosystem samt rollefordeling ses på figur 42. 
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Figur 42 En idealiseret grafisk afbildning af et økosystems artsfordeling i relation til en tilfældig valgt 
rangering. Modificeret efter Grime (1998). 
 
Både teori og forskellige undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem, hvorledes en 
art påvirker et system samt dens andel af totalbiomassen (Grime 1998). Ud fra dette vil et 
økosystems muligheder til en vis grad være bestemt af de dominerende arter. Denne anskuelse 
er dog meget statisk, og i realiteten undergår samfund fluktuationer i artssammensætningen 
drevet af påvirkninger (forstyrrelser) som ændringer af klima, vildttryk og menneskelig for-
valtningspraksis samt forskellige forhold vedrørende plantesamfundet (Grime 1998). Som 
nævnt vil en ændring i vandniveauet ligeledes influere kraftigt på artssammensætningen og er 
således en forstyrrende faktor som de ovenfor nævnte. Selv de dominerende kan via deres 
individuelle forskelligheder medføre markante påvirkninger af økosystemet, men yderligere 
er det interessant at vide, hvorledes subordinaterne og transienterne indvirker på økosystemet. 
I et skovøkosystem vil både træ- og urtevegetation kunne antage forskellige roller.   
 
Grime (1998) anfører, at tilstedeværelsen af subordinater afhænger af hyppige forstyrrelser, 
som tørke, frost, oversvømmelse, vind og ild etc., der kontinuert/temporært begrænser de do-
minerende arters konkurrencemæssige fordele. De subordinate arters tilstedeværelse vil af-
hænge af deres evne til frø- eller vegetativ formering efter forstyrrelser, der medfører død for 
de dominerende. Men subordinaterne vil også hermed kunne influere på de dominerende arter 
ved at udgøre et dække som de dominerende arter har svært ved at etablere sig i. Herved kan 
subordinaterne have en selektiv effekt på de dominerende arters regenerationsevne og dermed 
tilstedeværelse. Specielt efter en forstyrrelse, skriver Grime (1998), vil subordinaterne i de 
tidlige stadier af rekolonisering kunne agere som selektionsfilter for de dominerende. Dog kan 
subordinater også påvirke positivt for en etablering af de dominerende arter ved at subordina-
terne kan give en beskyttende effekt. Herved udgør subordinaterne et filter.  
 
Transienterne kunne formodes ikke at spille en vigtig rolle i et økosystem, idet de kan fore-
komme spredt og evt. kun som helt unge planter, der ikke vil kunne overleve i systemet. Men 
de vil kunne udgøre en konkurrenceparameter. Kilden til transienterne er gennem deres tilste-
deværelse i frøbanken eller via frøfald fra individer i det omkringliggende landskab. De udgør 
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derved en pulje i systemet, og ved forstyrrelse eller ændret forvaltningspraksis, vil de kunne 
ændre funktionalitet og evne at kolonisere og udnytte det nye habitat effektivt (Grime 1998). 
Transienter vil dermed ved en forstyrrelse som et øget vandniveau, i hvert fald i en over-
gangsfase kunne ændre dominansrolle på et givent område. Endvidere vil transienter også, 
hvis de forekommer i højt antal, kunne influere på foryngelsesmulighederne både for de do-
minerende og subordinaterne. Formår de tidligere dominerende ikke at genoprette balance vil 
transienterne dermed ændre dominansrolle og økosystemet konverteres.  
 
Vi finder, at denne opdeling og kategorisering af arter udgør et effektivt redskab til beskrivel-
se af de forandrede forhold ved genskabelsen af den naturlige hydrologi. 
 
Forstyrrelses- og konkurrenceparametre 
 
Faktorer påvirkende et samfunds artsfordeling har været undersøgt i mange år. Teorien om-
kring artsfordeling er i Theriot (1993) og mange andre forfattere taget ud fra H. A. Gleasons 
bredt anerkendte teori, der angiver, at en arts distribution er bestemt ud fra artens respons på 
miljøet. Theriot (1993) anfører videre, at eftersom arter tilpasser sig forskelligt, kan to arter 
ikke udfylde den samme zone, hvorfor zoneringen opstår. Hver art må altså respondere for-
skelligt på en eller flere faktorer i miljøet som vandniveau, jordbund, pH, næringsstofindhold, 
lysforhold etc. Det er ligeledes dette forhold, der skaber forskellene i dominans, og derved er 
afgørende for, om en art bliver dominerende, subordinat eller transient. Zoneringen beskriver, 
hvorledes en art responderer på forskellige miljømæssige gradienter. Theriot (1993) angiver 
videre, at dette er understøttet af mange undersøgelser. Disse undersøgelser viser, at selvom 
arter har forskellige økologiske krav, og selvom mange arter ikke udfylder præcist den samme 
niche, så kan de samlet set som samfund organisere sig som enheder baseret på ens/lignende 
økologiske forhold. Indenfor de organiserede samfund kan der forekomme undersamfund, der 
er bestemt af den interspecifikke konkurrence, dvs. konkurrencen mellem arterne.   
 
Tolerance i relation til vandlidende forhold, dvs. vandtålende evne, er den dominerende øko-
logiske proces, der er ansvarlig for successionsforløbet for lavtliggende vådområder (Glenz 
2005). Van Splunder et al. (1995) anfører, at zoneringen af træarter er bestemt bl.a. af hydro-
logien. Van Der Valk (1981) angiver tre egenskaber for planter, der påvirker organiseringen 
af et samfund: 
 

• Plantens levetid 
• Frøplantens levedygtighed 
• Frøplantens etableringskrav 

 
De tre ovenstående klassiske egenskaber afhænger af plantens vandtålende evne og dermed 
også af vandregimet, som berørt i foregående kapitel.  
 
For de fleste skovsystemer er det typiske landskabs- og vegetationsmønster en mosaik af for-
skellige pletter/småområder bestående af forskellige aldre og størrelser (King & Allen 1996). 
Fordelingen og tilstedeværelsen af disse småområder afhænger af typen af forstyrrelsesregi-
me. Emborg og Hahn (2005) skriver, at et meget finkornet mosaikmønster vil opstå i de natur-
lige danske skove med skyggetålende træarter som bøg. Mønsteret derimod for pionerarter 
som eg og skovfyr vil være mere grovkornet og præget af større foryngelsesflader. King & 
Allen (1996) anfører, at dynamikken betegnes gap-dynamik, idet forstyrrelser åbner kroneta-
get ved at fjerne de dominerende træer, og efterfølgende processer tilknyttet mikroklima, 
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jordbund og artssammensætning og struktur afgør hernæst, hvilke arter som vil udfylde tom-
rummet. En sådan gap-dynamik er normal for meget vandpåvirkede skovområder.  
 
Vand er den primære forstyrrelsesfaktor i skovbevoksede vådområder, men også afledte se-
kundære forstyrrelsesfaktorer spiller ind på successionsforløbet. I relation til gap-dynamikken 
influerer faktorer som vandregime samt vind, lysforhold, bevoksningsalder, artssammensæt-
ning og -struktur, vildttryk, insekter og sygdomme (King & Allen 1996; Conner et al. 2002). 
Battaglia et al. (2004) understøtter dette og skriver, at der ofte er flere faktorer, der influerer 
på samfundsorganisationen, og at for skove tilknyttet våde forhold er faktoren vind, der åbner 
kronetaget, såvel i småskala som i storskala, en vigtig parameter. Theriot (1993) skriver, at de 
arter, der kan tåle vandmættede og oxygenfattige forhold, har en konkurrencemæssig fordel, 
men at forskellige arter selvfølgelig også responderer forskelligt. Conner et al. (2002) anfører 
videre, at hydrologi og klima virker til at være nøglefaktorer, der influerer på artssammensæt-
ningen.  
 
Forskellige karaktertræk for arter knyttet til tidlige og senere successionsstadier kan ses på 
tabel 10. Det ses, at for mange af de tidlige successionsstadier benytter arter sig af strategier, 
der sikrer en højere grad af kolonisering i forstyrrede miljøer. Således ses, at egenskaber som 
frøspredningsfaktor og krav til lys er i overensstemmelse med vands og vinds effekt i de 
skovbevoksede vådområder, hvor der skabes lystilgængelighed gennem åbning af kronetaget. 
Yderligere ses, at diversiteten vil stige fra de tidlige successionsstadier, og diversiteten opnår 
oftest den højeste værdi på de intermediære stadier, for derefter at falde igen på vej mod kli-
makssamfundet.  
 
Tabel 10 Karaktertræk for arter tilknyttet tidlige og senere successionsstadier. Modificeret efter Stilling 
(2002). 

Egenskab Tidligt stadie Senere stadie 
Frøspredning God Dårlig 
Plantens ydeevne ved lav lystilgængelighed Lav Høj 
Biomasse Lille Stor 
Stabilitet Lav Høj 
Diversitet Lav Højere 
Frøspredningsfaktor Vind Dyr 

 
I nedenstående afsnit behandles de vigtigste udvalgte forstyrrelses- og konkurrenceparametre, 
der influerer på skovstrukturen og artssammensætningen i skovbevoksede vådområder. Vand 
er en direkte forstyrrelsesparameter, men vind og dermed lystilgængelighed er heraf afledte 
parametre som ligeledes behandles.  
 
Endvidere vil der være en lang række kendte forstyrrelses- og konkurrenceparametre som 
både influerer i vandpåvirkede og ikke vandpåvirkede systemer. Parametrene beskrives ikke i 
indeværende rapport, idet effekten af disse forudsættes kendte. I indeværende kapitel fravæl-
ges derfor behandling af parametre som ild, vildttryk, insekter, allelopati etc.  

Vand 
For vådområder er det vandniveauekstremer, der er den afgørende og mest almindelig forstyr-
relsesfaktor. En returnering til et tidligere stadie i successionsforløbet sker, fordi individer 
dør, og samfundsstrukturen ændres til mere tolerante arter af vandlidende forhold, selvfølgelig 
afhængigt af forstyrrelsesomfanget (Kangas 1990). Tallis (1983) angiver, at ethvert samfund 
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er tilknyttet et specifikt og karakteristisk vandniveau, og hvis der forekommer langvarige æn-
dringer i vandniveauet, der overstiger samfundets toleranceevne, vil det givne samfund erstat-
tes af et andet samfund. Schnitzler (1995) anfører, at det er graden af fugtighed der er afgø-
rende for successionen og Blom & Voesenek (1996) skriver, at vegetationszoneringen langs 
flodbredder ofte reflekterer forskellene i stressniveau i forhold til oversvømmelse. Kun pione-
rarter etableres i et meget forstyrret miljø. Arter som tilhører senere successionstrin findes på 
de højere liggende arealer som sjældnere oversvømmes (Blom & Voesenek 1996). Luego et 
al. (1990) skriver, at udpræget trædød grundet ændringer i hydroperioden kan ske meget hur-
tigt, og at fænomenet er normalt. Hydroperioden sammenholdt med træernes vandtålende ev-
ne bestemmer således skovsamfundet.        
 
Theriot (1993) finder ud fra en undersøgelse, at artssammensætningen ændres når højden dvs. 
elevationen og den deraf associerede fugtighedsgradient ændres fra våde til tørre forhold. 
Artssammensætningen reflekterer videre arternes tilpasninger til det aktuelle vandregime. 
Møller (2000) beretter ud fra observationer og indtryk fra mange lokaliteter at det ofte kun er 
få decimeters koteforskel i vandstandshøjden, der er styrende for træartsfordelingen. Videre 
anføres, at det for naturlige skove på jævn eller småtopograferet grund kan ses en veludviklet 
mosaik styret af især små højdeforskelle, og på hældende grund forekommer der ret ofte ud-
prægede zoneringer af trævæksten efter en fugtighedsgradient og lejlighedsvise ekstremer. De 
mikrotopografiske forskelle medfører variationer i hydroperioden, hvilket influerer på regene-
ration, mængden af opvækst af unge planter samt artssammensætningen (Battaglia & Sharitz 
2006). Iremonger & Kelly (1988) angiver ud fra undersøgelser, at ændringer i artssammen-
sætningen langs gradienter er bestemt ud fra artens relative tolerance overfor vandlidende 
forhold. Pautou & Décamps (1985) skriver, at for skovsamfund beliggende i oplandet opstår 
der en vis stabilitet, idet kun meget voldsomme oversvømmelser vil have en indflydelse. End-
videre opnår træerne her også en højere alder. Forstyrrelsesgraden aftager dermed med af-
standen til vandniveauet, og samfundet ændres fra pionersamfund til et mere klimakspræget 
samfund.  
 
En ændring i artssammensætningen og successionsforløb for skovsamfund som følge af ænd-
ret hydrologi kan ses eksemplificeret i de såkaldte Greentree Reservoirs (GTR) i USA. GTR 
er et specielt forvaltningsområde, hvor større arealer ved opstemning kunstigt sættes under 
vand til sikring af gunstige forhold for vandfugle. Vanddynamikken styres overordnet set ved, 
at der om efteråret sættes en prop i afledningen af vandet. Herved står vandet vinteren igen-
nem og giver de rigtige fødeforhold for fuglene. Om foråret fjernes opstemningen, således at 
skade på træsamfundene i området undgås. Problemet er dog, at kraftig regn kan forlænge 
varigheden af oversvømmelsen, selvom opstemningen er fjernet og en negativ påvirkning af 
træerne følger (King 1995; King et al. 1998). King et al. (1998) angiver, at flere undersøgel-
ser af GTR har vist en forskydning i artssammensætningen fra mindre tolerante til mere tole-
rante arter overfor oversvømmelse, hvilket de også finder i deres egen undersøgelse. Hastig-
heden i skiftet af artssammensætningen varierer. Nogle steder foregår det meget langsomt, 
hvorimod det andre steder sker indenfor to-tre år (King 1998). Arterne skifter dermed domi-
nansrolle, og nogle arter, der før har været subordinater eller transienter, vil nu være domine-
rende. Graden af stress og dødelighed skyldes en kombination af konkurrence mellem plan-
terne og hydroperioden. King et al. (1998) anfører yderligere, at hydroperioden har en større 
effekt på mindre vandtålende arter end på arter, der er mere tolerante overfor vandlidende 
forhold.   
 



 102

Kangas (1990) og Glenz et al. (2006) anfører, at forstyrrelse i form af tørke i lige så høj grad 
kan være en medbestemmende faktor for artsfordelingen. Træer, der, grundet et højt vandni-
veau, får flade rodsystemer, er i tørre perioder udsatte for tørkeskader. Mange træer formår 
ikke at regenerere roden hurtigt nok og rødderne optager derfor for lidt plads til at kunne for-
syne skud og blade med vand under perioder med tørke (Kozlowski 1984; Glenz et al. 2006; 
Polacek et al. 2006).  

Vind 
I skovbevoksede vådområder medfører de hydrologiske forhold som tidligere nævnt, at træer-
ne ofte har et lille rodsystem, hvilket gør dem udsatte overfor vindpåvirkninger. Vind betrag-
tes som en vigtig dynamisk faktor i sådanne våde miljøer, og sammenholdt med vandregimet 
er den afgørende for ændringer i kronetaget og dermed lysforholdene.  
 
Conner et al. (2002) angiver, at vindpåvirkning generelt og i skovbevoksede vådområder kan 
resultere i ekstreme ændringer i skovstrukturen ved at øge dødelighedsraten. Effekten er end-
videre, at arter med større træer er mere udsatte grundet deres højde. Dødeligheden og regene-
ration efter en storm afhænger af stormens intensitet, bevoksningens orientering i forhold til 
fremherskende vindretninger, roddybde, stamme- eller rodråd, artssammensætning og be-
voksningsstruktur samt bevoksningens udviklingsstadie (Conner et al. 2002; Timoney et al. 
1997).  
 
I de førnævnte GTR observeres yderligere et meget tyndere kronedække på forstyrrede vand-
lidende arealer, og der opstår flere åbninger pga. en større dødelighed, om end denne er størst 
umiddelbart efter etableringen af et GTR (Ervin et al. 2006). Ifølge Ervin et al. (2006) vil en 
kraftig åbning af kronetaget kun forekomme i en kortere periode efter etableringen af et GTR, 
idet der sker en naturlig selektion for arter, der er mere tolerante overfor oversvømmelser. 
Herefter vil kronetaget lukke sig mere igen. Dog vil der i systemet være flere åbninger grun-
det vindpåvirkning etc. En sådan proces må formodes også at gælde for danske forhold. 
 
Åbningen af kronetaget gennem vindpåvirkninger er helt central for opretholdelsen af de mere 
lyskrævende og ofte mere vandtålende arter. Med øget forstyrrelsesintensitet stiger andelen af 
åbninger. Herved følger, at etableringsmulighederne for pionerarter stiger. Forstyrrelsen for-
årsager dermed opretholdelsen af et pionersamfund og en mulig dominerende andel af pione-
rarter.  
 
Roddybde og højde er de vigtigste forhold i relation til muligheden for stormfald. Som be-
skrevet i foregående kapitel, opnår træerne typisk flade rodsystemer på vandlidende jorde, se 
også figur 43. I forhold til stormfasthed vil højden på træerne i kombination med roddybden 
på et tidspunkt blive afgørende. Derfor ses også for skovbevoksede vådområder en sammen-
hæng mellem, hvilken højde træerne kan opnå og vandniveauet. 
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Figur 43 Flade rodsystemer og deraf følgende stormfald i gran. 
 
Pautou & Décamps (1985) finder i en undersøgelse, at højden af træer er korreleret med 
vandniveauet. Med faldende vandniveau stiger træernes højde. Højden på bevoksningerne 
stiger i takt med afstanden til grundvandet (Timoney et al. 1997). En analyse af specifikke 
samfund viser derfor også, at de nederste samfund med pil ofte kun opnår en højde af 6 m. 
Ernst & Brooks (2003) skriver, at samfund, der er meget forstyrrede af oversvømmelser, vil 
antage en mere kratlignende form. Efter pilesamfundet følger et gråelsamfund, der har en høj-
de på 15-20 m. Hernæst ses et samfund med arter som ask og stilkeg, der får en højde på 30 m 
(Pautou & Décamps 1985). En sådan fordeling mellem træernes højde i forhold til vandniveau 
er et generelt træk for skovbevoksede vådområder og ses angivet i meget af den gennemgåede 
litteratur.  
 
Schnitzler & Cabiener (1990) skriver, at det nederste pionersamfund af pil og poppel ved 
Rhinsystemet opnår en alder af 30-80 år. Hernæst ses et postpionerstadie med en blanding af 
poppel, ask, elm, dunbirk og el, der kan opnå en alder af 100-150 år, afhængigt af forstyrrel-
sesniveauet. Forstyrrelsesniveauet påvirker ligeledes fordelingen mellem arternes dominans-
rolle, og hvor ved en højere grad af forstyrrelser, vil poppel være dominerende og de andre 
arter subordinater. Det sidste stadie af successionsforløbet, hvis der ikke forekommer mellem-
liggende større forstyrrelser, vil være et samfund bestående af eg, ask og elm, der kan opnå en 
alder af 200-400 år. Schnitzler & Cabiener (1990) angiver, at der aldrig i disse systemer er 
observeret ege med en alder højere end de 400 år. Dette kan skyldes, at der indenfor tidsrum-
met vil opstå oversvømmelser, eller at egene naturligt ikke kan blive ældre under de givne 
betingelser.  
 
Træets højde i sammenhæng med et fladt rodsystem og deraf følgende mulighed for stormfald 
er interessant i drifts- og produktionsmæssige sammenhænge. King & Allen (1996) angiver 
for amerikanske forhold, der kan overføres til danske, at en ændret hydrologi og dermed sti-
gende vandniveau betyder: 
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• et stigende omfang af oversvømmelser i vækstsæsonen og 
• at en negativ vandpåvirkning af jordbunden vil medføre, at træerne er mere påvirkeli-

ge overfor vind, og at det vil kunne påvirke tømmerproduktionen.  
 
På lokaliteter, hvor der efter genskabelsen af den naturlige hydrologi fortsat skal ske en ved-
produktion, er det væsentligt at sikre, at træerne får mulighed for at opnå den ønskede mål-
diameter. Ved at give rodsystemet mulighed for at vokse i bredden, kan stormfastheden øges. 
En større rodudbredelse fås ved at mindske konkurrencen med nabotræer, men heri ligger 
også en fare for kvalitetsforringelse grundet en øget mængde af grene og evt. vanrisdannelse. 
Det vil derfor skulle ske en afvejning på det konkrete areal. De tidligere nævnte faktorer, som 
bevoksningens orientering i forhold til fremherskende vindretning samt vandniveau, er afgø-
rende for forvaltningspraksis.  
 
Yderligere vil de træarter, hvor rødderne kan tåle at være vandtildækkede, have en bedre for-
ankring. Dette formår træer som stilkeg, rødel, ask og skovfyr under naturlig tilpasning til de 
hydrologiske forhold.  

Åbning i kronetaget 
Battaglia et al. (2004) skriver, at hvor der forekommer forstyrrelser, der medfører åbning i 
kronetaget, vil interaktion mellem oversvømmelse samt lystilgængelighed overvejende be-
stemme samfundsdynamikken. Som nævnt er trædød og vind afgørende faktorer i forbindelse 
med åbningen af kronetaget, men også hugst vil være en medfaktor.  
 
Denslow & Battaglia (2002) anfører, at en åbning i kronen, enten ved død eller som storm-
fald, er en vigtig parameter for, at nogle arter kan etablere sig. Et skovøkosystems respons på 
f.eks. en opstemning af vand, er både et resultat af en øget oversvømmelsesperiode samt en 
øget lysmængde til underetagen grundet hendøen og dermed lysning i kronerne. Et sådan re-
gime vil kunne fremme de mere lyskrævende arter, der er tolerante overfor oversvømmelse. 
Denslow & Battaglia (2002) anfører også, at hvor vandniveauet stiger langsomt og hvor åb-
ningen af kronetaget sker mere moderat, vil arter, som er mere skyggetålende, men tolerante 
overfor oversvømmelse, være at finde. Yderligere anføres, at også jordbunden i sig selv vil 
kunne påvirke artssammensætningen, hvilket er normalt kendt.  
 
I en undersøgelse anfører Battaglia & Sharitz (2006), at de skyggetålende træarter findes på 
mere tørre jorde, og at de skyggeintolerante arter er at finde på mere våde jorde, hvilket indi-
kerer en sammenhæng mellem tolerancen overfor skygge og oversvømmelse. Der observeres 
dog amerikanske arter, der er meget tolerante overfor både skygge og oversvømmelse, men 
det er få arter, og artstyperne og tilpasningerne til skygge ses ikke i samme grad for de euro-
pæiske arter.  
 
Battaglia et al. (2004) anfører, at forskellige karaktertræk og egenskaber kan være vigtige i 
kolonisationssammenhænge efter åbning af kronetaget. Forskellige regenerationsstrategier 
kan ses på figur 44. Figuren viser forskellige strategier, hvor det bl.a. kan ses på figur 44(A), 
at andelen af arter, der har en koloniseringsstrategi, dvs. pionerarter der har brug for storskala-
forstyrrelse og lys, er større i vådområder end i oplandet. I oplandet er andelen af skyggetå-
lende træarter til gengæld større. I systemerne er der således forskel på, hvilke arter der er 
dominerende, subordinate og transienter, og langs en gradient vil det ofte opleves, at arterne 
ændrer rolle i systemet. I forhold til figur 44(B), hvor store/tunge frø typisk er korreleret med 
skyggetålende arter, finder Battaglia et al. (2004) i deres undersøgelse, at egearterne skiller 
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sig ud, idet de har tunge frø, men at mange af egearterne er forholdsvis tolerante overfor over-
svømmelse. Dette er i god overensstemmelse med egens strategi, som det kendes for danske 
forhold. Endvidere viser figur 44(B) sammenhænge mellem koloniseringsstrategi og skygge-
tålende evne, hvor koloniseringsarter typisk har små vindspredte frø og er skyggeintolerante. 
Figuren viser også forskellen på oplandsstrategier og strategier knyttet til våde områder. Stra-
tegier for våde områder udgøres af: frø der kan flyde ovenpå vand, arter der er tolerante over-
for oversvømmelse samt træarter der danner et fladt rodsystem. Arter tilknyttet oplandet har 
en større tørketolerance, idet de har dybere rødder.  
 

 

 
Figur 44 Regenerationsstrategier i forhold til forskellige vand- og lysforhold. Modificeret efter Battaglia et 
al. (2004) 
 
Sammenhængen mellem skyggetolerance og oversvømmelsestolerance kan for amerikanske 
arter, der er dominerende i lavlandsskove, ses på figur 45. Det bemærkes, at der i disse syste-
mer også forekommer arter indenfor slægterne Fraxinus, Quercus, Salix, Betula, Populus, der 
indgår i klasserne for de mere oversvømmelsestolerante, men til gengæld mindre skyggetå-
lende. Den amerikanske bøg udviser høj skyggetålsomhed, men lav tolerance overfor vandli-
dende forhold. Fordelingen er i god overensstemmelse med de kendte danske forhold og dan-
ske arters økologi. Vreugdenhil et al. (2006) beretter, at zoneringen af træarter i vandlidende 
systemer er bestemt af de hydrologiske forhold, men at også lystilgængeligheden er en afgø-
rende faktor for populationsdynamikken. Typisk er de europæiske våde områder zoneret med 
arter af pil og poppel på de lavest liggende og hyppigt forstyrrede våde områder, efterfulgt af 
arter af eg, elm og ask på de mere moderat forstyrrede og lidt tørre områder, som også berørt i 
kapitlet ”Vand i skoven”.   
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Figur 45 Sammenhængen mellem skyggetolerance og oversvømmelsestolerance (Battaglia et al. 2004). 
 
Der ses også en forskel i kronetaget ved meget varierende og hermed forstyrrende vandni-
veauer, og vandniveauer der har et mere kontinuerligt niveau. King (1998) beretter, at produk-
tionen af tømmer er en stor forstyrrelsesparameter og i mangel på denne vil andelen af mere 
skyggetålende arter stige i systemerne med GTR. Dette formodes at skyldes, at vandregimet 
har et relativt kontinuerligt niveau hvert år, og at den dynamiske faktor derved ikke influerer 
så kraftigt. I et sådant mindre forstyrret system, vil der indfinde sig et mere pseu-
do(sub)klimaksagtigt samfund.  
 
Et mindre forstyrret system ses i forbindelse med projektets eksperimentelle arbejde opret-
holdt på et af undersøgelsesarealerne på Gråsten Skovdistrikt. Her haves en værdifuld yngre 
bøgebevoksning, der ønskes opretholdt til omdrift. I tilstopningen af en grøft isættes et over-
løb og dermed holdes vandets fluktuationer på et niveau, der ikke truer bevoksningen. Et så-
dant system vil i fremtiden have et mere subklimaks- til klimaksagtigt samfund under forud-
sætning af, at overløbets funktion vedligeholdes. Under samtale med Knudsen (2007), pers. 
medd. forklarede han, at praksis med anvendelsen af overløb på Gråsten Skovdistrikt primært 
blev brugt i starten, hvor distriktet på arealer skulle genskabe den naturlige hydrologi, men at 
der nu haves bedre erfaringer med vurderingen af det fremtidige vandniveau, hvorfor dette 
undlades.    
 
Det anføres i King (1998), at idet egearterne (amerikanske) er en skygge-intolerant gruppe, er 
det nødvendigt med en aktiv forvaltning og hugst, hvis den skal vedblive at være en kompo-
nent i systemet. For at sikre en ordentlig etablering og regeneration er det nødvendigt med 
åbninger af mindst 0,10 ha for at sikre en tilstrækkelig lysmængde til væksten. Endvidere bør 
arealerne ikke oversvømmes under oldenår og 2-3 år efter. Der skal således sikres en korrekt 
mængde åbninger i kronetaget udover det, der naturligt opstår, og King (1998) foreslår, at 
hugststrategier som enkelttræshugst, gruppevis foryngelse, skærmforyngelse og renafdrift, 
alle kan være anvendelige afhængigt af den lokalitetsspecifikke dynamik og forskellige for-
valtningsperspektiver (tømmerproduktion, rekreation, økologi).  
 
Blom (1999) angiver, at det, for en succesfuld etablering af stilkeg, er nødvendigt med lys, og 
at regeneration af denne art generelt kan være mangelfuld. Problemstillingen vedrørende for-
yngelsen og sikringen af eg i danske skovsamfund er yderligere behandlet i flere kapitler i 
Larsen (2005), men generelt konkluderes, at det er nødvendigt med større foryngelsesflader til 
egen og at der mange steder skal ske en aktiv hugst for at opretholde et egedomineret skov-
samfund.      
 
I nærværende rapport er fokus lagt på, hvorledes mange af vore vigtige produktionstræarter 
påvirkes ved genskabelsen af den naturlige hydrologi. Flere af disse træarter står i dag på na-
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boarealer til områder, hvor genskabelsen af den naturlige hydrologi forventes at have en ef-
fekt. Påvirkningen er et resultat af det aktuelle vandregime. Ovenstående forhold med et mere 
kontinuerligt vandniveau er forventeligt på flere af de steder, hvor der genskabes en naturlig 
hydrologi i Danmark. Her vil opstå mere pseudoklimaksagtige samfund grundet, at der ind-
stiller sig en ligevægt pga. mindre forstyrrelse. I disse systemer vil mere skyggetålende træar-
ter i højere grad være til stede og være dominerende. Som beskrevet i foregående kapitel vil 
en del relativt intolerante arter overfor vandlidende forhold kunne være at finde i de skovbe-
voksede vådområder. Dette skyldes, at de enten har et naturligt højtliggende rodsystem eller 
kan fruktificere i en ung alder og dermed kunne påvirke successionsforholdene. De er herved 
en form for subordinater eller transienter og indgår dermed som en økologisk parameter.  
 
Arter, som eksempelvis rødgran, sitkagran og til dels bøg, vil - afhængigt af vandregime og 
topografi samt jordbund - kunne udkonkurrere de mere lyskrævende pionerarter som f.eks. 
birk og stilkeg. På arealer, der er bakkede og hvor der forekommer større gradientforskelle, vil 
afstanden til vandniveauet hurtigt ændres og vandniveauet vil dermed ikke influere på meget 
store arealer. Ekstremer for vandniveauet påvirker således kun på et mindre areal, grundet den 
hurtigere stigende afstand til grundvandet. I sådanne områder vil der evt. kun være en meget 
smal zoneringsstribe af de mest lyskrævende og tolerante arter overfor vandlidende forhold. 
De erstattes hurtigt af de mere skyggetålende arter. På disse arealer vil en aktiv hugst være 
nødvendig for at opretholde et større areal med et skovbillede bestående af lyskrævende arter 
som rødel, bævreasp, ask og stilkeg.  
 
På lavtliggende, flade og større arealer vil der ses bredere zoneringer grundet, at ekstremer for 
vandniveauet vil kunne påvirke større områder. Her vil forekomme en højere grad af forstyr-
relser, og dermed følger en øget lystilgang gennem åbninger af kronetaget. På sådanne arealer 
vil opretholdelsen af lystræssamfund ikke i samme grad kræve aktiv hugst.  
 
I det foregående kapitel berøres problemstillingen vedrørende stilkegs tidligere udspring i 
forhold til ask forårsaget af høje temperaturer. Dette kan medføre, at stilkegen på flere arealer 
udviser ringere vækst og tolerance, idet vandniveauet og dermed påvirkningen vil være større, 
når stilkegen springer ud. Dette kan give ask en konkurrencemæssig fordel. Ved at ask endvi-
dere tåler en højere grad af skygge i sine unge år, formodes en aktiv hugst og styring i det 
indbyrdes forhold mellem ask og stilkeg også at være nødvendig for at sikre stilkeg i konkur-
rencen med ask.  
 
Yderligere vil vegetativ reproduktion som nævnt kunne være en fordel i det stressede vandli-
dende miljø. Vegetativ reproduktion bliver en fordel, hvis der sker en åbning i kronetaget 
samtidig med, at der fortsat eksisterer vandlidende og ugunstige forhold for frøformering. 
Ernst & Brooks (2003) anfører, at vegetativ reproduktion er et kendetegn og favoriseres frem 
for frøformering i meget vandpåvirkede skovsystemer. Ikke alle arterne tilknyttet et sådan 
system har vegetative reproduktionsegenskaber, hvilket kan medføre en væsentlig ændring i 
artssammensætningen ved fortsat høje vandniveauer (Ernst & Brooks 2003). Ved høje vand-
niveauer vil træhøjden generelt være lavere og dimensionen på stammerne mindre. Således vil 
de arter, der evner denne egenskab, kunne vedblive at være dominerende. Andre træarter, der 
som voksne individer ellers kan klare de samme forhold, men hvor foryngelsen har ugunstige 
betingelser, vil i stedet kunne blive subordinater eller sågar transienter.   
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Sammenfatning 
 
Genskabelsen af den naturlige hydrologi vil påvirke forholdene for den eksisterende bevoks-
ning. En følge vil kunne være en ændret artssammensætning og bevoksningsstruktur. En 
vandstandsøgning udgør en forstyrrelsesfaktor, der herved kan påvirke successionsvejen. Ha-
ves en ringe grad af forstyrrelser, vil forløbet ende med et klimakssamfund, men ved indfly-
delse af forstyrrelser sættes systemet tilbage til et tidligere successionsstadie eller systemet 
kan følge en ny successionsvej. Forstyrrelser skaber stress og forskellige miljømæssige gradi-
enter, og zoneringen af arter er et udtryk for deres respons på disse. Vand er den vigtigste for-
styrrelsesparameter i skovbevoksede vådområder og medfører et højt stressniveau. Det er spe-
cielt ekstremer for vandniveauerne, der påvirker zoneringen af træarter. Ved genskabelsen af 
den naturlige hydrologi vil der, afhængigt af vandregimet samt ekstremer, kunne ses en æn-
dring af samfundet til mere tolerante arter overfor vandlidende forhold. Et system kan beskri-
ves ud fra hvilke arter, der er dominerende, subordinater og transienter, og forstyrrelser, der 
f.eks. følger af et øget vandniveau, vil kunne medføre en ændret rollefordeling.  
 
Et højt grundvandsniveau skaber flade rodsystemer, hvorfor tørke forårsaget af naturlige fluk-
tuationer i vandniveauet vil være en stressfaktor. De flade rodsystemer indebærer, at træerne 
er udsatte for stormfald, et forhold der endvidere vil afhænge af bl.a. højden på træerne. 
Vandlidende forhold kan i sig selv, eksempelvis gennem oversvømmelse, skabe trædød, men 
stormfald vil videre medføre, at kronetaget åbnes. Herigennem opstår et miljø med en høj 
grad af stress og som er mere lysåbent, hvorfor disse miljøer kendetegnes ved en stor andel af 
pionerarter. Skovbevoksede vådområder er også kendetegnet ved at have en stor andel af ar-
ter, der har en koloniseringsstrategi, hvorimod højere liggende arealer i større grad undgår 
forstyrrelse, og der forekommer mere skyggetålende træarter.  
 
Det identificeres, at vanddynamikken er afgørende for udviklingen af skovsamfundet, og hvor 
der ses et mere kontinuert og mindre dynamisk vandregime, vil dette indebære, at der kun 
findes et lille antal pionerarter. Forstyrrelsesgraden er ringe, og skovsamfundet vil overgå til 
at være mere pseudoklimaksagtigt, og der vil fordres forstlige indgreb for at sikre tilstedevæ-
relsen af mere lyskrævende arter.  
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Eksperimentelle undersøgelser af udvalgte træarters re-
spons på et ændret vandniveau 

 
De eksperimentelle undersøgelser baseres på målinger foretaget i foråret 2007. Det overord-
nede formål med det eksperimentelle arbejde er at se på udvalgte træarters reaktion på en 
genskabt naturlig hydrologi og herved skabe grundlag for at kunne vurdere de konsekvenser 
en genskabt naturlig hydrologi vil kunne få på en eksisterende bevoksning. Målet med under-
søgelsen er yderligere at se på træarternes indbyrdes forskelle i tålsomhed. Formålet med 
undersøgelserne er derfor at kunne give et billede af følgevirkninger og omfang ved genska-
belsen af den naturlige hydrologi.  
 
Der foreligger ikke data om f.eks. træernes vækstforhold, umiddelbart før drænet blev lukket. 
Det er derfor nødvendigt at kombinere metoder, der vurderer træernes tilstand (vitalitet) i 
relation til vækstforholdene og det hydrologiske billede, der iagttages på nuværende tids-
punkt, med undersøgelser der giver et indblik i det enkelte træs historie.  
 
Følgende gennemgås metoden og resultaterne for den eksperimentelle undersøgelse.  
 
Undersøgelsesområdernes udvælgelse 
 
I forbindelse med udvælgelse af undersøgelsesarealer hentes bl.a. inspiration i litteraturstudi-
et. Ford & Brooks (2002) udvælger deres undersøgelsesområder med henblik på at have sko-
ve med forskellig træartssammensætning samt potentielt forskellige vandregimer. De under-
søger effekten af et ændret vandregime på lavtliggende skove ved en flod i Florida, USA. 
Ernst & Brooks (2003) måler på en løvtræsskov i en sump i Florida, USA langs en hydrolo-
gisk gradient med det formål at forstå strukturen af skovsamfundet samt den vanddynamik, 
der bestemmer artssammensætningen. Undersøgelsesområderne er udvalgt efter, at disse har 
en tydelig gradient af trædødelighed over et større sammenhængende område. 
 
I litteraturstudiet identificeres kriterier som træets alder, størrelse, vandkvalitet, ud-
springstidspunkt i relation til oversvømmelsesregime, forskellen på skyggetålende og lyskræ-
vende træarter samt forskellen på løv- og nåletræer at være relevante i undersøgelsen af træ-
ernes tålsomhed overfor vandlidende forhold. Som ved Ford & Brooks (2002) er et kriterium 
ligeledes, at der kan erkendes en fugtighedsgradient samt en gradient for træernes vitalitet. 
Kriterierne er vigtige og inkorporeres i udvælgelsen af egnede lokaliteter. I udvælgelsen af 
træarter har vi fokuseret på de arter, der er klassiske i det danske skovbrug og har en produk-
tionsmæssig betydning. Grundet begrænset tid til undersøgelserne, begrænses denne til arter-
ne bøg, ask, stilkeg, rødgran og ædelgran. Der undersøges i alt 8 lokaliteter med dublering for 
bøg, stilkeg og ask.  
 
Det er almindeligt kendt, at jordbundens fysiske og kemiske egenskaber er afgørende for bl.a. 
træernes vækst og rodudbredelse. Beskrivelserne af de naturlige vanddynamiske systemer, der 
indgår i litteraturstudiet, har en tyngde omkring en mere energirig vanddynamik end hvad der 
kunne forventes repræsentativt for genskabelsen af den naturlige hydrologi i de danske skove. 
I de energirige systemer vil der ofte være en karakteristisk sammenhæng mellem f.eks. tekstur 
og vandregime som følge af erosion og sedimentation. Det er derfor ikke i litteraturstudiet 
direkte muligt at adskille effekten af jordbund og vandpåvirkning.  
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Forskelle i jordbund samt klima vil således være interessante at undersøge, da variationer kan 
påvirke træarternes tålsomhed overfor vand. Der forekommer jordbundsvariationer i henhold 
til vandholdende evne og dermed hvor kraftig en oversvømmelse kan blive, samt længden af 
perioden. Men også oxygenindholdet i jorden vil være forskelligt, grundet varierede porestør-
relser. Det er derfor fundet relevant at undersøge jordbundens betydning for træernes vækst 
og vitalitet. 
 
Som beskrevet foranstående måler Ernst og Brooks (2003) på en hydrologisk gradient. Den 
hydrologiske gradient er bl.a. bestemt af topografien. Forskellene i topografien er afgørende 
for vandregimet og influerer på, hvorledes vandniveauet påvirker arealet. Derfor udvælges for 
hvert undersøgelsesområde træer, der formodes at ligge på en fugtighedsgradient. Dvs. hvor 
der er forskel på fugtighedsforholdene træerne imellem.  
 
I litteraturstudiet erfares, at vandniveauet, men også tidspunktet for vandlidende forhold, er af 
betydning. Således vil et højt vandniveau i vækstsæsonen have den største betydning. Kravet 
til specialets tidsmæssige gennemførelse har medført, at det har været nødvendigt at foretage 
målinger kort før udspring og ikke i selve vækstsæsonen. De fleste af målingerne vurderes 
dog at være repræsentative, idet de er gennemført på et tidspunkt, hvor træernes rodaktivitet 
har været i gang. Dette begrundes ud fra figur 46, men også ud fra at foråret 2007 har været 
ekstraordinært varmt. Det vurderes derfor, at vandniveauet på det målte tidspunkt er repræ-
sentativt for et vandniveau, der vil kunne have en effekt på træernes vækst og sundhed. Yder-
ligere er tidspunkterne for målingerne foretaget indenfor en så kort periode som muligt for at 
sikre, at forholdene lokaliteterne imellem er relativt ens.  
 

Figur 46 Undersøgelse af ældre træers (bøg, rødgran, alm. ædelgran) finrodsvækst (Nielsen 2004). 
 
I forbindelse med udvælgelsen af egnede lokaliteter har kun få lokaliteter vist sig anvendelige, 
idet genskabelsen af den naturlige hydrologi først er påbegyndt indenfor en relativ kort tidspe-
riode. Således forefindes få arealer og, med baggrund i kriterierne til undersøgelsesområder, 
er flere arealer yderligere frasorteret. Et af problemerne har været at finde egnede arealer, der 
efter genskabt hydrologi er træbevoksede. Hvor genskabelsen af den naturlige hydrologi på 
nuværende tidspunkt har været foretaget, har det flere steder været normal praksis at afdrive 
arealet for træer inden tilstandsændringen. Selv på arealer med efterladte træer har der været 
afdrevet, og dette, i kombination med generelle udvælgelsesproblemer med baggrund i speci-
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fikke kriterier for enkelttræerne, har medført, at det har været svært at få en tilpas mængde 
relevante individer til undersøgelserne. Således er det i gennemsnit kun lykkedes at finde ca. 7 
træer på hver lokalitet. Yderligere forudsættes et kendt tidspunkt for lukning af grøften, hvil-
ket også har udelukket en del undersøgelsesarealer.  
 
For at opnå 8 undersøgelsesområder der opfylder kriterierne for udvælgelse, har det været 
nødvendigt og ønskeligt at tage til skovdistrikter beliggende i forskellige egne af landet. Idet 
projektet er et pionerarbejde, har det ligeledes været essentielt, at flere distrikter deltog i un-
dersøgelsen, for herved at få størst mulig vidensopsamling. Med den varierede geografiske 
placering fås derfor flere indtryk tilknyttet forskellige typer af vandregimer. 
 
De ovenstående kriterier forsøges inkorporeret i undersøgelsen gennem udvælgelse af: 
  

1) Lokaliteter med forskellige træarter herunder med repræsentation af både løv- og nåle-
træer. 

2) To bøgelokaliteter på forholdsvis sammenlignelig jordbund, men med forskellig alder.  
3) To stilkeglokaliteter, der er relativt ensaldrede, men på meget forskellige jordbunde. 

Den ene er beliggende på en sandet lerjord og den anden på en tørvejord. 
4) To askelokaliteter, der er relativt ensaldrede, men hvor der er forskel på vandkvalite-

ten. Der forekommer god gennemstrømning af vand på den ene lokalitet, der er belig-
gende på en skrænt, hvorimod den anden er beliggende på faldt terræn, hvor vandfor-
holdende er stagnerende.  

5) En rødgran lokalitet med næsten identisk klima, jordbund og vandregime som den ene 
af egelokaliteterne 

 
Beskrivelse af undersøgelsesområderne 
 
For hvert undersøgelsesområde er der udarbejdet en detaljeret lokalitetsbeskrivelse samt tilhø-
rende træbeskrivelse for målinger foretaget på enkelttræer. Disse kan ses på bilag 2 – 9. Loka-
litetsbeskivelserne viser bl.a. beliggenhed, gradientbillede og generelle fotos fra lokaliteten, 
samt en dyberegående beskrivelse og historik. Nedenfor behandles undersøgelsesområderne 
derfor kun på overordnet niveau. Områdernes geografiske placering kan ses på figur 47, og de 
undersøgte træer samt bevoksningens vækstmæssige forhold udtrykt ved træernes højdeboni-
tet kan ses på bilag 16. 
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“Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kortmaterialer er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997.” 

Figur 47 Undersøgelsesområdernes geografiske placering.  
 
Lokalitet A – Bøg, Store Hareskov (bilag 2): 
Den undersøgte hydrologiske gradient ligger i Store Hareskov. Terrænforskellen er på 3,39 m 
mellem det lavest og højest beliggende træ. Det først målte træ står i kanten af vandfladen. 
Der er foretaget målinger d. 06-03-07 og en gentagelse til sikring af overensstemmelse i data 
d. 24-04-07. Der måles på bøg fra år 1881. På lokaliteten er der gennemført en grøftelukning i 
år 1997. Topografien består af et typisk bakket morænelandskab, og jordbunden er siltet og 
leret samt gleypræget. Der er tydelig forskel på træernes tilstand fordelt på gradienten. For 
bevoksningen som helhed haves en middelhøjde og -diameter på 30 m og 52,2 cm i diameter.  
 
Lokalitet B – Rødgran, Gribskov (bilag 3): 
Det undersøgte område ligger i Gribskov i et område kaldet Tokkerup. Terrænforskellen er på 
2,05 m mellem det lavest- og højest liggende træ. Det først målte træ står i kanten af vandfla-
den. Målingerne er foretaget d. 29-03-2007. Der måles på rødgran fra år 1958. Der er foreta-
get en vandstandshævning i 1996. Topografien er et typisk bakket morænelandskab og jord-
bunden er sandet ler og humuspræget, og der forekommer en smule gley. Endvidere er der et 
kompakt lag, der kan virke vand- og rodstandsende. For den generelle bevoksning måles en 
middelhøjde og –diameter på 23,5 m og 29,5 cm.    
 
Lokalitet C – Stilkeg, Gribskov (bilag 4): 
Området er beliggende i Gribskov i samme område som lokalitet B. Terrænforskellen er på 
1,71 m mellem det lavest og højest liggende træ. Det først målte træ står under vandspejlet. 
Målingerne er foretaget d. 30-03-2007. Der måles på stilkeg fra 1948. Vandstandshævningen 

Lokalitet D – Bøg 
Roden Skov 

Lokalitet E – Ask 
Roden Skov

Lokalitet F –  Ask 
Draved Skov 

Lokalitet G – Ædelgran 
Kronens Hede Plantage 

Lokalitet B – Rødgran 
Gribskov

Lokalitet C – Stilkeg 
Gribskov

Lokalitet H – Stilkeg 
Egebjergene 
Jonstrup Vang 

Lokalitet A – Bøg 
Store Hareskov 
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er foretaget på samme tidspunkt som for lokalitet B, dvs. i 1996, og de har samme vandregi-
me. De topografiske og jordbundsmæssige forhold er som for lokalitet B, dog er jorden ikke 
nær så humuspræget. Der er tydelig forskel på træernes tilstand fordelt på gradienten. Der 
registreres for bevoksningen som helhed en middelhøjde og – diameter på 20,4 m og 27,6 cm.  
 
Lokalitet D – Bøg, Roden Skov (bilag 5): 
Området er beliggende i Roden Skov ved Gråsten. Terrænforskellen er på 0,93 m mellem det 
lavest og højest liggende træ. Det først målte træ står i kanten af vandfladen. Målingerne er 
foretaget d. 17-04-2007. Der måles på bøg fra 1937. En grøftelukning samt udvidelse af 
vandhul er gennemført ultimo 2001/primo 2002. Topografien er jævnt bakket. Jordbunden er 
her svær til meget svær lerjord og stærkt præget af gley. For bevoksningen måles en middel-
højde og –diameter på 20,8 m og 27,8 cm.  
 
Lokalitet E – Ask, Roden Skov (bilag 6):  
Lokaliteten ligger i Roden Skov som ved Lokalitet D og målingerne er foretaget d. 18-04-
2007. Der måles på ask fra år 1944. Der er foretaget en lukning af grøften i hele længden ul-
timo 2001/primo 2002. Træerne står på en faldende topografisk gradient med en niveauforskel 
på ca. 1,5 m. Træernes afstand til en åben vandflade måles i dette tilfælde ved at måle højden 
til nærmeste ”pyt”. Selvom der forekommer et terrænfald, således at ”pytterne” ikke ligger på 
samme niveau, foretages en korrektion, der indebærer, at den hydrologiske gradient bereg-
ningsmæssig bliver vandret. Højden til vandniveauet og generelt ikke terrænhøjden er af inte-
resse. For træernes højde til den åbne vandflade er forskellen mellem lavest og højest liggende 
træ 0,91 m. Terrænforskellen medfører en vis vandgennemstrømning og dermed øget oxygen-
indhold. Jordbunden er som for Lokalitet D svær til meget svær lerjord. For bevoksningen 
måles en middelhøjde og –diameter på 28,6 m og 38,6 cm.   
 
Lokalitet F – Ask, Draved Skov (bilag 7): 
Området er beliggende i Draved Skov. I Draved Skov har der været udført en generel grøfte-
lukning for arealerne i år 1999 og 2000. Undersøgelsen er foretaget d. 18-04-2007. Der måles 
på ask fra år 1940. De topografiske forhold udgør et fladt område, hvor der dog forekommer 
mikrotopografiske forskelle. Vandregimet er stagnerende. Forskellen i niveauhøjde mellem 
lavest og højest liggende træ er på 0,38 m. Jordbunden er fin- til grovsandet, men steder regi-
streres der ler i de nederste horisonter. Det formodes derfor, at der måles på et område, der er 
dækket med flyvesand. For bevoksningen registreres en middelhøjde og –diameter på 23,2 m 
og 32,8 cm.  
 
Lokalitet G – Alm. Ædelgran, Kronens Hede Plantage (bilag 8): 
Lokaliteten har desværre ikke vist sig anvendelig, da lukningen af grøften er foretaget for så 
kort tid siden, at en respondering forårsaget af et stigende vandniveau ikke kan erkendes. Må-
linger og beskrivelser er dog medtaget om end i reduceret omfang. Gradienten er beliggende i 
Kronens Hede Plantage. Der er foretaget en fuld grøftelukning som for lokalitet E. Der måles 
den 20-04-2007 på alm. ædelgran fra år 1962, dog virker en del af træerne yngre, hvilket for-
modes at skyldes efterplantning. Der forekommer en meget svag terrænhældning og træernes 
højde over åbent vandniveau måles derfor på samme måde som lokalitet E. Terrænet falder 
0,17 m. Forskellen i terrænhøjden mellem lavest og højest liggende træ er 0,47 cm. Jordbun-
den er grovsandet, men indeholder en stor mængde humus i den øvre del, hvilket øger jordens 
vandholdende evne. For bevoksningen måles en middelhøjde og –diameter på 10,6 m og 26,1 
cm.  
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Lokalitet H – Stilkeg, Egebjergene Jonstrup Vang (bilag 9): 
Lokaliteten er beliggende i Egebjergene ved Jonstrup Vang. Terrænforskellen er på 0,88 m 
mellem det lavest og højest liggende træ. Det først målte træ står under vandspejlet. For et 
stort område er der i år 1997 genskabt en naturlig hydrologi og der måles på en delmængde af 
dette område. Målingerne er foretaget d. 27-04-2007 på stilkeg fra år 1940. Topografien er 
kuperet med lavninger. Jordbunden består øverst af et tørvelag, der erstattes af en lerjord i de 
dybereliggende horisonter. Der er tydelig forskel på træernes tilstand fordelt på gradienten. 
Der registreres for bevoksningen som helhed en middelhøjde og –diameter på 21,9 m og 31,9 
cm. 
 
Dataindsamling 
 
Flere stressfaktorer indvirker på træernes sundhedstilstand, hvilket kan registreres på flere 
forskellige måder. I relation til vand har en række forfattere beskæftiget sig med dette som 
dynamisk faktor, enten i form af laboratorieforsøg eller ved målinger og analyser af naturlige 
vandpåvirkede systemer. Eksempelvis undersøger King (1995) for en løvtræsskov i lavlandet 
ved en flod i Texas, USA sammenhængen mellem oversvømmelsesregime, strukturen af be-
voksningen, regeneration samt stress og dødelighed. Der måles for hvert undersøgelsesområ-
de artssammensætning, DBH, placering i kronelaget og graden af stress for hvert træ. Stress 
blev målt som graden af bladtab. Vanddybden blev målt ugentligt. Ford & Brooks (2002) må-
ler i en anden undersøgelse vanddybden i brønde, DBH, døde grene i kronetoppen, misfarv-
ninger af løvet, stammeråd, parasitter samt om træet var levende eller dødt. For alle træer i 
undersøgelsesområdet med en DBH over 50 cm blev der taget en årringsmåling. I en tredje 
undersøgelse måler Ernst & Brooks (2003) såvel afstanden til grundvandet for hvert plot samt 
højdeforskellene. Højdeforskellene anvendes i forhold til en transekt til at registrere forskelle i 
artssammensætning som følge af det af højdeforskellen afledte varierende oversvømmelsesre-
gime. Herudover registreres art, DBH og vitalitet målt som forholdet mellem antallet af le-
vende og døde grene. 
 
Alle ovenfor nævnte forfattere anvender således forskellige former for vitalitetsvurderinger 
som udtryk for træernes respons på et givet vandregime. Disse former knytter sig bl.a. til en 
vækstrespons i kronen eller veddet. En vækstrespons er en generel anerkendt metode til må-
ling af varierede stressniveauer. 
 
Roloff (2001) angiver, at der grundlæggende er mange forskellige metoder, der kan anvendes 
i forbindelse med en vitalitetsvurdering af træer og deres respons på forskellige stressfaktorer, 
men at disse er mere eller mindre egnede. En forholdsvis komplet oversigt og vurdering af 
metoderne fremgår af tabel 11. 
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Tabel 11 Oversigt over metoder, der kan anvendes til at vurdere træers vitalitets- og påvirkningsmæssige 
forhold.  

• Praktisk anvendelighed/ressourceforbrug: fra (++) der angiver en stor praktisk anvendelighed 
og/eller et lille ressourceforbrug til (÷÷), der indebærer komplicerede måleinstrumenter og/eller 
omfangsrig arbejdsindsats 

• Træarter: fra (++) der angiver, at metoden kan anvendes for alle træarter, til 0, der kun har en 
begrænset almengyldighed 

• Objektiv metode: fra (++) der angiver om forskellige brugere ved brug af metoden vil komme til 
det samme resultat, til 0, der angiver, at metoden til dels er subjektiv 

• Informationsgivende: fra (++) der angiver, at metoden er meget sigende omkring belastningen på 
eller vitaliteten af det aktuelle træ, eller (÷) om metodens resultater kun i begrænset omfang kan 
sammenkædes med belastning eller vitalitet. Modificeret efter Roloff (2001). 

 
Roloff (2001) kommenterer, at undersøgelsesmetoder, der baseres på grupperne af fysiologi-
ske og underjordiske metoder, oftest fravælges grundet det høje omkostningsniveau og om-
fang af målingerne, mens det er relativt gennemførligt at udføre de øvrige overjordiske meto-
der. I det omfang de tidsmæssige og finansielle muligheder tillader det, bør mindst to metoder 
indgå og om muligt flere. 
 
Tidligere har metoder, der baseredes på målinger af trækronens transparens i udsprunget til-
stand, haft en vis udbredelse. Metoden er oprindeligt udviklet for nåletræer i forbindelse med 
skovdødsdiskussionerne i 1980’erne og er senere forsøgt anvendt på løvtræer. Roloff (2001) 
anfører, at resultatet af brugen af denne metode er, at ”normale” fænomener fortolkes som 
skader eller anomalier. Som eksempler nævnes afløvninger af eg som følge af viklerangreb, 

 
Praktisk anven-

delighed/ 
ressourceforbrug

Træarter Objektiv 
metode Informationsgivende

Overjordisk 
Visuel 

 

Bladtab ++ ++ + 0 
Forgrening ++ + + + 
Diametertilvækst + ++ ++ + 
Skudlængdeudvikling 0 ++ ++ ++ 
Patogener 0 ++ + + 
Fruktificering ++ ++ 0 0 
Bladstørrelse 0 ++ 0 0 
Gulfarvning ++ ++ + + 

Fysiologisk  
Vandhusholdning ÷ ++ + 0 
Fotosyntese ÷ ++ + 0 
Stofhusholdning ÷÷ ++ + ÷ 
Enzymer ÷÷ ++ + ÷ 
Hormoner ÷÷ ++ + ÷ 
Fænologi + ++ + 0 
Ved stammebasis  

Vegetationsopgørelse ++ 0 ++ ++ 
pH-værdi + 0 ++ + 

Underjordisk  
Finrodsdannelse ÷÷ + + 0 
Rodforstyrrelser ÷ + + + 
Mykorrhiza ÷÷ + + + 
Finrødder - nærings-
stoffer ÷÷ + + 0 
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eller små blade hos bøg som følge af fruktificering. Yderligere får træarter som birk og skov-
fyr ved lange skudlængder (der er et tegn på høj vitalitet) en mere transparent krone, idet bla-
dene får mere rum at fordele sig på.   
 
På baggrund af den mangelfulde metode til vurdering af bevoksningers sundhedstilstand har 
Roloff (2001) i slutningen af 1980’erne udviklet en anden tilgang til vitalitetsvurderinger af 
bevoksninger. Metoden blev udviklet i relation til skovdødsfænomenet. I Roloffs (2001) egen 
analysemetode er kroneudviklingen helt central. Træets kroneudvikling er et udtryk for, hvil-
ke vækstforhold træet har, men primært udtrykker det, hvorledes forskellige stressfaktorer 
indvirker på træet og ses på træets sundhedstilstand/vitalitet. Metoden i Roloff (2001) kan 
generelt anvendes til vurdering af sundhedstilstanden for bevoksninger, men kan også bruges i 
andre sammenhænge, end hvor vand er den dynamiske faktor. Til bestemmelse af kroneud-
viklingen sammensættes flere elementer bl.a.: 
 

• Skudtyper (kort-/langskud) 
• Vækstretning 
• Varighed af væksten 
• Forgrening 
• Blomstens position 
• Forskellige i Roloff (2001) angivne arkitekturmodeller for kroneudvikling (beskrives 

senere) 
 
Roloff (2001) kan betragtes som en visuel metode, der inkorporerer flere af metoderne nævnt 
i tabel 11. Træers vækstmønster opdeles i fire forskellige vækstfaser, der danner baggrund for 
en opdeling i fire vitalitetsklasser. Opdelinger og baggrund herfor beskrives i et senere afsnit.  
 
Innes (1998) angiver, at målinger for væksten af kort- og langskud muligvis vil være en mere 
objektiv metode til vurdering af træers vitalitet, end de i Innes (1998) betegnede arkitekturba-
serede metoder af Roloff. Metodens anvendelse begrænses dog af praktiske forhold, idet: 
 

• Der kræves adgang til trækronen. 
• Det er en destruktiv metode, eftersom skuddene fjernes til analyse. 
• Fjernelsen af skud indebærer, at kronens vækstforhold ændres, hvilket medfører van-

skeligheder med at følge vitalitetsudviklingen på et senere tidspunkt. 
 
Man skal være opmærksom på, at Innes (1998) kommenterer en ældre udgave af Roloffs klas-
sificering, og at det er vurderingen, at Roloff (2001) har medtaget flere af kritikpunkterne. 
Roloff (2001) adskiller således selv sin metode fra de rene arkitekturbaserede modeller (mo-
dellerne beskrives senere i kapitlet), og det er vurderingen, at metoden af Roloff (2001) kan 
betegnes som en visuel model, der kombinerer skudvækst og forgrening, og dermed med bag-
grund i ovenstående tabel 11 har en stor informationsværdi og er praktisk anvendelig. Men 
metoden kan ikke anvendes på alle træarter. Innes (1998) angiver da også, at Roloffs klassifi-
kationsmodeller baseret på træers mulige vækstfaser har et potentiale, såfremt de bliver mere 
objektive. Herunder at særligt problemerne omkring adskillelse af kort- og langskud, samt 
hvornår træerne naturligt vil overgå fra en vækstfase til en anden, bliver løst. Det er vurderin-
gen, at Roloff (2001) indeholder nogenlunde præcise analysekriterier for kort- og langskud og 
dermed skudlængden for de fleste træarter, men at det kræver omhyggelighed at foretage vur-
deringen i felten.  
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Som nævnt ovenstående anvender Ford & Brooks (2002) årringsmålinger til at undersøge 
effekten på træerne ved et ændret vandregime, men også Gill (1970) skriver, at effekten af et 
stigende vandniveau på årringsdannelsen er interessant at undersøge. Der angives således, at 
vandstress forårsaget af såvel tørke som et vandoverskud kan producere falske årringe, men 
også at der ses et signifikant fald i den gennemsnitlige årringsbredde for bl.a. ask som følge af 
et øget vandniveau.  
 
Schweingruber (1996) beretter, at der i forbindelse med områder, der påvirkes af et variabelt 
vandniveau, f.eks. i forbindelse med periodiske oversvømmelser, vil kunne iagttages såvel 
vækstreduktioner som vækststigninger i årringsdannelsen. En årringsundersøgelse fra Florida, 
hvor der blev konstrueret et dige, der forhindrede vandafstrømningen, registreredes som vist 
på figur 48 således et kraftigt fald i årringsbredden hos de træer, der kom til at vokse i jord, 
der nu var fattig på oxygen (Schweingruber 1996). For vådområde i Alaska, der fik forhindret 
vandafstrømningen, kunne iagttages, hvorledes årringsbredden reflekterede de forskellige 
vandniveauer, således at de sitkagraner, der stod tættest på vandet, groede dårligere end de, 
der var placeret længere væk. 
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Figur 48 Et dige bygget i 1966 forhindrede vandafstrømningen i et område i Florida. Der registreredes 
allerede året efter et kraftigt fald i årringsbredden på de påvirkede træer.  En tør periode fra 1974 til 
1975 medførte en øget vækst. Modificeret efter Schweingruber (1996).   
 
I det eksperimentelle arbejde vælges at anvende metoden i Roloff (2001) til vitalitetsvurde-
ringer for træerne og endvidere årringsmålinger til undersøgelse af ændringer i et givet vand-
regime. Ovennævnte metoder kombinerer således flere af metoderne nævnt i tabel 11, så som 
forgrening, diametertilvækst og skudvækst, og opfylder således anbefalingen fra Roloff 
(2001) om at gennemføre mindst to supplerende typer af undersøgelser. En analyse af vegeta-
tionen og dermed en fjerde metode medtages også, idet vegetation indikerer forskellige hydro-
logiske forhold. Flere af metoderne er prisbillige, er rimeligt praktisk anvendelige, kan anven-
des på de undersøgte træarter, og har i kombination et rimeligt informationsniveau (også hi-
storisk). Grundet undersøgelsestidspunktet har metoderne baseret på vurderinger af bladmasse 
og – farve samt fruktificering ikke været mulige. For alle træer er umiddelbart synlige patoge-
ner også registreret. 
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Fysiologiskbaserede og underjordiske metoder er fravalgt af omkostningsmæssige og tids-
mæssige årsager, som angivet foranstående.  
 
Udover ovennævnte metoder registreredes, med inspiration fra bl.a. Ford & Brooks (2002), 
træernes position i kronelaget samt øvrige karakteristika som spor efter nylig hugst. Grundet 
det lille antal træer på hver lokalitet, som det var relevant at undersøge, var det kun delvist 
muligt at koncentrere undersøgelsen til dominante eller co-dominante træer, som anbefalet af 
bl.a. Ford & Brooks (2002) samt Frech (2006). Herved kan der forekomme en forvrængning 
af andre parametre som konkurrence gennem undertrykkelse etc. Dette er forsøgt medtaget 
ved konkrete beskrivelser af det enkelte individ, således at muligheden for at frasortere for-
vrængningen i behandlingen af data forøges.  
 
Nedenstående beskrives de valgte metoder til vurdering af bevoksningernes tilstand før og 
efter vandstandshævning mere indgående.  
 
Vitalitetsklasser 
 
Roloff (2001) angiver, at begrebet vitalitet (Vitalität) oftest forstås som livskraft (Lebenskraft) 
i den grundlæggende betydning, men at en bedre definition for træer ligger i ordet vækststyr-
ke (Wuchspotenz). På basis af en grundlæggende antagelse om, at træernes vækststyrke af-
spejles i længden af skuddene, udledes heraf, at en aftagende årlig skudlængde medfører en 
lavere vitalitet og dermed en forringet almentilstand. Videre antages, at længerevarende afta-
gen af skudlængden medfører en ændret forgrening og dermed en forandret struktur af træ-
kronen. Denne struktur vil kunne erkendes i en passende afstand til et træ uden løv i modsæt-
ning til andre metoder, der som regel kræver adgang til træets krone. Roloff (2001) er af den 
opfattelse, at metoder, der baserer sig på vurderinger af bladtab for træer med løv, er uegnede 
for en vitalitetsvurdering, idet bladstørrelsen og bladantallet bl.a. vil afhænge af forhold som 
årlige svingninger betinget af tørke, blomstring og fruktificering.  
 
Det er udelukkende skudlængden i træernes kronetop, der kan anvendes i forbindelse med 
vitalitetsvurderingen, idet eksempelvis sidetryk fra nabotræer vil påvirke væksten i de nedre 
dele af kroneperiferien. Lysforhold vil påvirke skudlængden i de indre og nedre dele af kro-
nen, hvorfor disse områder heller ikke kan anvendes i forbindelse med vurderingen. 
 
Koncentreres begrebet vitalitet til at opfattes som vækstpotentiale, og bedømmes denne ude-
lukkende i kronetoppen, angiver Roloff (2001), at begrebet kan associeres med træernes gen-
nemslagskraft overfor konkurrenter samt overlevelsesformåen i forbindelse med stress og 
beskadigelser. Dette begrundes i, at en lang skudlængde i forhold til en kortere muliggør en 
større og hurtigere regenerationsmulighed samt en højere bufferkapacitet. Omvendt kan udle-
des, at desto mindre vitaliteten er, på grund af den korte skudlængde, jo mindre er gennem-
slagskraften, bufferkapaciteten og regenerationsformåen og følgelig træets overlevelsesmu-
lighed. 
 
 
Roloff (2001) beskriver, at der på træer findes tre forskellige typer skud: kort- og langskud 
som vist på figur 49 samt lineærskud (Lineartriebe), se figur 59.  
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Figur 49 Knopskælsarrene, der ses som tværgående rynker på skuddet, anvendes til at adskille de enkelte 
års vækst fra hinanden.  a) viser et langskud fra bøg med flere fuldt udviklede sideknopper og hvor 
knopskælsarrene fra 1999 og 2000 vises. b) fremstiller en 9-årig kortskudskæde uden forgrening og so-
vende sideknopper. For enden af skuddet ses en tæt klynge af blade grundet den korte skudlængde (Roloff 
2001). 
 
Kortskud opnår kun en lille længde, fra få millimeter til få centimeter. Kortskuddet har kun få 
blade, ofte mellem to og fem, og har komprimerede internodier, der bærer sovende knopper. 
En afgørende definition på et kortskud er, at det ikke forgrener sig det efterfølgende år. De 
sovende knopper beholdes i mange år, men udvikler sig normalt ikke. Knopperne holdes i 
reserve til en evt. senere reaktion på påvirkninger fra omgivelserne. Såfremt der gentagne år i 
træk udelukkende dannes kortskud, dannes såkaldte kortskudskæder, der på grund af deres 
ringe styrkemæssige egenskaber ofte brækker af med tiltagende alder i stærk blæst. 
 
I modsætning til kortskud er langskud længere end få centimeter og bærer normalt udviklede 
sideknopper. Langskud forgrener sig det efterfølgende år. Langskud kan efterfølges af kort-
skud og omvendt. Lineærskud forgrener sig som kortskud ikke det efterfølgende år, men er 
længere end få centimeter. 
 
Roloff (2001) angiver, at blomstring kan påvirke forgreningen, særligt hvor blomsten er en-
destillet. Denne angives dog ikke at kunne ændre den primære kronestruktur. 
 
Varigheden af skudvæksten varierer mellem arterne, men kan ifølge Roloff (2001) opdeles i 
to hovedtyper, Quercus-typen, der har en forudbestemt vækst samt Populus-typen med konti-
nuert vækst. Væksttyperne er berørt yderligere i kapitlet ”Træernes vandtålende evne”. De 
fleste nåletræer og mange løvtræer, som eg, bøg, ær, ask og lind, hører til Quercus-typen, 
hvor skudvæksten, der udgår fra en knop, der er dannet året før, ofte kun varer 2-4 uger i for-
året. Væksten er imidlertid ikke udelukkende endogent bestemt, idet klimaet under skud-
strækningen influerer på denne. Populus-typerne består udover poppel af bl.a. pil, el og birk, 
der vokser kontinuert i hele vækstperioden, indtil en given termo- eller fotoperiodisk grænse-
værdi nås.   
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Forskellen på de to vækstformer indebærer, at en negativ påvirkning iagttages på kroneudvik-
lingen på forskellige tidspunkter, idet denne for Quercus-typen vil registreres året efter, mens 
påvirkningen for Populus-typen vil kunne iagttages samme år (Roloff 2001). 
 
Roloff (2001) systematiserer de forskellige træarters krone- og vækstform efter 5 arkitektur-
modeller, som vist på figur 50. Disse modeller er: 
 

• Rauh – alle skud er mere eller mindre lodret orienteret, og blomsterstanden er sidestil-
let. 

• Scarrone – alle skud er mere eller mindre lodret orienteret, og blomsterstanden er en-
destillet. 

• Massart – stammen er lodret orienteret, mens sidegrene er mere eller mindre vandret-
te. 

• Champagnat – alle skud er i begyndelsen lodrette, men bøjer efterhånden delvist ned-
ad.  

• Troll – alle skud er i begyndelsen vandrette, men retter sig senere op til en lodret posi-
tion. 
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Figur 50 Kronearkitekturmodellerne Rauh, Scarrone, Massart, Champagnat og Troll anvendes til at sy-
stematisere beskrivelsen af europæiske træarter og afskiller sig fra hinanden ved grenenes orientering 
samt placeringen af blomsterstandende (vist med cirkler) (Roloff 2001). 
 
Arkitekturmodellerne har været brugt som vitalitetsklassificering, men Roloff (2001) angiver 
en række begrænsninger, der indebærer, at afvigelser fra modellerne ikke i sig selv kan udgø-
re et udtryk for vitaliteten. Flere træarter kan ikke indordnes efter en bestemt arkitekturmodel, 
idet disse kan skifte model i løbet af en livscyklus, ligesom eksogene påvirkninger kan give 
modelafvigelser. Der er således eksempler på, at to forskellige arkitekturmodeller kan lede til 
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den samme kronestruktur, samt at relativt begrænsede påvirkninger kan lede til indordning 
under forskellige modeller. Roloff (2001) anvender selv arkitekturmodellerne i forbindelse 
med opdelingen af de forskellige træarter i relation til vitalitetsklasser, der som nævnt er base-
ret på bl.a. skudlængde og forgrening.  
 
Eksogene påvirkninger, som f.eks. vildtbid, der kan medføre et tab af endeknoppen eller top-
skuddet, vil indebære, at et træ ikke længere kan vokse efter det artsspecifikke vækstforløb. 
Andre pludseligt opståede hændelser, som øgning af lysindfaldet eller vækstrummet som føl-
ge af et hugstindgreb, frost, tørke, vind, etc., vil ligeledes medføre en reaktion fra træet. Ro-
loff (2001) anvender ordet reiteration for træets reaktioner på påvirkningerne, og definerer 
dette som en ”reparation” (der ikke kan forudses) af den fuldstændige arkitekturmodel. I 
mangel af et dækkende dansk ord anvendes her begrebet regeneration. Roloff (2001) angiver, 
at der gennem en forståelse og en systematisering af regenerationen vil kunne opnås mulighe-
der for at analysere kroner af voksne træer og dermed forstå omfanget af omgivelsernes på-
virkning.  
 
Der angives tre udgangspunkter for regeneration: 

• Udspring fra sovende knopper. 
• Anlæg og udspring (fra nydannede) adventivknopper, f.eks. på rødder. 
• Omorientering af sidegrene gennem overgang fra vandret til lodret position.      

 
Uafhængigt af udgangspunktet for udspringet kan årsagerne for regenerationen inddeles i to 
grupper: 

• Traumatisk regeneration, der som årsag har pludselige negative påvirkninger fra om-
givelserne og omfatter væsentligst beskadigelser. 

• Adaptiv regeneration, der har baggrund i ændrede omgivelser som f.eks. ændringer i 
lysforholdene som følge af fritstilling.  

 
For bøg nævner Roloff (2001) som eksempel, at denne art har 12 forskellige regenerations-
måder efter påvirkninger, hvis anvendelse i et vist omfang er aldersbetinget, som vist i tabel 
12. Baseret på hyppigheden af regeneration i kronen karakteriseres bøg ikke som værende 
særlig reaktionskraftig, men er alligevel med udgangspunkt i dens mange regenerationsmåder 
en fleksibel træart. Regenerationsmåderne influerer på det udtryk, der er et resultat af krone-
udviklingen og er dermed også et billede af træets tilstand.   
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Tabel 12 Over sigt over regenerationstyper hos bøg samt deres alders- og årsagsmæssige fordeling. 
                 Reaktion    
Hændelse              

Regenerations-
type 

Unge 
træer

Voksne 
træer 

Alle 
aldre 

Trauma-
tisk Adaptiv

Tab af endeknop Opretning af sidegren *   *  
Lysning af skyggetræ Opretning af sidegren *    * 
Ekstrem lysning Lodrette Skt. Hans-

skud fra endeknopper *    * 

Fritstilling Vanris på stamme  *   * 
Lysning i det indre af 
kronen 

Vanris på grene  *   * 

Tab af hormonel kontrol 
fra kronetoppen 

Vandrette grene retter 
sig op  *   * 

Drejning af sidegren som 
følge af afbrækning af 
gren 

Højereordens side-
grene bliver lodrette 
og ændrer vækstform  

 *   * 

Ensidigt frit luftrum, 
f.eks. over veje 

Sideskud får lodret 
vækst samt dannelse 
af lodrette skud fra 
sovende knopper 

 *   * 

Lav sidegren i kontakt 
med jord 

Roddannelse på gre-
nen  *   * 

Rodskud Skud dannes på over-
fladenære rødder fra 
adventivknopper 

 *   * 

Skråstilling af stamme Sideskud får lodret 
vækst samt dannelse 
af lodrette skud fra 
sovende knopper 

  * * * 

Stødskud Skud fra adven-
tivknopper   * *  

 
Roloff (2001) anfører, at de fleste træarter kan opdeles i fire forskellige vækstfaser, der base-
res på den ændrede forgrening som en følge af den aftagende skudlængde. De fire faser er: 
 

• Eksplorationsfasen, der kendetegnes af en erobring af luftrummet. 
• Degenerationsfasen, hvor der sker en forarmning af forgreningen. 
• Stagnationsfasen, med en stagnation i væksten. 
• Resignationsfasen, hvor der sker en hendøen af hovedgrene og kronen. 

 
Faserne fremgår af figur 51. 
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Figur 51 De fire vækstfaser eksploration, degeneration, stagnation og resignation danner grundlaget for 
de fire vitalitetsklasser VK0, VK1, VK2 og VK3. 
 
Der ses forskel på træernes vækst- og skudmønster mellem de forskellige faser. Forskellige 
termer anvendes nedenstående, se figur 51 for overblik.  
 

 
Figur 52 Forklaring visende termerne hovedakseskud, sideakseskud og nodier. Modificeret efter Roloff 
(2001). 
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I eksplorationsfasen vokser hovedakseskuddet hurtigere end sideakseskuddene, og dette 
vækstmønster ændres gradvist indtil stagnationsfasen, hvor sideakseskuddene gror hurtigere 
end hovedakseskuddene. Herved fås et affladende udtryk. Formen, hvor hovedakseskuddet 
gror hurtigere end sideakseskuddene, betegnes apikal dominans. Denne ændring i vækstmøn-
ster forekommer både under stressede forhold, men er også aldersbetinget. Ældre træer vil 
derfor naturligt på et tidspunkt have et forløb gennem de forskellige faser. For løvtræer gæl-
der, at de i eksplorationsfasen er livskraftige, og der findes lange skudlængder samt mange 
forgreninger på både hovedakse- og sideakseskud. Kronen har endvidere et rundt udtryk. I 
degenerationsfasen reduceres længdevæksten for skuddene og de første huller i kronen kan 
opstå, hvor sideskuddenes dannelse er mislykkedes. I stagnationsfasen forekommer kun en 
meget ringe apikal vækst, og skuddene er udpræget kortskud. Der ses ingen eller kun ringe 
forgrening. I resignationsfasen forekommer ingen eller kun ringe længdevækst. De eksiste-
rende sidegrene brækker af og kronen viser kraftige tegn på hendøen, og der er nu store huller 
i kronen.    
 
De fire vækstfaser har som ovenfor beskrevet tydeligt forskellige kronestrukturer og danner 
baggrund for en opdeling i fire vitalitetsklasser (VK0, VK1, VK2, VK3), der ifølge Roloff 
(2001) baseres på iagttagelser af den øverste 1/3 af kronetoppen. Ved udelukkende at registre-
re vækstforholdene i kronetoppen opnås: 

• At påvirkninger fra nabotræer og forstlige indgreb bliver forholdsvis små. 
• En vurdering af, om træet er i stand til at sætte sig igennem i forhold til konkurrenter.   
• At tidligere registreringer af træernes højdetilvækst kan udnyttes ved at sammenligne 

denne med skudtilvæksten. Videre angiver Roloff (2001), at højdetilvæksten i sig selv 
er en vigtig vitalitetsparameter. 

 
Opdelingen i 4 vitalitetsklasser skal ikke ses som værende statiske. Således forefindes træer i 
mellemzonerne og Roloff (2001) skriver, at det i den praktiske anvendelse er fornuftigt at 
differentiere mellem klasserne, især når det drejer sig om uens kronebilleder eller overgange 
mellem klasserne. Klasserne kan gradueres f.eks. som VK0,5 eller VK2,2. 
 
Nedenstående følger en beskrivelse af de forhold, der gælder udvalgte træarters inddeling i 
vitalitetsklasser. I forbindelse med feltarbejdet er udviklet vitalitetskriterier for hver træart, 
der kan ses i bilag 10 – 14. Disse er udformet som vitalitetsklasseskemaer, hvori der er indsat 
generelle billeder på baggrund af det beskrevne i Roloff (2001), således at en klassificering og 
beskrivelse på træniveau kan foretages. I forbindelse med gennemgangen af nedenstående 
træarter, vil det kunne iagttages, hvorledes beskrivelsen svarer til skemaerne i bilag 10-14. 
Hvert af disse skemaer har været et værdifuldt værktøj i felten, idet en hurtig enkelttrævurde-
ring af individuelle karaktertræk herigennem fremmes.   

Bøg (bilag 11) 
Bøgs vækst følger arkitekturmodel Troll, se figur 50, idet alle skud, inkl. topskuddet, først 
vokser vandret og senere retter sig op. Perioden, indtil skuddet retter sig op, afhænger af lys-
forholdene. Ved fuldt lys i kronetoppen vil opretningen ske allerede i den første vækstsæson. 
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Vitalitetsklasse 0 (VK0)  
 

 
Figur 53 Træer i vitalitetsklasse 0 bestemmes bl.a. ved et harmonisk lukket udtryk samt det netagtige 
udseende, der skabes af langskudsdannelse med tilhørende sideforgrening Roloff (2001). 
 
Denne mest vitale klasse består af vitale, ubeskadigede bøge i eksplorationsfasen. Roloff 
(2001) angiver, at kronetoppen for vitale bøge normalt vil befinde sig i denne fase indtil 150 
års alderen, idet denne kun gennem vækst af hovedakse- og sideskud fortsat kan erobre nyt 
luftrum og dermed sætte sig igennem i forhold til konkurrenter.  
 
Hovedakseskuddene i kronetopregionen vil derfor altid være langskud med en længde på 
mindst 10 cm, og også sideforgreningen vil delvist bestå af langskud. Kronetoppen, men også 
langt ind i det indre af kronen, vil, som følge heraf, fremstå med en ret regelmæssig netagtig 
forgrening, se figur 53. Periferien af kronen vil, som følge af bøgens strengt todimensionelle 
forgreningsstruktur, fremstå med store vifteformede flader. Kronen er harmonisk lukket og 
hvælvet samt generelt fri for (ældre) huller, idet disse, ved træets intensive forgrening, hurtigt 
lukkes. Fra kronetopskuddene udgår to eller flere sideforgreninger, og i kroneperiferien ses 
næsten kun rette gennemgående grene og skud. 
 
Vitalitetsklasse 1 (VK1) 
 

 
Figur 54 Et ”spidst” udtryk i kroneperiferien samt et generelt ”flosset” udtryk af kronen, er et af karak-
teristika for vitalitetsklasse 1. Udtrykket forårsages af, at kun hovedakseskuddene danner (kortere) lang-
skud, mens sideskuddene er kortskud, der ikke forgrenes (Roloff 2001).  
 
Klassen indeholder svækkede bøge, hvor skuddene i kronetoppen befinder sig i degenerati-
onsfasen. Der dannes fortsat årlige langskud fra hovedakseskuddenes endeknopper, men disse 
er kortere end for VK0. Som hovedregel er de mellem fem og ti cm. Sideskuddene består ude-
lukkende af kortskud. Dette skudmønster medfører, at kroneperiferien opnår et ”spidst” ud-
tryk, og kronen virker ”flosset”, da der mellem ”spidserne” findes luftrum, der ikke er fuld-
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stændigt udfyldt af forgrening, se figur 54. Kroneperiferien er fortsat domineret af rette gen-
nemgående hovedakser på kronetopskuddene, men disse bærer kun et eller to sidegrensyste-
mer. Kronen virker ikke længere så harmonisk, idet enkelte grene vokser mere intensivt end 
andre. Denne desynkrone vækst kan iagttages for de stærkere grene i overkronen (Roloff 
2001). 
 
Vitalitetsklasse 2 (VK2) 
 

  
Figur 55 Kortskudskæder med et klolignende udtryk og en kronestruktur med huller og en penselagtig 
periferi er nogle af kendetegnene for vitalitetsklasse 2 (Roloff 2001) 
  
På tydeligt beskadigede samt vedvarende devitaliserede bøge dannes på hovedakseskuddene i 
kronetopregionen overvejende kortskud, og eftersom disse ikke forgrener sig, forekommer der 
ikke en videre forgrening, se figur 55. På grund af den ringe længde af kortskuddene, under 
fem cm, stagnerer træets højdetilvækst samt længdevæksten af grenene. En mangeårig kort-
skuddannelse fører til dannelse af kortskudskæder, der, ved at de retter sig efter lyset, får et 
klolignende udtryk, se figur 56.  
 

 
Figur 56 Mange års kortskuddannelse fører til dannelse af kortskudskæder. Kortskudskæderne retter sig 
efter lyset og får derigennem et klolignende udtryk (Roloff 2001). ”Kloen” på billedet stammer fra en bøg 
med VK 2,2 i Store Hareskov. 
 
”Kløerne” brækker af, når de opnår en vis længde, og dette forhold, sammen med den mang-
lende forgrening af kortskuddene og døde grene, vil medføre, at kronen lysnes indefra og ud. 
Den tilbageværende forgrening og kortskudskæder danner et klump eller buskagtigt udtryk i 
kroneperiferien. Dette fører til en penselagtig kronestruktur med større huller i kronen. Der 
kan kun i begrænset omfang ses rette gennemgående grene i kroneperiferien. Vitalitetsudtryk-
ket for denne klasse af devitaliserede bøge påvirkes væsentligt af sekundære biotiske og abio-
tiske faktorer. Således influerer vind kraftigt på den penselagtige struktur, og lysningen af 
kronen medfører, at vinden kan trænge længere ind i kronen (Roloff 2001). 
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Vitalitetsklasse 3 (VK3) 
 

Figur 57 Vitalitetsklasse 3 kendetegnes bl.a. på afbrækkede større grene, døde partier samt et skeletagtigt 
udseende (Roloff 2001)  
 
Hvor stagnationsfasen varer længere end fem til ti år, overgår træet oftest til vitalitetsklasse 3. 
Træet er stærkt beskadiget eller hendøende, og der ses afbrækkede større grene og større kro-
nepartier, der er døende, se figur 57. Der sker en i brudstykker fremadskridende oprensning af 
grenene. Kronen består af et varierende antal underkroner der fordeler sig tilfældigt i krone-
rummet og giver anledning til et piskeagtigt udseende. Denne struktur giver et uharmonisk og 
skeletagtigt kroneudtryk, der yderligere fremmes af, at kronetoppen ofte dør. Der ses ofte re-
generation i den nedre del af stammen, hvilket kan forlænge træets levetid (Roloff 2001).    

Løvtræer generelt (bilag 14) 
Beskrivelsen for bøg er i Roloff (2001) meget komplet og gennemarbejdet. Roloff har bl.a. på 
grundlag af beskrivelsen for bøg frembragt en generel vitalitetsklassificering for løvtræer, der 
kan anvendes på ikke for hurtigt voksende træarter, se figur 58. Således kan denne ikke an-
vendes på pil og poppel. Roloff (2001) indeholder yderligere en gennemgang af 12 forskellige 
løvtræsarter (bøg, ær, hestekastanie, rødel, birk, avnbøg, ask, platan, eg, robinie og lind) og 2 
nåletræsarter (rødgran og skovfyr). Flere af beskrivelserne til arterne ikke så gennemarbejde-
de som for bøg, og disse beskrivelser skal derfor sammenkædes med den generelle beskrivel-
se for løvtræer. For Rosenfamilien (Rosaceae) og de fleste nåletræer anfører Roloff (2001), at 
en anden vækstklasseinddeling, end den her anvendte, er nødvendig, idet der indenfor disse 
træarter ofte kun kan adskilles tre forskellige klasser.   
 

    
Figur 58 Fra venstre mod højre ses vitalitetsklasse VK0 til VK3, der med visse undtagelser kan anvendes 
for de løvtræsarter, der ikke specifikt er behandlet af Roloff (2001).   
 



 129

Med basis i de fire vækstklasser er den generelle vitalitetsklasseinddeling: 
 

• VK0 – netagtigt kroneudtryk med en mere eller mindre regelmæssig og tæt forgrening 
• VK1 – spids, lang- eller flaskerenseragtig kronestruktur 
• VK2 – penselagtig struktur samt ofte en kroneaffladning 
• VK3 – hendøen af hovedgrene og et skeletagtigt udseende 

Ask (bilag 10) 
Ask vokser i henhold til arkitekturmodel Rauh og følger i hovedtræk den generelle vitalitets-
klasse inddeling for løvtræer. For specifikke billeder af asks kroneudtryk se bilag 10. Således 
vil der i eksplorationsfasen (VK0) i kronetoppen kunne iagttages et tæt netagtigt udseende, 
der stammer fra en langskudsdannelse med tilhørende sideforgrening. I degenerationsfasen 
(VK1) ses en aftagende længde af hovedakseskuddene samt sideskud, der nu især består af 
kort- og lineærskud, se figur 59. Lineærskud forgrener sig som nævnt ikke det efterfølgende 
år, men er længere end kortskuddenes få centimeter. Den manglende forgrening af sideskud-
dene medfører en spids, langagtig grenstruktur, der indebærer, at kronen får et uharmonisk 
udtryk. I stagnationsfasen (VK2) består også hovedakseskuddene væsentligst af kort- eller 
lineærskud, der giver et penselagtigt kroneudtryk. Resignationsfasen (VK3) præges af, at kro-
nen opdeles i enkelte fragmentariske dele. 
 

Figur 59 Typisk skudbillede med lineærskud og kortskud for ask (Roloff 2001) 
 

Vinter- og stilkeg (bilag 12) 
Roloff (2001) beretter, at eg er en af de vanskeligste arter at vurdere med hensyn til kroneud-
vikling på grund af en stor plasticitet i udviklingen af forgreningen. Eg har en forudbestemt 
vækst, der i foråret forløber udpræget ”skubvist”, ligesom de om sommeren hyppigt fore-
kommende Skt. Hansskud vokser tilsvarende. Der er glidende overgange mellem vinter- og 
stilkegs kroneudvikling, men ofte har stilkeg en mere krum vækst, idet endeskuddet af ukend-
te årsager ofte ikke udvikles. Selv i en høj alder danner stilkeg Sct. Hansskud, mens vintereg 
derimod generelt har en noget større andel af langskud end stilkeg, der oftere danner kortskud. 
Eg har særligt i sideregionerne af kronen en stor regenerationsvillighed, der, sammen med 
dannelsen af Skt. Hansskud, vanskeliggør vurderingen af kroneudviklingen. Larsen (1997) 
angiver, at stilkeg har en større tilbøjelighed til vanrisdannelse, hvilket muligvis kan tolkes 
som en generelt større regenerationsevne for denne art. 
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Figur 60 De fire vækstfaser for eg: eksploration, degeneration, stagnation og resignation danner grundla-
get for de fire vitalitetsklasser, VK0, VK1, VK2 og VK3, der i hovedtræk følger den generelle inddeling 
for løvtræer (Roloff 2001). Specifikke billeder af kroneudtrykket for eg fremgår af bilag 12. 
 
På trods af egs store plasticitet vokser denne i lighed med andre træarter efter et forudbestemt 
mønster, der kan beskrives efter arkitekturmodel Rauh, se figur 50. Som vist på figur 60, samt 
billederne i bilag 12, vil eg i eksplorationsfasen (VK0) have et tæt netværk af langskud i hele 
kronetoppen. Grundet egens store plasticitet vil opbygningen være forskellig fra træ til træ, 
men luftrummet vil være regelmæssigt udfyldt. I degenerationsfasen (VK1) går skudlængden 
tilbage på såvel hovedakse- som sideskud. De korte sideskud medfører langagtige strukturer i 
kronetoppen, der giver et generelt udtryk, som tydeligt kan adskilles fra eksplorationsfasen. I 
stagnationsfasen dannes udelukkende kortskud, der giver et tydeligt penselagtigt udtryk samt 
en affladning af kronen. Træets oprensning af grene, der startede i kronens indre i degenerati-
onsfasen, iagttages nu i kroneperiferien. En hendøen af dele af kronen, således at denne frem-
står fragmentarisk, er karakteristisk for resignationsfasen (VK3). 

Rødgran (bilag 13) 
Rødgrans store naturlige udbredelsesområde har medført en vis klimatisk betinget racedannel-
se, der udviser både genetiske som morfologiske variationer (Larsen 1997). Racerne adskiller 
sig bl.a. ved en forskellig kroneform samt et forgreningsmønster, der kan være såvel genetisk 
betinget, som påvirket af klimafaktorer som vind og sne (Roloff 2001). Levetiden af nålene 
afhænger generelt af geografiske og klimatiske faktorer, men er for de ældre nåle hovedsaligt 
styret af vandhusholdningen, og vil afsluttes under vandstress. Rødgran har en forudbestemt 
skudvækst, og udvikler ikke kortskud. Idet sidegrenene kan variere mellem at have en relativt 
stejl vinkel i forhold til stammen til at være stort set vandrette, kan vækstformen følge hen-
holdsvis arkitekturmodel Scarrone og model Massart, se figur 50.   
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Figur 61 Det generelle vitalitetsbillede for VK0 til VK3 vises fra top mod bund i kolonnen til venstre (a). 
Til højre (b) ses mere sjældne forgreningsstrukturer som er beskrevet i teksten. → peger på et særligt 
kendetegn, † angiver, at området er dødt.  
 
Eksplorationsfasen (VK0) indeholder for rødgran vitale og ubeskadigede træer, der i krone-
toppen viser, som det ses af figur 61 (VK0a), et ret regelmæssigt og tydeligt struktureret for-
greningssystem, der tredimensionelt udfylder luftrummet. Den øverste top skal, som det be-
skrives af Roloff (2001), ligne et juletræ – der skal være plads til lysene på sidegrenene, dvs. 
grenkransene må ikke sidde for tæt! Den generelle vitalitetsklasse for VK0 til VK3 er beteg-
net a, og alternativ b angiver mere sjældne forgreningsstrukturer, der kan forekomme og med-
føre, at træet går en vitalitetsklasse ned, selvom den overordnet set ligner en bedre vitalitets-
klasse. Forgreningen i kronetoppen skal for VK0 således virke harmonisk, ligesom der ikke 
må være døde grene. På sidegrenene skal væksten fra nodiernes basis mod spidsen erkendes 
som en tydelig etagering. Enkelte ekstreme tørkeår kan give afbrudte korte årsskud, som vist 
på figur 61 (VK0b), men disse må ikke overlejre det generelle billede iht. den foranstående 
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beskrivelse. Træerne kan have et kortere topskud i op til 3 år uden at falde en vitalitetsklasse. 
Det korte topskud på VK0b er typisk forårsaget af enkelte klimatiske ekstremår.  
 
Ved en tydelig reduktion i skudlænden med en varighed på mere end tre år går kronetoppen 
ind i degenerationsfasen (VK1). Et tydeligt kendetegn er, som vist på figur 61 (VK1a), at for-
greningen i kronetopområdet ikke længere er struktureret, ligesom denne ikke tydeligt kan 
erkendes, som ved VK0. Der kan knap erkendes en etagering under kronespidsen, men spid-
sen kan identificeres og har en placering over stammeaksen. Kronestrukturen er fortsat over-
vejende lodret orienteret og vil fremstå børsteagtig som følge af sammenfiltrede grene.  
 
Træer i degenerationsfasen (VK1) kan i sjældne tilfælde fremtræde med en forgreningsstruk-
tur som beskrevet for eksplorationsfasen (VK0), men med et dødt topskud eller hovedside-
grene, se figur 61 (VK1b), eller kronen kan være lysnet, således at stammen problemløst kan 
erkendes fra basis til top, som vist på figur 62. Roloff (2001) angiver dermed, at der kan være 
to alternativer til vitalitetsklassen, hvilket også er gældende for VK2 og VK3. Roloff (2001) 
er mindre struktureret, hvad angår disse alternativer og der indføres derfor yderligere et alter-
nativ med betegnelsen c, der sammenkædes med en lysning af træet. I det udarbejdede vitali-
tetsklasseskema for rødgran, se bilag 13, figurerer betegnelsen VK1c, VK2c og VK3c der-
med.  
 

Figur 62 Rødgran kan, udover det generelle vitalitetsbillede for VK1, have en forgreningsstruktur som for 
VK0, men være ekstremt lysnet, således at stammen kan erkendes fra basis til top. Dette alternativ får 
betegnelsen VK1c.   
 
Ved en langvarig yderligere aftagen af skudlængden overgår væksttypen til stagnationsfasen 
(VK2). Der forekommer ikke længere en højdevækst af betydning, og der forekommer tydeli-
ge delvist irreversible vækstforstyrrelser. Der kan fortsat i et vist omfang iagttages lodrette 
grenstrukturer, mens kronetoppen ikke længere befinder sig direkte over stammen, idet denne, 
på et tidligere tidspunkt, er død. Roloff (2001) angiver videre, at eftersom rødgran har en arki-
tektur med en udpræget apikal dominans, er et dødt topskud et tydeligt signal på nedsat vitali-
tet. Topskuddet er på samme tid det mest sensible punkt i rødgrankronen og samtidig det vig-
tigste punkt for hele kroneudviklingen. Træer, der har en god vitalitet, vil derfor prioritere 
næringsstofforsyning etc. til topskuddet frem for andre kronedele. Rødgran lykkes i denne 
vækstfase kun i begrænset omfang med at regenerere topskuddet, og kronen fremtræder her-
ved busket og ustruktureret med tendens til penselstruktur. Topstrukturen vil som regel være 
længere end hovedsidegrenstrukturen, og der findes ingen eller kun mindre døde kronepartier 
i kronetoppen. Stagnationsfasen (VK2) omfatter endvidere træer, der ifølge forgreningen til-
hører degenerationsfasen (VK1), men som har en død top, som vist på figur 61 (VK2b), eller 
som er så lysnet, at man kan se stammen (VK2c).   
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Resignationsfasen (VK3) er kendetegnet ved en gradvist hendøende kronetop, der ofte er ind-
ledningen til træets død. Som vist på figur 61 (VK3a) formår træet ikke længere, efter at top-
pen er død, at erstatte denne med lodrette grenstrukturer, da disse forbliver tilnærmelsesvis 
vandrette og fremtræder med et penselagtigt udseende. Således vil sidegrenstrukturen være 
længere end topstrukturen og der kan iagttages større døde partier i kronetoppen. Resignati-
onsfasen (VK3) omfatter endvidere træer, der har en forgreningsstruktur, som er gældende for 
stagnationsfasen (VK2), men henholdsvis har en næsten lodret død erstatningskronetop eller 
er så lysnet, at stammen kan erkendes i hele træets længde (VK3c).  

Alm. ædelgran 
Der er i Roloff (2001) ikke beskrevet vitalitetsklasser for træarten alm. ædelgran. Idet træarten 
indgår i det eksperimentelle arbejde, forsøgtes at overføre elementer fra beskrivelsen af rød-
gran. Dette har ikke været muligt, dog har vi i stedet set på mere generelle metoder fra tabel 
11 som skudlængder, farve og benåling. Men som nævnt har resultaterne ikke været brugbare 
grundet den korte periode med en genskabt naturlig hydrologi på den aktuelle lokalitet.  

Kritik og imødegåelse 
Da der ikke foreligger mulighed for målinger af en aktuel vitalitetsklasse før vandstandshæv-
ningerne på undersøgelsesområder, vil en mulighed være at se på, hvor konsistente de forskel-
lige vitalitetsklasser er over tid, og dermed hvor hurtigt et træ kan skifte vitalitetsklasse. Vi 
ønsker således at undersøge, om den registrerede vitalitet kan sammenkædes med vand-
standshævningen.   
 
Roloff (2001) anfører, at hver vækstfase forløber i længere perioder, og en hurtig ændring i 
kroneudviklingen er derfor svært registrerbar. Roloff (2001) baserer dette på undersøgelser af 
træer i den herskende klasse af bøg, skovfyr, eg og ær i forskellige vitalitetsklasser, og det 
konkluderes, at et vitalitetsfald, der medfører forandringer i kronestrukturen, over lang tid kan 
afspejles i vitalitetsklasserne, men at ændringerne sker relativt langsomt.  
 
For bøg i vitalitetsklasse 1 registreres faldende skudlængder 10 år tilbage og dermed vil æn-
dringen fra VK0 til VK1 være foregået over 10 år. For vitalitetsklasse 2 registreres faldende 
skudlængder mellem 10 og 20 år for en ændring fra VK0 til VK2, mens der for vitalitetsklas-
se 3 måles en periode på over 20 år for fald fra den bedste til den dårligste vitalitetsklasse. 
Vitalitetsklasse 0 er, bortset fra en aldersbetinget ændring i skudlængden og kortvarige sving-
ninger, f.eks. forårsaget af et tørkeår, således konsistent i hele den undersøgte periode på 40 år 
(bøg), og der registreres ikke et fald. For at et træ går fra VK0 til VK3, skal der altså gå mere 
end 20 år ifølge Roloff (2001), og gennemsnitligt vil træerne i et sådant forløb derfor være 10 
år i de mellemliggende vitalitetsklasser.  
 
Roloff (2001) angiver, at forhold, som f.eks. en periode med stærk tørke, der influerer nega-
tivt på væksten, vil for træarter, der har en skudvæksttype, der hører til Quecus-slægten med 
en forudbestemt skudvækst, først få en ændring i kroneudtrykket i det efterfølgende år. Man 
vil således tydeligt kunne iagttage en afbrudt meget kort skudlængde, og i ekstrem fald vil 
hele kronen på det tørkeskadede træ kun danne kortskud. Grundet det ringe antal blade på 
kortskud ses en tydelig kronelysning, hvilket yderligere forstærkes af, at bladene er mindre. 
Efterfølges tørkeåret af et normalt år, vil skudlængden det efterfølgende år hurtigt vokse, og 
ofte ses en skudlængde over gennemsnittet. Enkelte tørkeår påvirker således ikke forgrenings-
strukturen og vil ikke kunne iagttages i forbindelse med vitalitetsvurderingen. Som angivet 
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fremhæver Roloff (2001) derfor, at et enkelt ”naturligt” ekstremår ikke vil give anledning til 
en ændring af vitalitetsklassen.  
 
I modsætning til Roloff (2001) anfører Innes (1998), at træer kan ændre vitalitetsklasse endog 
meget hurtigt. Innes (1998) beretter, at undersøgelser baseret på lignende vitalitetsklassesy-
stem, som det angivne i Roloff (2001), viser, at træer kan flytte fra eksplorationsfasen til stag-
nations- og resignationsfasen på seks år. Videre anføres, at en undersøgelse baseret på Roloffs 
system registrerede en ændring fra VK0 til VK1 og VK2 på bare tre år.  
 
For de foretagne undersøgelser fremgår det af figur 63, at bortset fra Lokalitet D og E, har de 
øvrige lokaliteter en periode, hvori træerne ifølge Innes (1998) kan reagere på det ændrede 
vandregime, der overstiger seks år. Dette indebærer, at det indenfor den givne periode er mu-
ligt, at træerne kan gå fra den bedste vitalitetsklasse til den dårligste. Baseret på årringsmålin-
gerne iagttages, at træerne på Lokalitet D og E først synes at reagere på det ændrede vandre-
gime i år 2003. Da den højeste vitalitetsklasse, der registreres for disse lokaliteter, er VK2, 
falder dette imidlertid indenfor den treårsperiode, Innes (1998) angiver for en tilsvarende ob-
serveret ændring i vitalitetsklasse. Der er tale om en enkelt måling af VK2, og uagtet det er 
muligt, at den aktuelle fire års periode er for kort til at registrere det reelle fald i vitalitetsklas-
sen for denne, vurderes dette af mindre betydning for det generelle billede. Der er dog en 
usikkerhed relateret til, at Innes (1998) udelukkende beskæftiger sig med bøg, og at det ikke 
er sikkert, at de observerede perioder for fald i vitalitet direkte kan overføres til andre træarter.  
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Figur 63 For de undersøgte områder, Lokalitet A til H (ekskl. Lokalitet G), fremgår tidspunktet for luk-
ningen af drænet samt den højest og lavest registrerede vitalitetsklasse. Træerne påvirkes typisk af luk-
ningen ca. et år efter, at denne er foretaget. 
 
Under alle omstændigheder imødegås vanskelighederne ved den visuelle bedømmelse af på-
virkninger som ligger få år tilbage, ved såvel at anvende årringsundersøgelser som en supple-
rende metode, som ved kun at iagttage den øverste top af kronen og ikke den øverste 1/3, som 
angivet af Roloff (2001). Der kunne således tydeligt i askelokaliteten i Gråsten (Lokalitet E) 
erkendes en vitalitetsklasseforskel mellem kronetoppen og resten af kronen, ligesom der i en 
kikkert kunne iagttages, hvor mange år tilbage skuddenes længde begyndte at aftage. Ændrin-
gerne i skudlængdevækst er derfor mulig at datere til vandstandshævningerne.  
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Dog har ovenstående problemstilling medført fravalget af Lokalitet G med alm. ædelgran, da 
der kun har været en vækstsæson mellem ændringer i vandstanden og målingerne. Endvidere 
har år 2006 været et tørkeår, der gør det svært at frasortere forskellene i årsagerne til et even-
tuelt registreret fald i skudlængderne. Der kan derfor ikke vurderes og konkluderes på æn-
dringer, hvor måleperioden er så kort.  
 
Innes (1998) bemærker, at et usikkerhedselement i de typer af vitalitetsklasseundersøgelser, 
der vurderes i hans artikel, er, hvor konsistente og sammenlignelige de forskellige vurderinger 
er. De i Innes (1998) behandlede undersøgelser er foretaget af forskellige forfattere, og perio-
den mellem vurderingerne er op til seks år.  
 
For at kontrollere hvor konsistente de udførte målinger er, blev vitalitetsklassevurderingerne 
for lokalitet A, hvor de første undersøgelser blev foretaget, gentaget efter ca. halvanden må-
ned, resultaterne ses af figur 64. I denne periode var der gennemført vitalitetsklassevurderin-
ger på seks lokaliteter. Afvigelserne er generelt små, og er væsentligst forårsaget af en større 
fokusering på den øverste del af kronetoppen end tidligere samt et øget brug af en kraftig kik-
kert til at vurdere længderne af skuddene. I forbindelse med vurderingen den 06.03.07 blev in-
situ vurderingen korrigeret ved en efterfølgende analyse af fotos, men senere erfaring viste, at 
kronetoppen på fotos ikke i tilstrækkeligt omfang kan adskilles fra den øvrige kronestruktur. 
Innes (1998) omtaler ligeledes problemer med klart at observere ændringer på fotos, og alle 
senere vitalitetsvurderinger blev således udelukkende baseret på in-situ observationer. 
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Figur 64 Vitalitetsklassevurderingen for Lokalitet A blev gentaget for at kontrollere konsistensen af de 
udførte målinger. Målingerne den 24.04.07 er hhv. 0 %, 9 %, 8 %, 0 %, 10 % og 33 % lavere end målin-
gerne den 06.03.07. Forskellen på middelværdien af de to sæt målinger er ikke-signifikant (NS) ved en t-
test.  
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Innes (1998) angiver i sin kritik af Roloffs vitalitetsklassemetode, at forskellen på kort og 
langskud sommetider er vanskelig, og at vitalitetsvurderingen derfor ikke altid er objektiv. 
Sammenlignes forskellen på målingerne den 06.03.07 med 24.04.07 for Hareskoven A, som 
vist på figur 65, kan det ikke afvises, at der er en sammenhæng mellem fejlvurderingen og 
træernes placering (en t-test viser signifikant (*), at hældningskoefficienten for regressionen 
er forskellig fra nul). Dette kan skyldes: 
 

• Langskudsanddelen har tidligere været undervurderet. 
• Den nye vurdering er ”farvet” af træernes placering – jo længere væk træet er fra van-

det, desto bedre bør det have det. 
 
Reelt er teamets evner til at vitalitetsvurdere øget med antallet af målinger, men det kan ikke 
afvises, at vurderingerne er delvist subjektive. En mere objektiv metode vil være, at en per-
son, der ikke har set lokaliteten, baserer vurderingerne udelukkende på basis af fotos. For at 
fotografere kronetoppen vil det for mange lokaliteter imidlertid ofte være nødvendigt med en 
lift eller lignende for tage anvendelige fotos, hvorefter metodens enkelthed og prisbillighed i 
noget omfang forsvinder.  
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Figur 65 Forskellen mellem vitalitetsklassevurderingen for Lokalitet A som funktion af træets placering 
over vandfladen. Der er en signifikant * sammenhæng mellem træets placering og ændringen i vurderin-
gen.  
 
Roloff (2001) angiver, at en vitalitetsvurdering på bøge over ca. 150 år er problematisk, idet 
den aldersbetingede stagnation samt omgivelsernes påvirkning får for stor betydning.  
 
På baggrund af observationer i og omkring lokalitet A samt generelle observationer i flere 
Nordsjællandske statsskove kunne iagttages, at der stort set ikke kunne observeres bøg, der 
var omkring 120 år i vitalitetsklasse VK0, væsentligst begrundet i korte langskud på hovedak-
seskuddene samt fraværet af langskud på sideforgreningen. Dette forhold kan antageligvis 
begrundes i, at for bøg i Danmark, som vist på figur 66, stagnerer væksten tilsyneladende tid-
ligere, ca. ved 120-130 års alderen, end i Centraleuropa, hvorfra Roloff (2001) antages at ba-
sere sine iagttagelser.  
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Figur 66 Carl Mar. Møllers bonitets kurver for bøg stopper ved 120 år (Meilby 2001). Fremskrives disse 
med andengradspolynomier ses, at for bøg i Danmark stagnerer væksten, når den er omkring 120 – 130 
år gammel.  
 
Baseret på egne iagttagelser synes det samme forhold dog ikke umiddelbart at være tilfældet i 
Sønderjylland, og det må derfor antages, at Danmarks placering tæt på bøgens naturlige nord-
grænse har en afgørende betydning for vitalitetsklassevurderingen. 
 
Roloff (2001) angiver, at grænsen mellem vitalitetsklasse VK0 og VK1 med hensyn til ho-
vedakselangskuddets længde for bøg ligger på 10 cm. Idet hovedakseskuddene ikke udeluk-
kende vokser lodret, vil træets årlige højdetilvækst være noget mindre end hovedakseskuddets 
apikale vækst. Som vist på figur 67 vil højdetilvæksten for en 100 år gammel bøg være ca. 10 
cm, mens højdetilvæksten ved 120 år er faldet til omkring 5 cm. Det synes derfor rimeligt at 
konkludere, at: 
 

• generelt bør Roloffs vitalitetsklassesystem ikke anvendes på bøg ældre end 120-130 år 
i Danmark og 

• for ældre bøg skal der udvises forsigtighed med at sammenligne vitalitetsdata mellem 
Nord- og Syddanmark. 
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Figur 67 Den årlige højdetilvækst for bøg baseret på Carl Mar Møllers bonitetskurver (Meilby 2001). 
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Det er erfaret, at det er vigtigt med en korrekt placering i forhold til træet i forbindelse med 
vitalitetsvurderingen. Kronetoppen skal tydeligt kunne iagttages, hvilket en høj fysisk place-
ring vil kunne være medhjælpende til. Vurderes der på større afstand med brug af kikkert, 
opnås et mere effektivt todimensionalt billede af kroneudtrykket i relation til faktorer som 
bl.a. regelmæssighed.    
 
Feltmålinger 
Som nævnt er der for hver af de udvalgte træarter, eg, bøg, ask og rødgran, udviklet træ-
beskrivelser, se bilag 10 – 14. Således foretages for hvert bedømt træ en overordnet beskrivel-
se af det umiddelbare indtryk af træets sundhedstilstand samt dominans og eventuelle biotiske 
faktorer, der vil kunne influere på træets vitalitet. Til bedømmelse af vitalitetsklassen anven-
des de i Roloff (2001) angivne billeder for hver vitalitetsklasse. Disse billeder supplerer det 
umiddelbare indtryk og den endelige vurdering sker ved en afkrydsning og markering i de 
udarbejdede vitalitetsskemaer. Ligger træerne i mellemzonen mellem to vitalitetsklasser, 
fremhæves det konstaterede i begge skemaer og endvidere tilføjes en ekstra beskrivelse for 
træet, hvis det synes nødvendigt.  
 
Til sikring af analysen og dokumentation er der for hvert træ taget fotos af henholdsvis stam-
me- og kroneform. I bedømmelse af om der er foretaget en korrekt vitalitetsvurdering, kan 
nogle af billederne være misvisende, idet det ikke har været muligt at tages fotos, således at 
ovennævnte problemstilling i forhold til placering ved bedømmelsen undgås. Fotos skal der-
for mere betragtes som et overordnet billede af enkelttræet.  
 
Målinger og resultater for træbeskrivelserne kan ses i hver lokalitetsbeskrivelse, se bilag 2 – 
9.  
    
Årringsmålinger 
 
Årringsanalyser er som nævnt en metode til at måle ændringer i træers vækst som følge af 
forskellige påvirkninger. Schweingruber (1996) angiver, at abiotiske faktorer som lys, tempe-
ratur, vand, næringsstofforsyning, vind og mekaniske beskadigelser alle kan influere på 
stammens diametertilvækst og dermed årringsdannelse. Et eksempel på, hvorledes en høj 
temperatur i samspil med en lille mængde nedbør leder til en smal årring, er vist på figur 68. 



 139

Figur 68 Nogle biologiske og omgivelsesmæssige sammenhænge, der sammenkæder lav nedbør og høj 
temperatur i vækstsæsonen til dannelsen af en smal årring i et nåletræ på en tør lokalitet. Modificeret 
efter Fritts (1974). 
 
Schweingruber (1996) fremkommer også med eksempler på, hvorledes træer, der bliver på-
virket af oxygenfattige forhold, omgående responderer ved en reduceret diametertilvækst, se 
også figur 69. Forløbet skal ses i forlængelse med vandstress. 
 

Figur 69 Skal ses i sammenhæng med figur 68.  Et højt vandniveau vil lede til vandstress og i lighed med 
effekten af tørke føre til dannelsen af en smal årring. Som beskrevet i kapitlet ”Træernes vandtålende 
evne”, vil det lave oxygenindhold i jordbunden under vandmættede forhold give anledning til yderligere 
påvirkninger i træet end de i figuren angivne. Modificeret efter Fritts (1974). 
 
Korrelation mellem forskellige påvirkninger indebærer, at det således ofte ikke er muligt at 
adskille effekten af en enkelt faktor, medmindre der undersøges mange træer fra udvalgte 
undersøgelsesområder samt flere prøver for samme træ (Schweingruber 1996; Esper et al. 
2004). Yderligere kan enkelte dele af træet reagere uafhængigt på omgivelsernes påvirknin-
ger, f.eks. kan reaktionen på en skade på stammen være begrænset til den ene side. Esper et 
al. (2004) beretter, at reaktionen på givne klimatiske påvirkninger ikke altid registreres med 
samme intensitet i forskellige områder uagtet ens makroklimatiske data, ligesom der reageres 
forskelligt fra år til år på de forskellige klimatiske konstellationer (f.eks. sen frost og forårs-
tørke). År, hvori træerne reagerer ved synkront at have tydeligt smallere eller bredere årringe, 
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betegnes som ekstremår (Tysk: Extremjahr, Engelsk: pointer year), og angives af Esper et al. 
(2004) til at have et særligt højt informationsindhold omkring omgivelsernes påvirkning. Her 
anvendes den engelske betegnelse, og såfremt intet andet angives, vil begrebet dække over en 
særlig smal årring. Træer, der findes på voksesteder, der ligger udenfor eller på kanten af den 
pågældende arts økologiske niche, vil have en kraftigere reaktion på klimatiske variationer, 
end træer der vokser på for arten mere optimale steder. Esper et al. (2004) beretter videre, at 
de samme overvejelser gælder for placeringen i udkanten af de artsspecifikke udbredelsesom-
råder i forhold til kernen af området.  
 
Der forekommer yderligere andre påvirkninger, der kan influere på årringsbredderne, hvilket 
kan medføre, at datering og tolkning besværliggøres. Disse påvirkninger betegnes som ”bio-
logisk støj”, og er påvirkninger, der udover den ønskede undersøgte påvirkning, vil kunne 
influere i større eller mindre grad på årringsbredden. ”Biologisk støj” kan deles op i: 
 

• Eksogen ”biologisk støj”. Faktorer som klima, konkurrence, menneskelige indgreb 
som hugst, insekter og forskellige skader influerer her på årringsbredderne. 

• Endogen ”biologisk støj”. Her ses et forløb med aftagende årringe forårsaget af stag-
nerende vækst grundet naturlig ældning.    

 
Esper et al. (2004) anbefaler, at den ”biologiske støj” elimineres f.eks. ved hjælp af Spline 
software.  

Kritik og imødegåelse 
Roloff (2001) angiver, som vist på tabel 11, at træernes diametertilvækst, der kan aflæses i 
årringsbredden, er moderat informativ og praktisk anvendelig i forbindelse med vurderingen 
af træernes vitalitet og de givne påvirkninger. Analysen er endvidere tidskrævende. Derimod 
kan metoden anvendes på alle træarter og er meget objektiv. 
 
Gill (1970) fremkommer derimod med et eksempel på, hvorledes træer, der voksede i et om-
råde, der blev permanent oversvømmet, fortsatte med en normal diametertilvækst i syv år og 
først herefter døde. Der blev i løbet af de syv år iagttaget en mærkbar forringelse af træernes 
sundhedstilstand. Her var metoden således ikke informativ omkring påvirkningen.  
 
Roloff (2001) angiver også, at diametertilvæksten for løvtræer i skov er en usikker indikator 
for vitalitet. Som eksempel nævnes, at fritstående træer med en dårlig vitalitet ofte kan udvise 
en større diametertilvækst end vitale træer i en sluttet bestand.  
 
Frech (2006) sammenligner for træer i en blandingsskov i Vestthüringen i Tyskland skud-
længder med diametertilvækst målt ved en årringsundersøgelse. For lind iagttages en signifi-
kant (*) sammenhæng, mens korrelationen for bøg og ask kun er signifikant for enkelte af de 
målte træer. For avnbøg ses ingen sammenhæng. Der er i undersøgelserne af Frech (2006) 
taget højde for, at diametertilvæksten og skudstrækningen ikke foregår samtidigt, idet skud-
væksten for træer med forudbestemt vækst kan afhænge af klimatiske forhold året før og dia-
metertilvæksten af forholdene i indeværende år. For træer med forudbestemt vækst kan de 
klimatiske forhold dog også påvirke selve skudlængden i indeværende sæson, men generelt er 
skudvæksten for træer med forudbestemt vækst kortvarig og dermed også påvirkningerne. 
Diametertilvæksten forløber derimod gennem hele vækstsæsonen og kan dermed variere med 
de klimatiske betingelser. 
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Wenzel (1987) cf. Frech (2006) angiver videre, at træernes højdetilvækst er en bedre indikator 
for varierende påvirkninger fra omgivelserne end diametertilvæksten, idet denne reagerer me-
re spontant og konsistent.  
 
Sammenfattes for resultaterne af de i litteraturstudiet anvendte metoder, må det generelt kon-
kluderes, at der ikke registreres en sammenhæng mellem vitalitets(lignende)metoder, og me-
toder der baseres på diametertilvækst.  
 
Væsentlige dele af ovennævnte betragtninger omkring metodens anvendelighed samt de tolk-
ningsmæssige vanskeligheder imødegås ved at kombinere metoden med den ovenfor nævnte 
vitalitetsanalyse. Forekommer der modstridende resultater mellem undersøgelsen af vitaliteten 
og årringsbredden lægges størst vægt på førstnævnte.  
 
De opmærksomhedsområder der angives af Schweingruber (1996) og Esper et al. (2004) har 
baggrund i dendroøkologien, hvor årringsmålingerne bl.a. anvendes til at undersøge klimaæn-
dringer mange år tilbage. Grundet den lange tidshorisont er det her særlig vigtigt at korrigere 
for eksempelvis ”biologisk støj”. Det dendrologiske software, der er nødvendig for fjerne den 
”biologiske støj”, er ikke til rådighed ved indeværende undersøgelser.  
 
I en vurdering af den endogene ”biologiske støj” forsøges Carl Mar Møllers (CMM) diame-
tervækstkurve for eksempelvis bøg bonitet 1 anvendt. Der beregnes for en periode, der inde-
holder årringsudviklingen efter lukningen af drænet på lokalitet A og samme tidsperiode før 
lukning. Såfremt træerne på lokalitet A voksede efter Carl Mar Møllers vækstkurve for bøg 
bonitet 1, ville den ”biologiske støj”, dvs. den naturlige gennemsnitlige ændring i årrings-
bredden, udgøre 0,07 mm fra periodens start til slut, svarende til ± 1,3 % af middelårrings-
bredden for CMM, se figur 70. Denne størrelse svarer ca. til målenøjagtigheden i den anvend-
te stereolup til måling af årringsbredderne. Idet CMM består af et gennemsnit for flere be-
voksninger, vil den aktuelle ”biologiske støj” på en given lokalitet kunne være større og varie-
re, idet der for de aktuelle data generelt ses store udsving i forhold til CMM´s data, ikke 
mindst som følge af hugst. Grundet at de analyserede periodelængder generelt er korte, samt 
at ovenstående beregning viser, at den gennemsnitlige tilvækstforskel mellem de to tidsserier 
(perioden før og perioden efter lukning) er lille, vurderes den endogene ”biologiske støj” af 
ringe betydning i forhold til den eksogene.  
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Figur 70 De tre mest vandpåvirkede bøg på Lokalitet A reagerer på lukningen af drænet i 1997, da træer-
ne er 116 år gamle. Boniteten i bevoksningen er, baseret på en gennemsnitshøjde, tæt på bonitet 1 i hen-
hold til Carl Mar Møller (CMM) (Meilby 2001). Baseret på den tilsvarende diametertilvækst vises på 
grafen en ”årringsbonitetskurve” (fremskrevet med et andengradspolynomium, idet CMM s tabelværdier 
stopper ved 120 år). Årringsudviklingen før lukningen betragtes i en periode, der er identisk med tiden 
fra lukning til i dag.  
 
Den eksogene ”biologiske støj” er svær at fjerne, men søges mindsket gennem grundig be-
skrivelse af enkelttræet og dets vækstforhold. Endvidere imødegås de problemer, der angives 
af Schweingruber (1996) og Esper et al. (2004) omkring tolkningen af enkelte faktorers ind-
flydelse på bredden af en enkelt årring, i et vist omfang ved, at der, som nævnt i afsnittet om 
lokalitetsudvælgelse, udelukkende måles på træer, der påvirkes af et vandregime, der er ænd-
ret fra et kendt tidspunkt.  
 
Gennem det praktiske forsøgsarbejde samt tolkningen af måleresultaterne blev det observeret, 
at flere at træerne tilsyneladende ses at reagere på et øget vandniveau, idet der forekommer et 
fald i årringsbredderne efter drænlukning. Dette afhang dog af faktorer som nedbørs- og tem-
peraturforhold og effektiviteten af drænlukningen, og set over en gradient registreredes i nog-
le tilfælde, at træerne på den givne lokalitet blev påvirkede på forskellige tidspunkter. Særligt 
i de tilfælde, hvor et pointer year ligger tæt på tidspunktet for drænlukningen, kan dette for-
styrre vurderingen. Et pointer year, f.eks. forårsaget af tørke, vil endvidere ikke altid påvirke 
træerne ens, eksempelvis kan de mest vandpåvirkede træer under visse forhold reagere på det 
faldende vandniveau med en øget vækst. Særligt for de lokaliteter, hvor der er gået under ca. 5 
år fra lukningen, er ovennævnte støj en væsentlig usikkerhedsfaktor, særligt når dette sam-
menholdes med, at 2006 for de fleste lokaliteter også er et pointer year. På lokalitet G, hvor 
der kun var gået et enkelt år fra drænlukningen, var måleperioden som nævnt således util-
strækkelig.  
 
Et forhold, der endvidere påvirker årringsmålingen, er, at der oftest er skovet i bevoksningen i 
forbindelse med en aktiv genskabelse af den naturlige hydrologi, særligt tættest på vandfla-
den. I analysen af data observeres for de træer, der er placeret langt fra vandfladen, og dermed 
kun i begrænset omfang påvirkes af den ændrede hydrologi, at årringsbredden stiger tydeligt 
efter hugstindgreb. For træerne, der er placeret tæt på vandfladen, og som iagttages at reagere 
med en faldende årringsbredde, er spørgsmålet derfor, om det observerede fald i årringsbred-
de underrepræsenterer effekten af det stigende vandniveau. Så vidt det kan vurderes fra et 
bredt udsnit af de foretagne årringsmålinger, virker det til, at effekten af et hugstindgreb her 
har en effekt, der kan iagttages 5-7 år frem i tiden.  
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Feltmålinger 
Vedprøverne blev udtaget med et ca. 30 cm langt vedbor. Den indvendige diameter af boret 
var 5 mm. Prøveudtagningen fulgte i øvrigt retningslinierne beskrevet i Jozsa (1988), bortset 
fra at der af tidsmæssige årsager kun blev udtaget en prøve per træ. Prøverne blev umiddelbart 
efter udtagningen mærket med prøvenummer, ligesom fiberretningen blev markeret. Såfremt 
kvaliteten af prøven var dårlig, dvs. at denne knækkede, havde meget skæve årringe, inde-
holdt skader eller lignende, blev denne gentaget. Efter et passende antal prøver blev disse li-
met på stift pap vinkelret på fiberretningen og fikseret med tape. Den udtagne prøve blev ud-
taget i brysthøjde. I laboratoriet blev årringe, der var synlige med det blotte øje, markeret med 
et blyantsmærke. Herefter blev prøven yderligere gennemchecket under en stereolup og tidli-
gere markeringer kontrolleret og om nødvendigt suppleret eller fjernet. Årsagen til dette var, 
at det erfaredes, at stereoluppen gav et manglende overblik, men havde sin berettigelse i for-
bindelse med mere utydelige eller falske årringe. Endeligt blev årringsbredden målt i et år-
ringsmåleapparat, der består af en stereolup med målekryds med tilhørende motorstyret måle-
slæde. Resultaterne blev aflæst med 1/10 mm nøjagtighed. Figur 71 viser billedserie for frem-
gangsmåde.  
 

 
Figur 71 Billedserie med fremgangsmåde for vedprøvebehandling ved boring, pålimning og grov- og fin-
måling af årringene.  
 
Måleresultaterne blev samtidigt indlæst i Excel og sammenlignet med mulige pointer years. 
Pointer years for den pågældende lokalitet og træart blev fastlagt, og afvigelser, der skyldtes 
umiddelbare fejlvurderinger, korrigeret. Eksempler på en umiddelbar fejlvurdering er, at for-
veksle en falsk årring med en ægte eller at vurdere to meget tætliggende årringe som en. Der 
blev ikke korrigeret for mulige manglende årringe. Såfremt der mellem to pointer years frem-
kommer såvel en falsk årring som en manglende, vil dette forhold i reglen ikke blive identifi-
ceret. 
 
Bøg er som den eneste af de undersøgte træarter spredtporet, og, som angivet af Schweingru-
ber (1996), med tendens til at være semi-ringporet. For denne træart er det særdeles vanskelig 
med det anvendte udstyr at identificere årringene og adskille disse fra mulige falske årringe. 
Den første måleserie blev derfor gentaget efter et gennemført litteraturstudie om emnet, lige-
som der på dette tidspunkt var opnået en større erfaring med målemetoden. Der blev registre-
ret betydelige forskelle på de to måleserier, og hvor der i forbindelse med den første måling 
ikke kunne identificeres tydelige pointer years, gav den repeterede måling et troværdigt bille-
de. De ofte meget tætliggende årringe, der optræder efter en øgning af vandniveauet, indebæ-
rer videre en mulig fejlkilde.   
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Grundvandsmålinger 
 
Som det fremgår af figur 26 vil træernes vitalitet og vækst påvirkes af træernes relative af-
stand til et vandniveau samt tidspunktet og varigheden af det øgede vandniveau. Som angivet 
i afsnittet om vanddynamik og hydroperiode er der i det gennemførte litteraturstudie enighed 
om, at tidspunktet for, hvornår træerne udsættes for et højt vandniveau, er af stor betydning, 
samt at effekten er størst, hvis der forekommer en oversvømmelse i vækstperioden.   
 
Grundvandsmålingerne fortages for hvert træ, således at der opnås at få et billede af den hy-
drologiske gradient.  
 
Granat (2007) pers. medd. beretter, at de forstlige lokalitetskortlægninger, der bliver foretaget 
i Skov- og Naturstyrelses-regi, inkluderer en måling af grundvandsdybden. Om vinteren vur-
deres dybden ved at måle afstanden til vandet i borehullet fra jordboret, mens der om somme-
ren især kigges på horisonter med gley eller pseudogley. Særligt i lerjord er målingerne van-
skelige, vandet er længe om at løbe til hullet, og de farvede horisonter kan være vanskelige at 
erkende samt koble til et givet vandniveau. Granat (2007) beretter videre, at såfremt jordboret 
i mere kompakt jord går igennem dybere horisonter med f.eks. sand, kan eventuelt vand herfra 
trænge op i borehullet og dermed give et falsk indtryk af vandniveauet. På grund af den kom-
pakte jord vil træernes rødder næppe nå den dybere liggende sandede horisont, og der opnås 
derfor ikke et korrekt billede af vækstforholdene.  
 
Personlige erfaringer fra et stort antal vandpåvirkede jordprøver i sandet podsoljord (Elling & 
Schmidt 2005) samt de udførte jordprøver på sandet jordbund i Draved og Thy, giver den 
vurdering, at det på denne jordbundstype er forholdsvist sikkert at registrere vandniveauet på 
selve jordprøven ved at kombinere de visuelle indtryk og trykke på prøven med fingrene for at 
registrere en vandmætning. For såvel sandet lerjord i Gribskov som svær til meget svær ler-
jord i Roden Skov bekræfter de personlige erfaringer, Granat (2007), med hensyn til vanske-
lighederne med at fastlægge vandniveauet, især for mere dybtliggende niveauer. Kun i 
Egebjergene blev der forsøgt at pejle vandniveauet i borehullet. Vandet stod generelt 2-3 cm 
lavere i borehullet end registreret på selve boreprøven, men det antages, at denne forskel ville 
udlignes, såfremt der var gået længere tid fra boringen til tidspunktet for målingen.  
 
For at opnå en passende hydrologisk gradient måles for de fleste lokaliteter på træer, der står 
på en skråning, og træerne vil derfor have et skråt rodsystem, som vist på figur 72. Målestedet 
for vandniveau er udfor træets centerlinie parallelt med højdekurverne og så tæt på stammen 
som muligt. For de mest grundvandspåvirkede træer, der står på en skråning, er vitalitetsvur-
deringen muligvis ikke er fuldt ud repræsentativt, såfremt vurderingen skal sammenlignes 
med data fra en mere flad lokalitet. 
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Figur 72 På de fleste lokaliteter står træerne på en skråning, hvilket indebærer, at dele af rodsystemet vil 
være placeret i en større grundvandsafstand end den målte. Dette indebærer, at der muligvis registreres 
en højere vitalitetsklasse end ved en tilsvarende grundvandsafstand for mere flade lokaliteter. 
 
Som nævnt tidligere har vandniveauet udenfor vækstsæsonen kun mindre betydning for træ-
ernes vækst. Således vil horisonter med pseudogley næppe kunne danne baggrund for en vur-
dering af vandniveauet i trævækstmæssig sammenhæng, idet det oftest vil være tilfældet, at 
det højeste vandniveau forekommer om vinteren. Således blev der i Hareskoven A registret et 
fald i vandniveauet i et vandhul fra den 06.03.07 til 24.04.07 på ca. 10 cm. Træerne var den 
24.04.07 tæt på udspring og vækstsæsonen var derfor påbegyndt. For træerne tæt på vandhul-
let øgedes afstanden til grundvandet stort set tilsvarende, mens træerne, der var længere væk 
og stod i et højere niveau, fik en væsentlig højere afstand.  
 
Nivellering 
 
På hver lokalitet foretages en nivellering af træernes afstand til vandflade med et selvkompen-
serende nivelleringsinstrument med tilhørende stadie, se figur 73. Disse målinger anvendes 
som et supplement til grundvandsmålingerne, idet det præcise grundvandsniveau som nævnt 
kan være usikkert under visse jordbundsforhold. Anvendelse af nivellering benyttes, idet der 
på nogle lokaliteter, afhængigt af lokalitetsspecifikke forhold som terrænhældning og vandre-
gime, vil kunne være en vis sammenhæng mellem træernes beliggenhed på den topografiske 
gradient og afstanden til grundvandet. Endvidere anvendes nivellering i grafiske sammen-
hænge til beskrivelse af træernes indbyrdes forhold, og herved kan der frembringes gradient-
tegninger for både de topografiske forhold og også grundvandsmålingerne. Disse gradientteg-
ninger kan ses i lokalitetsbeskrivelserne bilag 2 - 9.  
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Figur 73 Nivelleringsinstrument og stadie.  
 
De vanskeligheder, der er tilknyttet nivelleringerne, er koncentreret om at finde et relevant 
sted at måle ved træerne. Stadiet har generelt været placeret parallelt med højdekurverne så 
tæt på stammen som muligt. En fejlkilde er, at nogle træer står på en tue, og dermed vil ni-
veauet inde ved stammen være en del højere end bare få decimeter ude. Der kan endvidere 
forekomme store variationer i højden ved målingen, ved at måle på forskellige sider af træet 
grundet stigningen i det topografiske niveau. For at undgå for store forskelle søges derfor at 
placere stadiet på siden af træerne og parallelt med højdekurverne.  
 
Lokalitetsbeskrivelse og jordbund 
 
Der er udarbejdet en generel lokalitetsbeskrivelse, se bilag 15, der efter udfyldning er trans-
formeret til beskrivelserne for hver enkelt lokalitet, bilag 2 – 9. Den generelle lokalitetsbe-
skrivelse indeholder angivelser som f.eks. sted, tidspunkt for lukning af dræn samt træarter. 
Endvidere følger en stedbeskrivelse, hvor der for den generelle repræsentative bevoksning 
foretages en bonitetsmåling, der herefter kan sammenlignes med Carl Mar Møllers bonitets-
klasser. Herefter følger en angivelse af de topografiske forhold. Floraen beskrives, idet den 
som nævnt kan være beskrivende for vandregimet både for lokaliteten som helhed, men også 
for de udvalgte træer til analyse. Dernæst følger en skildring af vandregimet og der tages fotos 
til beskrivelsen for den enkelte lokalitet.      
 
Til den specifikke lokalitetsbeskrivelse er endvidere indeholdt den ovenfor beskrevne træ-
beskrivelse, men også en jordbundsbeskrivelse.  
 
Jordbundsbeskrivelsen benyttes til at angive de generelle forhold for lokaliteten. Jordens 
vandholdende evne kan bedømmes ud fra teksturindholdet og således fås indikationer på en 
mulig varighed af de vandlidende forhold samt en vurdering af vandniveauet året igennem. 
Dette vil kunne ses ved forskellige udfældninger af jern- eller pseudogleyforekomster. Jor-
dens vandholdende evne er bestemt ud fra porestørrelserne, og en lerjord eller stærkt humus-
præget jord med meget små porestørrelser vil have en meget høj vandholdende evne i forhold 
til en sandjord. Således vil en lerjord under samme klimatiske betingelser og topografi kunne 
være påvirket af vandlidende forhold længere end en sandjord. Dermed formodes lokaliteter 
med lerjord at kunne være påvirket længere ind i vækstsæsonen. Yderligere vil en jord med 
meget små partikler som ler og humus have en større kapillæreffekt og grundvandet trækkes 
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derfor højere op end ved sandjord. I en finpartiklet jord vil vandet dermed kunne medføre 
oxygenfattige forhold i længere perioder. Yderligere vil en jordbund med en høj andel af fin-
porer, som det er tilfældet ved meget svære lerjorde, kunne fastholde vandet, så det ikke bli-
ver tilgængeligt for planterne (Petersen 1994). Således vil en meget svær lerjord under tørre 
forhold og selv om den binder en relativ stor mængde vand, dog alligevel kunne medføre tør-
keproblemer for træerne. På den målte Lokalitet D i Roden skov haves en meget svær lerjord. 
Træerne udviser på lokaliteten også meget svingende årringsbredder i relation til klimaet, pas-
sende med de tørre perioder.   
 
Jordbunden er også en indikator for næringsniveauet og endvidere pH. Sandede jorde er ofte 
mere sure end lerjorde, og træerne formodes herigennem at have lavere adgang til nærings-
stoffer og dermed vil en nedsat regeneration kunne være en følgevirkning.  
 
Yderligere vil specifikke forhold i jordbunden ved det enkelte træ kunne medføre forskellige 
vækstforhold træerne imellem. Således vil f.eks. dybden af kompakte jordlag kunne variere 
mellem de målte træer og dermed have en effekt på de målinger og analyser, der foretages. 
Jordbunden har derved en høj indflydelse på vækstforholdene, og vurderingen er derfor vig-
tig, idet vi hermed får beskrevet faktorer, der vil udgøre elementer af den eksogene ”biologi-
ske støj”. Disse kan der således tages bedre højde for i analyserne.   
 
Vurderingen af jordbunden er foretaget ved boreprøver for hver målte træ så tæt på stammen 
som muligt. Til hjælp for vurderingen af tekstur og type anvendes Sundberg et al. (1999). 
 
Dataanalyse 
 
Som angivet tidligere er antallet af egnede lokaliteter i Danmark begrænsede, ligesom der på 
hver lokalitet sjældent er mere end 6-8 træer, der vurderes at repræsentere en passende vand-
gradient, samtidig med at en række andre faktorer, som f.eks. dominans eller co-dominans, 
overordnet set er opfyldt. Forudsætningerne for en statistisk dataanalyse er blandt andet, at 
prøverne er udtaget tilfældigt, hvilket således ikke er opfyldt i fuldt omfang. Det er endvidere 
en forudsætning, at prøverne er uafhængige, hvilket ikke gælder for alle målingerne, idet flere 
af træerne står så tæt, at de formodes at påvirke hinanden. Den lille prøvestørrelse medfører, 
at spredningerne på data er forholdsvis store i relation til de forhold, der ønskes undersøgt, 
hvorfor der kun i begrænset omfang ud fra rent statistiske metoder kan foretages sikre konklu-
sioner. Formålet med dataanalysen er derfor væsentligst at skabe flest mulige brikker, der 
sammen med feltobservationerne og det foretagne litteraturstudie skal medvirke til, at der kan 
erkendes en større del af det komplekse skovøkologiske-hydrologiske puslespil. 
 
Dataanalysen er fortrinsvist koncentreret om at behandle de indsamlede data, således at de 
forskellige metoder kan præsenteres grafisk på en sammenlignelig vis, og herefter indgå i en 
tolkning på grundlag af litteraturstudiet og den observationsbaserede viden. Som følge af de 
ovenstående nævnte begrænsninger for det statistiske arbejde er dette koncentreret til enkle 
basale beregninger, og resultaterne skal, som følge af den lille prøvestørrelse, som nævnt an-
vendes med forsigtighed. 

Vitalitetsklasser 
Det undersøges, om der er en sammenhæng mellem de målte vitalitetsklasser og afstanden til 
grundvandet samt den nivellerede afstand til den nærmeste vandflade, se figur 74. Der er ikke 
i litteraturstudiet fundet lignende undersøgelser, hvorfor det sammenholdt med det lille antal 
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målepunkter er vanskeligt at vurdere, hvilken type regression der bedst repræsenterer virke-
ligheden. For træarterne, der er indeholdt i undersøgelsen, ses, at træer, der er placeret såle-
des, at deres rodsystem permanent er oversvømmet, alle steder dør efter en periode, der af-
hænger af træarten. Træer, der vokser i en så stor afstand fra grundvandet, at deres rodsystem 
ikke kan nå dette, antages at have en vækst, der er upåvirket af grundvandsforsyningen. Der er 
således god grund til at vurdere, at en regressionslinie, der afspejler grundvandets indflydelse, 
bør stige fra en lav vitalitet ved en lille afstand til grundvandet til en høj vitalitet (tæt på afde-
lingens gennemsnitsvitalitet), hvor grundvandspåvirkningen ophører som følge af den arts- og 
lokalitetsafhængige roddybde. Forløbet af linien, særligt om denne forløber mere eller mindre 
retliniet mellem de foranstående to yderpunkter, eller om denne er kurvet og har et lokalt op-
timum eller minimum, er usikkert.  

Højde til vandflade/afstand til 
grundvand

VK

Højde til
vandflade

Afstand til
grundvand

Poly. (Højde
til vandflade)

Poly. (Afstand
til grundvand)

 
Figur 74 Vitalitetsklassen vises som funktion af afstanden til grundvand samt højden til nærmeste vand-
flade. Data tilnærmes med andengradspolynomier, der til venstre for toppunktet vurderes at være en 
rimelig repræsentation for sammenhængen mellem de to datasæt. 
 
Der kan argumenteres for, at der vil være træer, der har en placering i forhold til grundvandet, 
således at de dybest liggende rødder er i forbindelse med grundvandet, samtidigt med at den 
øvrige rodbiomasse har et omfang, der sætter denne i stand til i tilstrækkelig grad at udnytte 
vandet fra nedbøren. Disse træer vil ikke, i lighed med træerne med en meget lille afstand til 
grundvandet, blive udsat for tørkestress ved en faldende grundvandsstand. Det vurderes at 
være muligt, at der således vil være træer, der vækstmæssigt begunstiges af den ”dobbelte” 
vandforsyning, og at regressionslinien derfor skal have et optimum. Dette forhold bekræftes 
af Larsen (2007) pers. medd. samt Bergstedt (2007) pers. medd., der begge angiver, at et 
vækstmæssigt optimum i forhold til en given vandgradient vil være forventeligt. 
 
Der er imidlertid en række faktorer, der indebærer, at der ikke generelt kan forventes et tyde-
ligt optimum. Det er forskelligt, i hvilket omfang de enkelte træarters rødder klarer at have 
rødderne under grundvandsspejlet. Eg har således en række morfologiske tilpasninger, der 
sætter den i stand til at tåle dette relativt godt, når de ikke er gamle, mens eksempelvis bøg 
kun i meget kort tid er i stand til dette, uden at rødderne dør. Bøgens udnyttelse af grundvan-
det er særligt koncentreret omkring kapillarrummet over det egentlige grundvandsspejl, og 
udnyttelsen af et fluktuerende vandspejl må således antages i højere grad end for eg at afhæn-
ge af regenerationsevnen og væksthastigheden af finrødderne. Et eventuelt optimum vil i dette 
tilfælde afhænge af vandniveauet i tæt korrelation med fluktuationerne, men da fluktuationer-
ne ikke undersøges, vil der i indeværende undersøgelse antageligvis ikke identificeres et (mar-
kant) optimum.  
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Der må videre forventes en afhængighed af jordbundstypen, idet kompakte lag (som ofte er 
årsagen til, at der dannes f.eks. et vådområde), vil hindre rodudbredelsen og dermed udnyttel-
sen af dybere liggende grundvand. Træarternes evne til at penetrere kompakte lag er forskel-
lig. Eg evner eksempelvis dette godt, mens bøg og rødgran kun i begrænset omfang er i stand 
til dette.  
 
Jordbundens vandholdende evne, der især afhænger af teksturen og humusindholdet, vil have 
en betydning for, hvorledes et givet vandregime påvirker træernes vækst og vitalitet. Et sandet 
udgangsmateriale med en lille vandholdende evne vil medføre, at større fluktuationer i det 
plantetilgængelige vand kan finde sted, mens en svær lerjord vil indebære, at træerne kun i 
reduceret omfang formår at udnytte vandindholdet i jorden. 
 
Det er, uagtet ovennævnte forhold, valgt generelt at anvende andengradspolynomier som reg-
ression mellem vitalitetsklasse og grundvandsdybde. Herved identificeres eventuelle optima, 
ligesom den store betydning af selv små ændringer i en højtstående grundvandstand, som be-
skrevet af Møller (2000), er godt udtrykt ved denne type regression. En ekspotentielfunktion 
ville ligeledes afspejle dette forhold, men ville ikke vise et eventuelt optimum, ligesom denne 
type ville indikere en aldrig ophørende indflydelse af grundvandsniveauet. Andengradspoly-
nomiets forløb til højre for toppunktet repræsenterer ikke virkeligheden, idet det må antages, 
at der sker en gradvis affladning af kurven fra toppunktet til gennemsnitsvitaliteten for be-
voksningen. Idet der kun måles grundvandsdybder indtil 100 cm, giver data ikke grundlag for 
effektivt at vurdere forløbet af kurven her. 
 
Holstener-Jørgensen (1961) undersøger forskellige bevoksningers indflydelse på grundvands-
niveauerne for lerede lokaliteter på Bregentved. Idet der bl.a. undersøges relativt få bevoks-
ninger med samme alder, er undersøgelserne imidlertid ikke direkte anvendelige i forbindelse 
med den aktuelle undersøgelse. Bevoksningernes gennemsnitsbonitet efter Carl Mar Møller 
(Meilby 2001) ligger forholdsvis tæt på 1, og på figur 75 vises forskellen mellem aktuel højde 
og højden svarende til bonitet 1 som funktion af afstanden til grundvandet. Undersøgelsen af 
egebevoksningerne er foretaget på bevoksninger, der har en alder mellem 5 og 65 år og gen-
nemsnitlige grundvandsafstande mellem 16 og 65 cm. De tilsvarende værdier for bøg er aldre 
mellem 5 og 150 år og grundvandsafstande mellem 16 og 140 cm. Nogle svagheder ved Hol-
stener-Jørgensens (1961) data i relation til den aktuelle undersøgelse er videre, at især unge og 
gamle træer ikke reagerer ens på samme grundvandsniveau bl.a. grundet deres forskellige 
roddybder, ligesom at der ikke er data for ældre eg og eg der vokser ved grundvandsafstande 
over 65 cm. For bøg må det antages, at grundvandsdybder over 80 – 100 cm ikke påvirker 
træets vækst.  
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Figur 75 Til venstre ses data for eg og til højre for bøg. Der vises sammenhørende værdier mellem forskel-
len på den aktuelle højde og højden baseret på CMM bonitet 1 samt grundvandsafstanden. Data er base-
ret på Holstener-Jørgensen (1961) og stammer fra målinger i 1959 og 1960 på lerede lokaliteter på Bre-
gentved. Der vises ikke data for bøg for grundvandsafstande over 100 cm. 
 
Data er generelt dårligt korrelerede, og resultaterne skal anvendes med forsigtighed, idet træ-
ernes vækstforskel i forhold til CMM´s bonitetskurver kan skyldes andre forhold end vandni-
veauet. Forløbet af de anvendte regressioner synes dog at støtte ovennævnte betragtninger, og 
for bøg ses en grundvandspåvirkning uden optimum (der rammer x-asken ved ca. 96 cm 
grundvandsafstand), mens regressionslinien for eg kunne indikere et optimum (ved en grund-
vandsafstand på ca. 51 cm). Det ses i øvrigt, at bøg tilsyneladende påvirkes mere af høje 
grundvandsniveauer end eg. 
 
Der anvendes ligeledes et andengradspolynomium som regression mellem vitalitetsklasse og 
den nivellerede højde til vandflade. Denne præsentation af data er væsentligst medtaget af 
hensyn til den praktiske anvendelse af data ved overførsel til andre lokaliteter, idet de topo-
grafiske forhold som regel vil være kendte eller enkle at måle, mens repræsentative grund-
vandsafstande som tidligere nævnt er mere komplicerede at registrere. De indsamlede data er 
baseret på målinger af grundvandsstanden ved indgangen til vækstsæsonen, hvorfor den prak-
tiske anvendelse af disse forudsætter aktuelle grundvandsregistreringer på det samme tids-
punkt. Endvidere er et af målene for den eksperimentelle undersøgelse, at resultaterne skal 
sætte brugerne af rapporten i stand til at foretage en konsekvensvurdering før genindførelsen 
af den naturlige hydrologi. På dette tidspunkt vil data for det fremtidige grundvandsniveau 
ikke være kendt.   
 
For at sammenligne forsøgsområderne med samme træart samt træarterne imellem med hen-
syn til vandtolerance er det nødvendigt at forsøge at frafiltrere den lokalitetsafhængige støj. 
Væsentligt i relation til vitalitetsvurderingerne er, at lokaliteterne på bevoksningsniveau ikke 
har samme gennemsnitsvitalitet på undersøgelsestidspunktet, samt at dette ligeledes formodes 
ikke at være tilfældet på tidspunktet for drænlukningen. Det er derfor ikke umiddelbart muligt 
at sammenstille data, se figur 76. 
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Vitalitetsklasse vs. grundvandsafstand
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Figur 76 For alle lokaliteterne vises vitalitetsklasse som funktion af grundvandsafstand. Grundet de for-
skellige vitalitetsudgangspunkter for lokaliteterne kan træarterne på disse imidlertid ikke sammenlignes 
direkte.  
 
Idet der hverken haves målinger af den nuværende gennemsnitsvitalitet eller oplysninger ved-
rørende vitaliteten før drænlukningen, er det ikke muligt i fuldt omfang at kompensere for 
bevoksningsforskellene. Der foretages derfor følgende antagelser om forhold, der kan reduce-
re påvirkningerne og gøre en sammenligning mulig: 
 

• De mest grundvandspåvirkede træer er vitalitetsmæssigt påvirket så meget, at den op-
rindelige vitalitetsklasse kun påvirker den aktuelle bedømmelse i et begrænset omfang. 
Såfremt der kun betragtes træer, der ved indgangen til vækstsæsonen har en afstand til 
grundvandet på mindre end 50 cm, skønnes betydningen af træets oprindelige vitalitet 
minimeret. Dette understøttes af King (1998), der iagttager, at den hydrologiske effekt 
indenfor denne grænse er størst. 

 
• Det vurderes, at størrelsen af vitalitetsændringen i forhold til den tilsvarende ændring i 

grundvandsniveauet er repræsentativt for træets vandtålsomhed, samt at denne størrel-
se i et vist omfang kan anvendes til at sammenligne lokaliteterne indbyrdes. 

 
En yderligere fordel ved kun at betragte de mindste grundvandsafstande er, at der muligvis er 
en mindre variation fra år til år i vandniveauet, her sammenlignet med større afstande. Anta-
gelsen baseres på grundvandsmålinger foretaget i godt 50 målebrønde i 1959 og 1960 af Hol-
stener-Jørgensen (1961) på Bregentved. På figur 77 vises afvigelsen mellem de gennemsnitli-
ge grundvandsafstande for de to år sammenholdt med den totale middelgrundvandsafstand for 
de to år. Det ses, at data er relativt ens fordelt omkring nul, samt at der er en tendens til, at 
forskellen øges med afstanden til grundvandet. 
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Figur 77 Baseret på Holstener-Jørgensen (1961) vises afvigelsen mellem 1959 og 1960 grundvandsafstan-
dene i forhold til den totale middelgrundvandsafstand for de to år. Data er næsten symmetriske omkring 
nul, men der ses en tendens til øgede variationer med stigende afstand til grundvandet. Nedbøren i perio-
den januar – april var for de to år hhv. 125 mm og 161 mm (Cappelen & Jørgensen 2007). 
 
For at beregne de relative vitalitetsændringer ln-transformeres data for vitalitet og grund-
vandsafstand, hvorved der kan anvendes en lineær regression. For at undgå værdier på under 
nul, korrigeres vitalitetsklassen ved at tillægge værdien et og grundvandsafstanden værdien 20 
før transformationen. De transformerede data for grundvandsafstande mindre end 50 cm 
fremgår af figur 78. Hældningskoefficienterne for den lineære regression vurderes med ud-
gangspunkt i ovenstående at være repræsentative for vandtålsomheden.  
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Figur 78 Ved ln-transformation af vitalitetsklasse og grundvandsafstand vil regressionsligningerne frem-
træde som lineære. Hældningskoefficienterne antages at repræsentere vandtålsomheden.    
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Den lineære transformation, y = ax + b, testes med en t-test for hypotesen: H0: a = 0, der afvi-
ses, såfremt p<0,05, dvs. at der er en sammenhæng mellem data. Tabel 13 viser signifikans 
for data med og uden begrænsningen i grundvandsafstand. Det skal bemærkes, at data med 
grundvandsbegrænsningen reduceres til meget få datapunkter, og at et punkt mere eller min-
dre ofte har en betydelig påvirkning på regressionsligningen.  
 
Tabel 13 Test af lineær sammenhæng af ln(VK) = a*ln(grundvandsafstand) + b. Hvor t-testen er signifi-
kant (*, **, ***) må det antages, at der er en sammenhæng mellem de to datasæt.  Såfremt testen ikke er 
signifikant (NS), er der antageligvis ingen lineær sammenhæng mellem disse. 

Lokalitet A B C D E F H 
Alle data 
Y = ax +b 
T-test for H0: a = 0 

* NS NS NS ** * ** 

Grundvand > 50 cm 
Y = ax +b 
T-test for H0: a = 0 

** NS * NS NS * * 

 
De to egelokaliteter C og H er forholdsvis ens, men data for vitalitetsmetoden og årringsme-
toden er dårligere korrelerede for lokalitet C. Dette medfører, at det vælges, at resultaterne for 
eg baseres på lokalitet H. 

Årringsmålinger 
Schweingruber (1996) angiver, at man i forbindelse med vurdering af en årringsmåling skal 
være opmærksom på, at træerne som følge af vækstpauser eller stress kan danne falske årrin-
ge, der morfologisk set ikke kan adskilles fra de ægte, der i tempererede egne dannes som 
følge af vækststandsningen om vinteren. Lokal inaktivitet af kambiet, der i tempererede egne 
bl.a. forårsages af frost, kan føre til, at der i dele af stammen ikke dannes årringe. Kollman 
(2007) pers. medd. beretter, at såvel manglende som falske årringe er almindelige for de fleste 
træarter under danske forhold. De målte årringsbredder skal således, som følge af muligheden 
for manglende og falske årringe, kalibreres, således at de enkelte årringe kan relateres til et 
givet år.  
 
Schweingruber (1996) angiver, at årringene i nåle- og løvtræer i tempereret klima indeholder 
en stor og varieret klimaøkologisk information. Der angives for denne klimaregion to anbefa-
lelsesværdige metoder til at behandle data: pointer years og kontinuerte data. Se tabel 14.  
 
Tabel 14 Oversigt over karakteristika for de af Schweingruber (1996) anbefalede to metoder til at genere-
re information fra årringsmålinger fra træer i tempererede egne. 

Metode Målte pa-
rametre 

Materiale Kalibrering Anvendelse Bemærkninger

Pointer years Ekstreme 
værdier, ikke 
kontinuerte 
tidsserier 

Boreprøver 
eller skiver af 
stammer 

Delvist sub-
jektiv 

Generelt an-
vendt 

Stor information 
fra træer i tempe-
rerede egne 

Kontinuerte 
data 

Årringsbredde Boreprøver 
eller skiver af 
stammer 

Objektiv og 
uproblematisk 
med egnet 
software 

Generelt an-
vendt 

Klimatiske infor-
mationer i mange 
tilfælde utilstræk-
kelige 
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Det er indtrykket fra litteraturstudiet, herunder Esper et al. 2004, Ford & Brooks (2002) og 
Frech (2006), at den mest almindelige metode til at kalibrere og bearbejde data i dag er at 
anvende særligt udviklet software, der er baseret på dendrologiske kronologier. Idet denne 
ikke er til rådighed for indeværende projekt, anvendes en kombination af de to metoder, som 
beskrevet i tabel 14, idet der anvendes pointer years til at kalibrere data, mens træernes reak-
tion på det ændrede vandregime vurderes ud fra årringsbredden.  
 
Grundet den lange tid det tager at måle årringsbredderne samt at analysere og tolke data, er 
det valgt kun at udtage en boreprøve per træ. Dette samt den enkle kalibreringsmetode giver 
den metodesvaghed, at det er vanskeligt at forholde sig til manglende årringe. Hvis der mel-
lem to pointer years forekommer både en manglende og en dobbelt årring, vil denne kombi-
nation i regelen ikke blive identificeret. Figur 79 illustrerer denne problemstillingen. Idet der 
måles på træer, der gror på en gradient, vil disse, særligt efter genskabelsen af den naturlige 
hydrologi, ikke reagere ens på stressfaktorer, ligesom der for træer med forudbestemt vækst 
tilføjes endnu en usikkerhedsparameter. Et manglende ”fit” i årringsdannelsen til enkelte po-
inter years for få træer vurderes uden betydning i forhold til anvendelsen af data og accepteres 
derfor, ligesom der ikke korrigeres for manglende årringe. 
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Figur 79 Årringsbredden vises i forhold til det formodede årstal for dannelsen. Tidspunktet for drænets 
lukning kendes, men det vides ikke, hvornår der forekommer en hævet vandstand, der influerer på dia-
metertilvæksten. Idet årringsbredden for de fleste træer året efter lukningen stiger, er der grund til at 
formode, at vandregimet først er effektivt to år efter lukningen. Der vises to pointer years, hvor de fleste 
træer, f.eks. som følge af tørke, reagerer med reduceret vækst. Problemstillingen med falske og manglen-
de årringe kan ses for det ”gule træ”. Fjernelsen af en falsk årring vil flytte kurven til højre, mens en tilfø-
jelse vil flytte denne til venstre. Såfremt begge pointer years skal passe med en lille årring, skal der mulig-
vis fjernes en årring i perioden efter den effektive lukning. Her ligger årringene tæt og en falsk årring er 
mulig som følge af stress. Fjernelsen af en ekstra årring vil imidlertid medføre, at en anden årring bliver 
ekstra bred, hvilket vil indebære, at diametertilvæksten det aktuelle år ville blive markant anderledes end 
de øvrige træers. Nu passer det ældste pointer year endvidere ikke længere, og for at få dette til at passe 
må der indføres en ekstra årring mellem de to pointer years. Sidstnævnte er imidlertid ikke indlysende, 
idet forløbet af kurven her i øvrigt passer udmærket med de øvrige træer.  
 

Drænet lukkes 

Vandregimet er effektivt og træ-
ernes diametertilvækst aftager 

De fleste træer reagerer 
med en reduceret diameter-
tilvækst på et klimatisk 
ekstremår 
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En yderligere usikkerhed er målingen af bredden af årringene. Udstyret måler i intervaller på 
1/10 mm, men grundet at årringene af forskellige årsager sjældent er lige i hele prøven, vil der 
ofte skulle korrigeres for dette. Generelt måles til midten af prøven, og idet den hyppigste 
årsag til en skæv årring er, at der ikke bores nøjagtigt til træets marv, vil skævheden betyde 
mest for de ældste årringe. Idet den længste periode, der analyseres på, er ca. 20 år, og de yng-
ste træer, der måles på, er omkring 60 år, er denne usikkerhed dog af større betydning for ka-
libreringen end for selve analysen. 
 
Ford & Brooks (2002) beskriver, hvorledes de, for at undersøge i hvilket omfang hydrologi-
ske ændringer på en given lokalitet reducerer træernes vækst, anvender årringsmålinger. Data 
kalibreres ved både at anvende pointer years samt software baseret på en given dendrologisk 
kronologi. Der betragtes tidsserier på hhv. 10 år før og efter tidspunktet, der ønskes undersøgt. 
Tidsserien, fra før hydrologien blev ændret, vælges umiddelbart før ændringen, mens tidsse-
rien efter starter syv år efter. For hvert træ beregnes den gennemsnitlige årringsbredde for de 
to tidsserier og der beregnes et indeks: Gennemsnitlig grundfladetilvækst efter/gennemsnitlig 
grundfladetilvækst før:  
 

før

efter

BAI
BAI

 

 
Hvor BAIefter og BAIfør (Basal Area Increment) er hhv. den gennemsnitlige årringsbredde efter 
og før ændringen af vandregimet. For at undersøge om de klimatiske forhold i de to perioder 
var sammenlignelige, undersøges ved en t-test, om f.eks. den gennemsnitlige årlige nedbør er 
ens for de to tidsserier. 
 
Fritts (1974) foretager en omfattende undersøgelse af, hvorledes temperatur, nedbør samt 
kombinationer af disse påvirker årringsdannelsen, men han kan ikke identificere en sammen-
hæng. Det er således tvivlsomt, om der på basis af de til rådighed værende klimatiske data på 
en enkel måde kan identificeres en mulig klimatiskøkologisk effekt, der for de foretagne 
dendrologiske målinger klart kan relateres til de to tidsserier, hvorfor det vælges ikke at un-
dersøge dette. Som tidligere angivet er mulighederne for at sammenkæde årringsbredder og 
klimaforhold i dag forbedret gennem moderne software.  
 
De ældste drænlukninger, der indgår i undersøgelserne, er foretaget i 1996/1997, og grundet 
den korte periode, der således er til rådighed for analysen, lægges de aktuelle tidsserier i 
umiddelbar forlængelse af hinanden. Året, hvori træerne ses at reagere på det øgede vandni-
veau første gang, er den første årringsmåling, der indgår i perioden ”efter”. I tvivlstilfælde 
vælges enten det oplyste lukningsår, eller træerne gradueres i ”lukningsklasser” efter deres 
placering, således at højtstående træer, der ses at reagere senere end de laverestående, kom-
mer i en klasse og de øvrige træer i en anden. Metoden reducerer pålideligheden af analysen i 
forhold til den af Ford & Brooks (2002) beskrevne, og understreger vigtigheden af at fokusere 
på vitalitetsundersøgelsen som den vigtigste. 
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Det i analysen anvendte indeks er modificeret i forhold til Ford & Brooks (2002), idet der 
indeværende betragtes det relative fald af middel diametertilvæksten i procent:  
 

( ) [ ]%100

før
førefter BAI

BAIBAI ×−  

 
Hvor BAI er den gennemsnitlige årringsbredde i den betragtede periode, se figur 80. Årsagen 
til modifikationen er væsentligst, at det er vanskeligt at forholde sig til det beskrevne indeks. 
Således bemærkes bl.a., at for den valgte beregningsmetode vil et fald i middelårringsbredde 
efter lukningen være tydelig via et negativt fortegn. Ford & Brooks (2002) indeks vil tilsva-
rende skifte mellem 0 og 1 for hhv. fald og stigninger. 
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Figur 80 Den gennemsnitlige årringsbredde/diametertilvækst (BAI) beregnes for hvert træ (vises for det 
”pink” træ) for en periodelængde før og efter tidspunktet for det effektive vandregime. På træniveau 
beregnes periodelængden altid ens, men kan variere mellem træerne på den aktuelle lokalitet, såfremt der 
er en tydelig forskel på, hvornår vandregimet er effektivt for de individuelle træer.   
 
Med en t-test undersøges, om de gennemsnitlige årringsmiddelværdier før og efter lukningen 
kunne være ens: Ho: μfør = μefter. Såfremt testen er signifikant (*), dvs. p< 0,05, afvises hypote-
sen, og middelværdierne er nok forskellige. Er testen ikke signifikant (NS), kan hypotesen 
ikke afvises og middelværdierne må betragtes som værende ens. Opmærksomheden henledes 
dog på den lille prøvestørrelse.  
 
Det undersøges videre, om der er en sammenhæng mellem de målte vitalitetsklasser og faldet 
i diametertilvækst, som vist på figur 81. Som angivet tidligere finder Frech (2006) kun i be-
grænset omfang, at skudlængdevækst og årringsbredde er korrelerede, mens King et al. 
(1998) finder en god korrelation mellem stress/vitalitet og vandregime. Ford & Brooks (2002) 
har ikke en klar konklusion, men finder en (delvist) positiv korrelation mellem deres diame-

Middelår-
ringsbredde 
(BAI) før 
lukning

Middelår-
ringsbredde 
(BAI) efter 
lukning
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tertilvækstmetode og det ændrede vandregime samt mellem den anvendte stressmetode og 
vandregimet, men ingen klar sammenhæng mellem de to metoder. 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

-100 -50 0 50 100
100*(BAIefter-BAIfør)/BAIfør [%]

Vi
ta

lit
et

sk
la

ss
e

 
Figur 81 Korrelationen mellem vitalitetsklasse og årringsfaldet undersøges ved for den lineære regression, 
y= ax + b, at undersøge hypotesen H0: a = 0. Hypotesen afvises, såfremt p< 0,05 (*), og det må således 
antages, at der er en sammenhæng mellem de to datasæt.  Såfremt testen ikke er signifikant (NS), er der 
antageligvis ingen lineær sammenhæng mellem vitalitetsklasse og faldet i årringe. 
 
Som vist i tabel 15 ses, at der kun for Hareskoven A bemærkes en positiv korrelation mellem 
det procentuelle fald i middelårringsbredde og vitalitetsklasserne.  
 
Tabel 15 Oversigt over korrelationen mellem de to metoder: vitalitetsklasse og procentuelt fald i middel-
årringsbredde. Hvor t-testen er signifikant (*, **, ***) må det antages, at der er en sammenhæng mellem 
de to datasæt.  Såfremt testen ikke er signifikant (NS), er der antageligvis ingen lineær sammenhæng mel-
lem vitalitetsklasse og faldet i årringe. 

Lokalitet A B C D E F 
y= ax + b 
T-test for 
H0:  a = 0. 

** NS NS NS NS NS 

 
Frech (2006) korrigerer sine måleresultater for forskellene i vækstperiode for skud og kam-
bium ud fra klimatiske data, mens dette ikke er tilfældet for de aktuelle undersøgelser. Videre 
foretager hun sine sammenligninger mellem skudlængdevækst og årringe på årsbasis, mens 
indeværende undersøgelser baseres på gennemsnitsværdier, hvorfor resultaterne ikke er helt 
sammenlignelige. Det er muligt, at det forhold, at der i indeværende undersøgelse sammenlig-
nes et fald i årringe med en aktuel vitalitet og ikke med et fald i vitalitet9, er en medvirkende 
årsag til den generelt negative korrelation mellem de to metoder, men som angivet af Morsing 
(2007) pers. medd. er der generelt ikke en korrelation mellem højdetilvækst og diametertil-
vækst. Den positive korrelation for Hareskoven A er således sandsynligvis et tilfælde forårsa-
get af den lille prøvestørrelse.   

Grundvandsmålinger og nivellering 
Som vist på figur 82 undersøges, om den nivellerede højde og afstanden til grundvandet er 
korrelerede. For den lineære regression, y = ax + b, testes med en tosidet t-test for hypotesen 
H0: a = 0, der afvises, såfremt p er mindre end 0,05 (5 %), hvilket medfører, at der er en signi-
fikant sammenhæng mellem vandhøjde og grundvandsstand. Dette indebærer, at kurverne, der 

                                                 
9 Vitalitetsmålingen er for indeværende undersøgelse et øjebliksbillede, da det som tidligere nævnt ikke har væ-
ret muligt at foretage målinger før drænlukningerne.  
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viser sammenhæng mellem vitalitet og nivelleret højde, kan anvendes i stedet for kurverne for 
sammenhæng mellem vitalitet og grundvandsafstand. Denne sammenhæng vil dog være 
stærkt lokalitetsafhængigt og resultaterne skal anvendes med forsigtighed. Med forbehold for 
foranstående vil der i en grovplanlægningsfase, f.eks. i forbindelse med GIS-arbejde, således 
kunne foretages enkle konsekvensberegninger af at indføre den naturlige hydrologi på en gi-
ven lokalitet. 
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 Figur 82 For hver lokalitet findes den lineære regression mellem grundvandsafstanden og vandfladen. 
 

Jordbund 
Der er for hver lokalitet for de undersøgte træer målt højde og diameter. Af tidsmæssige årsa-
ger har det ikke været muligt at gennemføre vitalitetsklasse- og årringsmålinger for andre træ-
er i bevoksningen end de undersøgte, men der er i den samme bevoksning udenfor det vand-
dominerede område for ti tilfældigt udvalgte træer tilsvarende målt højde og diameter. Målin-
gerne sammenstilles i et diagram og sammenlignes med Carl Mar Møllers vækstkurver (Meil-
by 2001), se figur 83 og bilag 16. Ud fra antagelsen om, at tilvækstforskellen mellem de to 
grupper af træer har været relativ beskeden siden drænlukningen, undersøges med en t-test om 
H0: μhøjde ti træer = μhøjde undersøgte træer. Dette begrundes i Eichorns regel, der angiver, at der er et 
funktionsmæssigt sammenhæng mellem en bevoksnings højde og totale træproduktion. Heraf 
udledes, at såfremt t-testen er signifikant (*) - og hypotesen derfor afvises - og middelværdi-
erne er forskellige, indikerer dette, at de undersøgte træer, også før lukningen af drænet, 
vækstmæssigt har været forskellige. Tarp (2006) angiver, at der for danske forhold er set be-
tydelige afvigelser for bøg, eg og ask i forhold til Eichorns regel. På baggrund heraf testes, i 
de tilfælde hvor middelværdierne for højderne er forskellige, ligeledes om et indeks for volu-
men (grundflade * højde) er ens. Hvor middelværdierne for ”volumen” viser sig at være ens, 
konkluderes det, at de to trægrupper er identiske.  
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Figur 83 For hver af de undersøgte lokaliteter vises højden af de undersøgte træer i forhold til bonitets-
kurver. Endvidere vises de undersøgte træers gennemsnitshøjde samt højden af ti tilfældigt udvalgte træ-
er i samme bevoksning. 
 
For at øge den praktiske anvendelighed af resultaterne af det eksperimentelle arbejde har det 
været ønsket at fremkomme med en mere praktisk orienteret sammenhæng mellem trævækst 
og grundvandsafstande. Som følge af den generelt manglende korrelation mellem årringsme-
toden og vitalitetsmetoden har dette kun i begrænset omfang været muligt. Baseret på en vur-
dering findes årringsmetoden i sammenligning med vitalitetsmetoden for Egebjergene H 
overordnet set troværdig, hvorfor det for denne lokalitet er valgt at transformere diametertil-
vækst til højdetilvækst. Denne transformering medfører, at ændringen i vækst i forhold til en 
given grundvandsafstand kan sammenlignes med bevoksningsgennemsnittet, således at det 
bliver muligt at identificere de vækstmæssige følgevirkninger af en stigning i vandniveuaet. 
Med det forbehold, at resultaterne for Egebjergene H er ikke signifikante, vil disse kunne an-
vendes i forbindelse med en konsekvensvurdering af en kendt øgning af vandniveauet.  
 
Med udgangspunkt i på CMM´s vækstkurver (Meilby 2001) for de respektive træarter bereg-
nes diametertilvæksten/årringsbredden på basis af diameterinformationerne efter hugst. For 
den pågældende træalder findes sammenhængen mellem bonitet og årringsbredde som vist på 
figur 84. 
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y = -2,741935x + 7,709677
R2 = 0,932258
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Figur 84 Baseret på CMM´s vækstkurver (Meilby 2001) beregnes den lineære regression mellem bonitet 
og årringsbredde for den pågældende træart og alder. 
 
Herefter kan middelårringsbredderne omregnes til boniteter. Dernæst findes på basis af høj-
demålingerne for de 10 tilfældigt udvalgte træer en gennemsnitshøjdebonitet for bevoksnin-
gen. Herefter kan den relative bonitetsændring i forhold til bevoksningens gennemsnitsbonitet 
(Relative Site Index) beregnes:  
 
 
 
 
 
 
 

( )
før
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Resultater 

Generelt for lokaliteterne 
For hver lokalitet er der målt højde og diameter for de undersøgte træer samt tilsvarende for ti 
tilfældigt udvalgte træer i bevoksningen. De beregnede middelværdier af bevoksningshøjder-
ne med tilhørende standardafvigelser fremgår af tabel 16.  
 
Tabel 16 Oversigt over de otte lokaliteter med hensyn til: alder, gns. højde af de undersøgte træer og ti 
tilfældigt udvalgte træer samt tilhørende standardafvigelser.  Endvidere vises, om der er en signifikant 
forskel på standardafvigelser og middelværdierne for de to trægrupper.  Forskellen på standardafvigel-
serne undersøges med en F-test og middelværdierne med en t-test. Et ikke signifikant resultat (NS) viser, 
at det ikke kan afvises, at middelværdier hhv. spredninger er ens. NS* angiver, at højderne findes signifi-
kante (*) og dermed forskellige.  Eichorns regel angiver, at der et funktionelt sammenhæng mellem høj-
den og en bevoksnings totale biomasseproduktion, men Tarp (2006) angiver, at der i Danmark er set be-
tydelige afvigelser for bøg, eg og ask. T-test for diameter og ”volumen” er ikke signifikant (NS) for disse 
lokaliteter, og det kan således konkluderes, at det ikke kan afvises, at bevoksningerne vækstmæssigt er 
ens. 
Lokalitet  A B C D E F G H 
Alder [år] 126 49 59 70 63 67 45/24 67 
Gennemsnits-
højde, under-
søgte træer 

[m] 30,4 23,5 20,4 20,8 28,6 23,2 10,6 21,9 

Std. afvigelse [m] 4,2761 2,1894 0,8558 2,4000 1,4289 0,7223 1,4556 3,0000
Gennemsnits-
højde, 
10 træer 

[m] 31,5 20,8 19,1 21,2 29,2 23,4 10,8 23,4 

Std. afvigelse [m] 2,6067 0,5582 1,4292 1,8510 1,3907 1,2076 1,2323 1,7785
H0: σundersøgte = 
σ10 

 NS NS NS NS NS NS NS NS 

H0: μundersøgte = 
μ10 træer 

 NS NS NS* NS NS* NS NS NS 

 
For alle lokaliteter er de undersøgte træers højde, de undersøgte træers gennemsnitshøjde samt 
bevoksningens gennemsnitshøjde vist i forhold til alderen og bonitetskurverne i bilag 16. Det 
undersøges, som det fremgår af tabel 16, om hhv. spredninger og middelværdier for de to 
trægrupper (de undersøgte træer/de 10 træer) er ens. Generelt for samtlige af de undersøgte 
lokaliteters trægrupper er der ingen forskel på disse. Forskellen på højdetilvæksten på de to 
trægrupper må i den relativt korte tid siden drænlukningen antages at have været beskeden, så 
det kan ud fra ovennævnte således med rimelighed antages, at alle de undersøgte trægrupper 
har haft sammenlignelige vækstforhold med den øvrige bevoksning. Dette forhold indikerer, 
at eventuelle vitalitetsreduktioner samt fald i årringsbredder der iagttages, er betinget af de 
ændrede hydrologiske forhold og ikke stressforhold, der kan relateres til den vækstperiode, 
der ligger før drænlukningen. Det er dog vigtigt at forholde sig til den lille prøvestørrelse, 
som tidligere berørt. F-testen viser, at spredningerne er ens for de to trægrupper på hver loka-
litet, men det er relevant at undersøge, om der er en tendens til en skævhed indenfor de under-
søgte træer, som vist på figur 85. En skævhed, til f.eks. en lavere træhøjde for de lavest place-
rede træer, ville indikere en indflydelse af tidligere vækstforskelle på træniveau. 
 



 162

(Middelhøjde - træhøjde) vs. afstand til grundvand

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Afstand til grundvand [cm]

M
id

de
lh

øj
de

 - 
træ

hø
jd

e 
[m

]

Hareskoven A
Gribskov B
Gribskov C
Roden Skov D
Roden Skov E
Draved F
Kronens Hede G
Egebjergene H

Figur 85 For at afklare om de lavest placerede træer har været vandpåvirkede før drænlukningen vises 
for de undersøgte træer forskellen mellem middelhøjden for disse og den aktuelle træhøjde samt afstan-
den til grundvandet.  
 
For lokaliteterne A, B, D, G og H ses en svag tendens til, at de lavest placerede træer har en 
lavere højde end trægruppens middelværdi. For ingen af lokaliteterne er der dog en signifikant 
(NS) sammenhæng mellem forskellen i middelhøjde og træhøjde samt afstanden til grund-
vand, hvilke understøtter ovennævnte betragtninger og at alle træerne i bevoksningerne gene-
relt har haft ens vækstbetingelser. Dette støtter tidligere antagelser om, at den målte vitalitet 
afspejler de påvirkninger, som ændringer i vandniveauet forårsager på træniveau.  

Hareskoven A 
Der er i Hareskoven A målt vitalitetsklasser og afstand til grundvand den 06.03.07 og 
24.04.07. Målingen foretaget den 24.04.07 vurderes som en god indikator for et grundvands-
niveau, der kan påvirke træernes vækstforhold. Som beskrevet tidligere, er Hareskoven A 
endvidere anvendt som test for konsistensen af Roloffs vitalitetsmetode. Sammenhæng mel-
lem vitalitetsklasse og grundvand fremgår af figur 86 for begge måledatoer. På figur 86 ses 
den tilsvarende sammenhæng med den nivellerede højde til vandfladen. For begge måledatoer 
ses, at med en stigende afstand til grundvandet fås en stigende vitalitet, hvilket også kan iagt-
tages på figur 87 for den nivellerede højde. Regressionslinien har et toppunkt ved 87 cm, men 
det vurderes, at kurven til højre for toppunktet er vandret ved ca. VK 1,2, der formodes at 
være omkring bevoksningens gennemsnitsvitalitet. Som berørt i dataanalysen, synes et vækst-
mæssigt optimum, der afhænger af grundvandsafstanden, ikke at være sandsynligt for bøg.  
 
Idet det anvendte jordbor havde en længde på 100 cm, og der forekommer en meget stejl to-
pografisk gradient, kunne der ikke måles grundvandsdybder udover dette, hvorfor der på figur 
88 vises en følsomhedsanalyse for grundvandsdybder på hhv. 150 og 200 cm. Det fremgår, at 
der grundlæggende fremkommer samme kurveforløb, men at toppunktet forskydes mod højre. 
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Der konstateres svagt kompakte forhold i C-horisonten. Generelle maksimale roddybder for 
forskellige træarter er angivet af Lehnardt & Brechtel (1980) og på baggrund heraf vurderes 
roddybden for træ A4 og A6 sandsynligvis at ligge over 100 cm, men under 150 cm. På bag-
grund af disse forhold kan det muligvis vurderes, at kurvens toppunkt i relation til vanddybde 
bør ligge mellem de to kurver, svarende til et toppunkt på mellem 87 og 109 cm. Nagel et al. 
(2004) anfører imidlertid, at hovedrodmassen for bøg har en dybde på omkring 80 cm. Så-
fremt vanddybden ligger lavere end de 100 cm, formodes denne således ikke have en effekt 
på undersøgelsen. Baseret på Nagel et al. (2004) fortsættes med de aktuelt målte værdier (sva-
rende til et toppunkt på 87 cm). 
 
For den givne lokalitet, hvor delvist kompakte lag er medbestemmende for grundvandsni-
veauet, ligesom jordbunden er noget variabel og topografien er kuperet, kan der ikke forven-
tes en enkel sammenhæng mellem grundvandsniveauet og de topografiske forhold. En t-test 
viser således, at der ikke er en signifikant (NS) sammenhæng mellem nivelleret højde til 
vandflade og den målte grundvandsstand. For de givne forhold kan kurven for den nivellerede 
højde på figur 87 derfor ikke anvendes i stedet for kurven for grundvandsniveauet, og det må 
derfor antages, at en måling af grundvandsniveauet på lignende lokaliteter vil være nødven-
dig. 
 
De målte og kalibrede årringsmålinger vist i forhold til årstallet for årringsdannelsen er vist i 
bilag 17. Den procentuelle ændring af middelårringsbredden beregnet for perioden 9 år før og 
efter lukning af drænet vises i tabel 17. Det undersøges med en t-test, om de to middelværdier 
er signifikant forskellige, hvilket vil indikere ændrede vækstforhold forårsaget af en mulig 
stressfaktor. Som det fremgår af tabel 17, registreres der for de lavest placerede træer signifi-
kante fald i middelårringsbredden, hvilket støtter en antagelse om, at stressfaktoren er et øget 
vandniveau. På figur 89 vises sammenhængen mellem ændringen i middelårringsbredde og 
afstanden til grundvand samt højden til vandspejlet. For målingen den 24.04.07 ses en negativ 
påvirkning af diametertilvæksten indtil et grundvandsniveau på ca. 50 cm. Der forekommer et 
toppunkt udenfor regressionslinierne ved hhv. 149 cm (06.03.07) og 293 cm (24.04.07).  
 
Idet de vækstmæssige toppunkter, der afledes af fremskrivninger af årringsmålingerne, ligger 
udover den forventede roddybde på lokaliteten, ligesom ændringen i middelårringsbredde for 
de tre højest placerede træer ikke er signifikante i forhold til grundvandsafstanden, vurderes 
det ikke korrekt, at der forekommer et vækstmæssigt optimum.  
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Tabel 17 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
seks undersøgte træer i Hareskoven A. Endvidere ses ændring i middelårringsbredden beregnet ud fra ni 
år før og efter lukningen. En negativ værdi indikerer et fald i middelårringsbredde. En ikke signifikant 
(NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og efter lukning er ens. Der er i Hare-
skoven A foretaget målinger af vitalitetsklassen og afstanden til grundvand såvel 06.03.07 som 24.04.07. 

Træ # 1 2 3 4 5 6 
VK (06.03.07) # 3,0 2,2 2,4 1,5 2,0 1,5 
VK (24.04.07) # 3,0 2,0 2,2 1,5 1,8 1,0 
Ændring i middelårringsbredde % -60,6 -35,7 -34,9 24,4 3,7 67,8 
T-test, Ho: μfør = μefter  *** * ** NS NS NS 
Afstand til grundvand (06.03.07) cm 0,0 38,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Afstand til grundvand (24.04.07) cm 7,5 20,0 38,0 100,0 24,0 100,0 
Højde til vandflade cm 3,0 37,0 51,0 108,0 219,0 339,0 

 
VK vs. afstand til grundvand
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Figur 86 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand for målingerne 
060307 og 240407 i Hareskoven A. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har top-
punkt ved hhv. 87, 888111 og 75 cm grundvand. 
 
 

VK vs.højde til vandspejl
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Figur 87 Sammenhæng mellem den målte vitalitetsklasse og den nivellerede højde til vandniveauet for 
målingerne 060307 og 240407 i Hareskoven A. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier, 
og har toppunkt ved hhv. 338 og 253 cm. En t-test viser en ikke signifikant (NS) lineær sammenhæng mel-
lem grundvandsdybde og nivelleret højde. 
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Vitalitetsklasse vs. afstand til grundvand
Følsomhedsanalyse baseret på måling 240407

Ændrede grundvandsafstande for træ # 4 og #6

y = 0,000229x2 - 0,040259x + 3,002720
R2 = 0,744782

y = 0,000162x2 - 0,035530x + 2,942347
R2 = 0,738370

y = 0,00012382x2 - 0,03306149x + 2,91183254
R2 = 0,73385492
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Figur 88 Jordborets længde på 100 cm indebar, at der ikke kunne måles grundvandsdybder over denne 
afstand. For træ A4 og A6 i Hareskoven A kunne der ikke registreres grundvand og der vises sammen-
hæng mellem vitalitetsklasse og afstand til grundvand, såfremt den reelle grundvandsdybde havde været 
hhv. (100), 150 og 200 cm. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har toppunkt ved 
hhv. 87, 109 og 111333333 cm. 
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand til 
grundvand/vandhøjde
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Figur 89 For målingerne 06.03.07 og 24.04.07 i Hareskoven A vises sammenhæng mellem procentuelt fald 
i middel årringsbredden og afstanden til grundvand/nivelleret højde til vandflade. Regressionslinierne er 
baserede på andengradspolynomier, og har toppunkt ved hhv. 149, 222999333 og 560 cm.  
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Gribskov B 
Der er i Gribskov B foretaget målinger af vitalitetsklasse, årringe, afstand til grundvand samt 
nivelleret højde til vandspejl den 29.03.07. Sammenhæng mellem vitalitetsklasse og afstand 
til grundvand samt nivelleret højde til vandflade fremgår af figur 90.  
 
En t-test viser, at der er en signifikant (*) sammenhæng mellem nivelleret højde til vandflade 
og den målte grundvandsstand. For de givne forhold kan kurven for den nivellerede højde på 
figur 90 derfor anvendes i stedet for kurven for grundvandsniveauet. 
 
Forløbet af regressionslinien for grundvand indikerer et mere eller mindre vandret forløb ind-
til en grundvandsafstand på ca. 60 cm, hvorefter der sker en stigning. Grundet at der ikke må-
les grundvandsdybder over 100 cm, kan forløbet af stigningen ikke vurderes yderligere. Den 
nivellerede højde er stort set vandret til omkring 70 cm. Det ses, at rødgran før et givet vand-
niveau på 60 cm til 70 cm vil reagere relativt ens, men at en ændring herfra hurtigt forbedrer 
vitaliteten. Det vurderes, at dette billede ikke er korrekt. Den angivne grundvandsdybde for et 
afgørende vitalitetsskifte virker som et for dybt niveau i betragtning af rødgranens naturligt 
flade rodsystem. Baseret på iagttagelser af flere rødgranbevoksninger, der står vandpåvirkede, 
forekommer det dog umiddelbart korrekt, at der vil være grupper af træer, der har en relativ 
ens vitalitet over en forholdsvis bred gradient. Den brede gruppe af træer med ens vitalitets-
klasse (ca. VK2) for den aktuelle bevoksning synes dog at være misvisende, hvilket formodes 
forårsaget af placeringen på en relativ stejl gradient samt uens konkurrenceforhold for de mål-
te træer. De lavest stående træer er randtræer og begunstiges derfor af et større fotosynteseap-
parat og mindre rodkonkurrence. Yderligere medfører den skrå gradient, at rodsystemet også 
er ”skråt”, se figur 72, hvorfor den målte afstand til grundvandet ikke er entydigt repræsenta-
tiv. Derfor opnås for lavest placerede træer en vitalitetsklasse, der er på samme niveau som 
højerestående træer. Det vurderes, at flere af de højtstående træer opnår en lav vitalitetsklasse 
grundet konkurrenceforhold, idet bevoksningen lokalt er svagt hugget. En anden afgørende 
parameter er, at der for de højtstående træer registreres kompakte jordbundsforhold fra om-
kring 30 cm, hvilket har samme effekt på rodudbredelsen som et tilsvarende grundvandsni-
veau. For de højt stående træer er der således en række faktorer, der begrænser træerne 
vækstmæssigt i mindst samme grad som vandpåvirkningen for de lavest stående. For den ak-
tuelle lokalitet vurderes, at en gruppering af træer med en relativt ens vitalitet ved et grund-
vandsniveau indtil omkring 20 til 30 cm vil være repræsentativt, herefter antages en jævn 
stigning i vitaliteten.  
 
De målte og kalibrerede årringsmålinger er vist i bilag 17. Den procentuelle ændring i mid-
delårringsbredden er beregnet for en periode på ni år før og efter lukningen af drænet og vises 
på tabel 18. I øvrigt er samme fremgangsmåde som for Hareskoven A anvendt. Fra tabel 18 
ses, at der ikke, som for Hareskoven A, er en klar sammenhæng mellem de træer, der ikke har 
ændringer i middelårringsbredden og afstanden til grundvand. Således udviser de træer, der er 
placeret højt, også signifikante fald i årringsbredden i den målte periode før og efter lukning, 
hvilket formodes at skyldes andre stress- og konkurrenceparametre, som beskrevet foranstå-
ende. Disse forhold er antageligvis årsagen til, at der på figur 91 kan iagttages et kurveforløb, 
der betragtes som ukorrekt. Det iagttages således, at der med en stigende afstand til grund-
vandet registreres en faldende diametertilvækst for de fleste træer.  
 
Som følge af ovenstående forhold ses ingen sammenhæng (NS) mellem de to analysemetoder, 
se bilag 18. 
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Tabel 18 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
seks undersøgte træer i Gribskov B. Endvidere vurderes det beregnede procentuelle fald i middelårrings-
bredden beregnet ud fra 9 år før og efter vandregimet at være effektivt (efter 1997). En negativ værdi 
indikerer et fald i middelårringsbredde. En ikke signifikant (NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at 
årringsbredderne før og efter lukning er ens. Målingerne er foretaget 29.03.07. 

Træ # 1 2 3 4 5 6 7 8 
VK # 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 0,0 0,0 
Ændring i middelårringsbredde % -33,3 -12,5 -12,8 -57,4 -53,9 -62,2 13,7 -39,0 
T-test, Ho: μfør = μefter  * NS NS ** *** *** NS * 
Afstand til grundvand cm 0 0 20 52 58 100 100 100 
Højde til vandflade cm 0,0 12,0 39,0 59,0 70,0 107,0 133,0 205,0
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Figur 90 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Gribskov B. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har bund ved 
hhv. 35 og 34 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (*) lineær sammenhæng mellem afstand til 
grundvand og højde til vandflade (R2=0,82). 
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand til 
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Figur 91 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Gribskov B. Regressionslinierne er baserede på andengradspoly-
nomier, og har bund ved hhv. 57og 109 cm. 
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Gribskov C 
Der er i Gribskov C målt vitalitetsklasser og afstand til grundvand den 30.03.07. Sammen-
hæng mellem vitalitetsklasser og afstanden til grundvand samt den nivellerede afstand til 
vandfladen er vist på figur 92. Der iagttages en stigende vitalitet til et givet vandniveau, hvor-
efter der ses en faldende vitalitet. Dette indikerer, at eg på den givne lokalitet har et vækst-
mæssigt optimum i forhold til grundvandsstanden. Optimum findes ved en grundvandsstand 
på 56 cm målt den 30.03.07. For træ C6 og C8 er der ikke registreret grundvand i borets 
længde, men grundvandsstanden på 100 cm vurderes repræsentativ. Begge træer er delvist 
undertrykte, hvorfor de registrerede vitalitetsklasser vurderes at underrepræsentere grund-
vandsafstanden. Som nævnt i ”Dataanalyse”, forventes eg at have et vækstmæssigt optimum, 
men det vurderes, at kurveforløbet til højre for toppunktet ikke er korrekt og bør være affla-
dende mod bevoksningens gennemsnitsvitalitet.  
 
En t-test viser, at der er en signifikant (*) sammenhæng mellem nivelleret højde til vandflade 
og den målte grundvandsstand. For de givne forhold kan kurven for den nivellerede højde på 
figur 92 derfor anvendes i stedet for kurven for grundvandsniveauet. 
 
De målte og kalibrerede årringsmålinger er vist i forhold til årstallet for årringsdannelsen i 
bilag 17. Der ses umiddelbart et fald i årringsbredderne for samtlige træer efter drænluknin-
gen. Det procentuelle fald i middelårringsbredden understøtter denne iagttagelse, se tabel 19, 
og det fremgår ligeledes af denne, at der for samtlige af de undersøgte træer forekommer sig-
nifikante fald i den undersøgte periode på ni år før og efter drænlukningen. 
 
Eg har naturligt et meget dybtgående rodsystem, og det er således sandsynligt, at de undersøg-
te træer, der alle ligger indenfor et grundvandsniveau på 100 cm, alle er påvirkede af det øge-
de vandniveau. Som beskrevet i kapitlet ”Træernes vandtålende evne” formår stilkeg under 
visse betingelser at opretholde et rodsystem under grundvandsniveau. Før drænlukningen må 
rodsystemet antages at have været meget dybtgående og den ud fra faldet i årringsbredde vur-
derede betydelige vandstigning formodes derfor at have medført en hendøen af den dybere-
liggende rodbiomasse. Yderligere beskrives i kapitlet ”Træernes vandtålende evne”, at stilk-
egs rodsystem, særligt ved en stigende træalder, ikke vil kunne tåle kontinuerte stagnerende 
forhold. Ud fra samme betragtninger for træ C6 og C8 som nævnt ovenstående, er det dog 
muligt, at det registrerede fald i årringsbredde for disse træer er for stort.  
 
På figur 93 vises sammenhængen mellem det procentuelle fald i årringsbredde og afstanden til 
grundvand samt den nivellerede afstand til vandfladen. Der iagttages et næsten identisk kurve-
forløb, som det er beskrevet for sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand 
samt den nivellerede højde til vandflade. Som angivet foranstående har træ C6 og C8 mulig-
vis en for lav vitalitetsklasse samt et for stort fald i diametertilvækst i forhold til de målte 
vandniveau. Dette indebærer, at kurveforløbet til højre for toppunktet viser et for stort fald.  
 
Uagtet det næsten identiske toppunkt ved hhv. 56 og 49 cm grundvandsafstand, viser en t-test 
en ikke signifikant (NS) sammenhæng mellem de to undersøgelsesmetoder (bilag 18). År-
ringsundersøgelsen viser således, at alle træerne bliver negativt påvirkede af det øgede vand-
niveau, mens vitalitetsundersøgelsen viser, at flere af træerne opretholder en høj vitalitet.    
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Tabel 19 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
otte undersøgte træer i Gribskov C. Endvidere den beregnede ændring i middelårringsbredden beregnet 
ud fra 9 år før og efter lukningen bliver effektiv (1998). En negativ værdi indikerer et fald i middel år-
ringsbredde. En ikke signifikant (NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og 
efter lukning er ens. Målingerne er foretaget 30.03.07. 

Træ  # 1 2 3 4 5 6 7 8 
VK # 3,0 2,5 2,0 2,0 1,5 2,2 0,0 1,8 
Ændring i middelårringsbredde % -62,2 -51,1 -53,1 -35,3 -24,5 -61,1 -48,1 -34,4 
T-test, Ho: μfør = μefter  *** *** *** ** * * *** * 
Afstand til grundvand cm -14,0 0,0 10,0 10,0 28,0 100,0 75,0 100,0 
Højde til vandflade cm -14,0 3,0 13,0 32,0 49,0 81,0 120,0 157,0 

 

Vitalitetsklasse vs. højde til vandflade/afstand til 
grundvand
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Figur 92 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Gribskov C. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har toppunkt 
ved hhv. 56 og 113 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (*) lineær sammenhæng mellem afstand til 
grundvand og højde til vandflade.  
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand til 
grundvand/vandhøjde
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Figur 93 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Gribskov C. Regressionslinierne er baserede på andengradspoly-
nomier, og har toppunkt ved hhv. 49 og 113 cm.  
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Roden Skov D 
I Roden Skov D er der den 17.04.07 målt vitalitetsklasser og årringsbredder. Sammenhængen 
mellem vitalitetsklasser og grundvandsafstand samt den nivellerede højde til vandflade frem-
går af figur 94. Der ses en stigende vitalitet med en øget afstand til grundvand, og en t-test 
viser en signifikant lineær sammenhæng mellem afstanden til grundvandet og den nivellerede 
højde til vandfladen. For de givne forhold kan kurven for den nivellerede højde på figur 94 
derfor anvendes i stedet for kurven for grundvandsniveauet. Regressionslinien har et toppunkt 
ved 44 cm målt den 17.04.07, men det vurderes, at forløbet af kurven til højre for toppunktet 
er vandret ved VK0, som forventes at repræsentere bevoksningens gennemsnitsvitalitet. 
 
De målte og kalibrerede årringsmålinger, der er vist i forhold til årstallet for årringsdannelsen, 
fremgår af bilag 17. Der ses en stor amplitude i årringsbredden for de fleste træer, hvilket 
vurderes forårsaget af den meget svære lerjord der, som beskrevet tidligere i projektet, bl.a. 
kan forstærke tørkeeffekterne. Træernes alder muliggør en forholdsvis hurtig og kraftig reak-
tioner på eksogene faktorer, hvorfor de store udsving i diametertilvæksten ses. Dette forhold 
samt den korte tidsperiode siden drænlukningen er sikkert årsagen til, at der i tabel 20 for de 
fleste træer ikke ses en signifikant forskel på middelværdierne. På trods af dette forhold vises 
på figur 95, at der opnås et toppunkt på regressionslinien på 35 cm, hvilket ligger tæt på det i 
vitalitetsklasseundersøgelsen fundne niveau. Som følge af de generelt ikke signifikante (*) 
forskelle på årringsmiddelværdierne lægges mere vægt på vitalitetsundersøgelsens kurvefor-
løb, hvor der ikke optræder et optimum. Begge undersøgelser tyder dog på et ophør af grund-
vandsindflydelsen ved et grundvandsniveau på ca. 40 cm.  
 
Som det fremgår af bilag 18, er de to undersøgelsesmetoder: vitalitetsklasse og fald i årrings-
bredde, ikke lineært korrelerede (NS). 
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Tabel 20 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
syv undersøgte træer i Roden Skov D. Endvidere den beregnede ændring i middelårringsbredden bereg-
net ud fra fire år før og efter lukningen. En negativ værdi indikerer et fald i middelårringsbredde. En 
ikke signifikant (NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og efter lukning er 
ens. Målingerne er foretaget 17.04.07. 

Træ  # 1 2 3 4 5 6 7 
VK # 1,5 1,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 
Ændring i middelårringsbredde % 1,9 -34,7 -28,1 -37,8 22,9 13,4 -6,4 
T-test, Ho: μfør = μefter  NS ** NS NS NS NS NS 
Afstand til grundvand cm 0,0 10,0 12,0 22,0 15,0 22,0 50,0 
Højde over vandflade cm 4,0 27,0 37,0 45,0 57,0 64,0 97,0 
 
 

Vitalitetsklasse vs. højde til vandflade/afstand til grundvand

y = 0,0008x2 - 0,0678x + 1,4755
R2 = 0,4584

y = 0,0001x2 - 0,0317x + 1,7313
R2 = 0,6125

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Afstand til grundvand/højde til vandflade [cm]

VK

Afstand til
grundvand
Højde til vandflade

Poly. (Afstand til
grundvand)
Poly. (Højde til
vandflade)

 
Figur 94 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Roden Skov D. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har toppunkt 
ved hhv. 44 og 116 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (*) lineær sammenhæng mellem afstand til 
grundvand og højde til vandflade.  
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand til 
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Figur 95 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Roden Skov D. Regressionslinierne er baserede på andengradspo-
lynomier, og har toppunkt ved hhv. 35 og 73 cm. Træ D1 ekskluderes, idet dette, som det ses af tabel 20, 
ikke reagerer på lukningen, som følge af at dette er undertrykt af træ D6. 
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Roden Skov E 
Der er i Roden Skov E målt vitalitetsklasser og årringe den 18.04.07. På figur 96 vises sam-
menhæng mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand samt den nivellerede højde til vand-
fladen.   
 
Der ses en stigende vitalitet med en øget afstand til grundvand, og en t-test viser en signifi-
kant lineær sammenhæng mellem afstanden til grundvand og den nivellerede højde til vand-
fladen. For de givne forhold kan kurven for den nivellerede højde på figur 96 derfor anvendes 
i stedet for kurven for grundvandsniveauet. Regressionslinien har et toppunkt ved 107 cm 
målt den 18.04.07, men det vurderes, at forløbet af kurven til højre for toppunktet er vandret 
ved VK0 som forventes at repræsentere bevoksningens gennemsnitsvitalitet. 
 
De målte og kalibrerede årringsmålinger, der er vist i forhold til årstallet for årringsdannelsen, 
fremgår af bilag 17. Som videre vist i tabel 21, ses for træ E2, som det eneste af de undersøgte 
træer, et ikke signifikant (NS) fald i middelårringsbredden. Træet har i forbindelse med luk-
ningen fået fældet to nærtstående træer, hvilket formodes at forårsage den stigende diameter-
tilvækst. Træ E3 og E4 er de eneste, der indenfor årringsmåleperioden oplever større udsving 
i diametertilvæksten, hvilket, baseret på luftfotos (bilag 6) og feltobservationer, vurderes at 
være forårsaget af hugst.  
 
Der iagttages for alle andre træer end træ E2 store signifikante fald i middelårringsbredden 
efter lukningen af drænet. For træ E6 formodes faldet i årringsbredde i væsentligt omfang at 
være forårsaget af konkurrence fra omkringstående bøg. Der er ikke, som det fremgår af luft-
fotos i bilag 6, foretaget hugst ved træ E6, mens dette er tilfældet ved de øvrige træer. Den 
største fritstilling ses, som angivet ovenfor, at være ved træ E2, der grundet den på lokaliteten 
relativt høje placering ikke reagerer signifikant på stigningen i vandniveauet. For træ E1, E3, 
E4 og E5 vurderes, at træerne ville have haft øget diametertilvækst, såfremt vandniveauet ikke 
var hævet, og det er muligt, at det registrerede fald i middelårringsbredde derfor er for lavt.   
 
Det iagttages på figur 97, at der er en dårlig korrelation mellem værdierne for middelårrings-
bredde og grundvandsafstand, ligesom der ikke iagttages samme toppunkter for regressionsli-
nierne for vitalitet og årringe, hvilket muligvis skyldes de nævnte betragtninger omkring 
hugst. En t-test viser en ikke signifikant (NS) sammenhæng mellem de to metoder, og der 
vælges derfor at se bort fra årringsundersøgelsens resultater, se bilag 18.
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Tabel 21 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
seks undersøgte træer i Roden Skov E. Endvidere det beregnede procentuelle fald i middelårringsbredden 
beregnet ud fra 4 år før og efter lukningen. En negativ værdi indikerer et fald i middel årringsbredde. En 
ikke signifikant (NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og efter lukning er 
ens. Målingerne er foretaget 18.04.07. 

Træ  # 1 2 3 4 5 6 
VK # 2,0 1,5 1,0 1,5 0,8 0,0 
Ændring i middelårringsbredde % -34,1 9,0 -39,7 -42,9 -38,7 -32,7 
T-test, Ho: μfør = μefter  ** NS ** ** ** ** 
Afstand til grundvand cm 3,0 20,0 10,0 10,0 35,0 100,0 
Højde til vandflade cm 12,0 28,0 39,0 40,0 51,0 103,0 

 
Vitalitetsklasse vs, højde til vandflade/afstand til grundvand
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Figur 96 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Roden Skov E. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har toppunkt 
ved hhv. 107 og 148 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (*) lineær sammenhæng mellem afstand 
til grundvand og højde til vandflade (R2=0,91). 
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand til 
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Figur 97 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Roden Skov E. Regressionslinierne er baserede på andengradspo-
lynomier, og har toppunkt ved hhv. 53 og 77 cm.  
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Draved Skov F 
Undersøgelserne af vitalitetsklasse og årringe er for Draved Skov F foretaget den 19.04.07. På 
figur 98, ses sammenhæng mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand samt den nivellerede 
højde til vandfladen. På figuren ses en stigende vitalitet med en øget afstand til grundvand, og 
en t-test viser i dette tilfælde en stærkt signifikant sammenhæng (***) mellem afstanden til 
grundvand og den nivellerede højde til vandfladen. For de givne forhold kan kurven for den 
nivellerede højde på figur 98 derfor anvendes i stedet for kurven for grundvandsniveauet. 
 
Vitalitetsklassen for Draved Skov har et spænd fra VK2,6 til VK1. Træ F1 opnår den højeste 
vitalitetsklasse, men ved udtagningen af boreprøve konstateres en meget våd og ildelugtende 
kerne, hvilket ifølge Ford & Brooks (2002) er et tegn på dårlig vitalitet. Det kan derfor disku-
teres, om den for kronen vurderede vitalitet entydigt er repræsentativ for træets tilstand. Kur-
veforløbet viser et toppunkt ved 36 cm. Forløbet til højre for toppunktet er noget uklart, idet 
der ikke i bevoksningen er træer, der har så stor afstand til grundvandet, at påvirkningen af 
denne ophører. Det vurderes dog rimeligt at antage, at et lignende kurveforløb som for Roden 
Skov E, hvor kurven til højre for toppunktet er vandret, er en rimelig repræsentation.  
 
I bilag 17 vises de målte og kalibrerede årringsmålinger i forhold til årstallet for dannelsen af 
årringene. I tabel 22 ses signifikante ændringer i middelårringsbredde for de målte seks år før 
og efter lukning for træ F1 til og med F4. Træ F1 viser at påbegynde faldet for diametertil-
vækst før lukningen af drænet, og det er muligt, at dette skyldes faktorer, der hænger sammen 
med ovennævnte problemstilling vedrørende den våde kerne. Træet står på toppen af et smalt 
dige, og det kan diskuteres, om målestedet for grundvand på toppen af dette er korrekt, idet 
rodudbredelsen i diget må vurderes at være begrænset. Såfremt bunden af diget er mere re-
præsentativt for vandets påvirkning af det reelle rodsystem indebærer dette, at den målte af-
stand til grundvand er for stor. Dette forhold vurderes at forårsage det store fald i middelår-
ringsbredde, se tabel 22. På figur 99 ses regressionslinien for grundvand at have et stigende 
forløb til et toppunkt ved 21 cm, hvilket passer relativt dårligt med det for vitalitetsklassen 
beregnede. Kurveforløbet særligt til højre for toppunktet bestemmes især af træ F1, hvor fal-
det i årringsbredde som beskrevet muligvis er styret af andre stressfaktorer end det øgede 
vandniveau. 
 
Der simuleres derfor, som vist på figur 100, en situation, hvor faldet i årringsbredde for træ 
F1 sættes lig med 10 %, hvilket ligger tæt på træ F5 og F6, der opnår den næsthøjeste vitali-
tetsklasse for de undersøgte træer. Det fremgår af figuren, at kurveforløbet nu ligger ganske 
tæt for det tilsvarende for vitalitetsmetoden, samt at der fremkommer et toppunkt på 38 cm 
grundvandsafstand, hvilket stort set ligeledes er identisk. Som vist på figur 101 ses endvidere, 
at der for simuleringen nu opnås en god korrelation mellem vitalitets- og årringsmetoden.   
 
Simulationen belyser forholdene omkring den anvendte lille prøvestørrelse. Effekten af en 
fejlvurdering kan som demonstreret derfor være stor. 
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Tabel 22 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
seks undersøgte træer i Draved F. Endvidere det beregnede procentuelle fald i middelårringsbredden 
beregnet ud fra 6 år før og efter lukningen (2000). En negativ værdi indikerer et fald i middel årrings-
bredde. En ikke signifikant (NS) t-test for ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og efter 
lukning er ens. Målingerne er foretaget 19.04.07. 

Træ  # 1 2 3 4 5 6 
VK # 1,0 2,5 2,6 2,3 1,5 1,5 
Ændring i middel årringsbredde % -60,8 -54,0 -34,3 -46,0 -10,3 -13,7 
T-test, Ho: μfør = μefter  ** ** * ** NS NS 
Afstand til grundvand cm 38,0 10,0 10,0 18,0 15,0 15,0 
Højde over vandflade cm 70,0 32,0 37,0 44,0 43,0 42,0 

 
Vitalitetsklasse vs. højde til vandflade/afstand til grundvand
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Figur 98 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Draved F. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har toppunkt ved 
hhv. 36 og 72 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (***) lineær sammenhæng mellem afstand til 
grundvand og højde til vandflade (R2=0,98). 
 
 

% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand 
til grundvand/vandhøjde
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Figur 99 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Draved F. Regressionslinierne er baserede på andengradspolyno-
mier, og har toppunkt ved hhv. 21 og 50 cm. 
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% ændring i gns. årringsbredde efter/før lukning vs. afstand 
til grundvand/vandhøjde

F1: ændring i årringsbredde = 10%
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Figur 100 Simulering, hvor ændringen af årringsbredden for træ F1 sættes til 10 %. Der ses en sammen-
hæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grundvand/nivelleret højde til 
vandflade for Draved F. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier, og har toppunkt ved 
hhv. 38 og 64 cm. 
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Figur 101 For Draved F vises sammenhæng mellem de to analyse metoder: vitalitetsklasse og det procen-
tuelle fald i middelårringsbredde. En t-test for de oprindelige data viser en ikke signifikant (NS) lineær 
sammenhæng mellem de to analysemetoder. En t-test for data med simulerede værdier for træ F1 viser en 
signifikant (*) sammenhæng mellem de to analysemetoder.  
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Kronens Hede G 
Grundet den korte tid der er gået siden lukningen af drænet i Kronens Hede G, er det valgt 
ikke at bearbejde data. De indsamlede data fremgår af bilag 8, og er tiltænkt andre studerende, 
der på et senere tidspunkt måtte ønske at arbejde videre med denne bevoksning.  
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Egebjergene H 
Der er i Egebjergene H målt vitalitetsklasser og årringe den 27.04.07. Det bemærkes, at træ 
H4 ikke indgår i data. Sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstanden samt 
den nivellerede højde vises på figur 102. Der ses en stigende vitalitet til et givet vandniveau, 
hvorefter vitaliteten falder. Dette kan, for den givne lokalitet, tolkes således, at eg her har et 
vækstmæssigt optimum i forhold til grundvandsstanden. Optimum findes for målingerne ud-
ført den angivne dato til 64 cm. Forløbet af kurven til højre for kurven vurderes ikke at være 
korrekt, og bør være affladende mod bevoksningens gennemsnitsbonitet. 
 
En t-test viser for den aktuelle tørvedominerede jord en signifikant (**) lineær sammenhæng 
mellem den nivellerede højde og den målte grundvandsafstand. For de givne forhold kan kur-
ven for den nivellerede højde på figur 102 derfor anvendes i stedet for kurven for grund-
vandsniveauet, hvilket indebærer en øget praktisk anvendelighed af data.  
 
I bilag 17 vises de målte og kalibrerede årringsmålinger i forhold til årstallet for årringsdan-
nelsen. Lukningstidspunktet for denne lokalitet er ikke kendt nøjagtigt, men det vurderes 
umiddelbart, at træ H1 og H2 regerer efter år 1999, mens H3 og H7 tydeligt reagerer efter 
2001. Der ses ikke en tydelig reaktion for de øvrige træer, men beregningsmæssigt behandles 
disse træer ud fra et lukningstidspunkt i år 2001. I tabel 23 ses, at træ H1 og H2 i overens-
stemmelse med ovenstående oplever et signifikant fald i den gennemsnitlige årringsbredde. 
Værdierne for træ H3, H5 og H6 er ikke signifikante, mens træ H7 oplever et signifikant fald i 
årringsbredden.  
 
De ikke-signifikante værdier kan muligvis relateres til, at måleperioden for disse er fem år før 
og efter lukningen, mens den for træ H1 og H2 er syv år. Faldet i årringsbredde for træ H7 
kan være forårsaget af en større afbrækket gren samt en tæt befærdet trampesti, der er placeret 
tæt på træet. 
 
De lavest stående træer reagerer således på den øgede vandstand med en betydelig vækstre-
duktion, mens mellemgruppen ikke synes at reagere. Det højest placerede træ reagerer ligele-
des negativt, men faldet relateres med stor sandsynlighed ikke til vandregimet. 
 
På figur 103 vises sammenhængen mellem det procentuelle fald i middelårringsbredden og 
grundvandsafstanden samt den nivellerede højde til vandfladen. Der iagttages et kurveforløb, 
der ligger tæt på det beskrevne for sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsaf-
stand samt nivelleret højde til vandflade. Toppunktet for kurven for grundvandsafstand ligger 
dog ved 53 cm. Forløbet af kurven til højre for toppunktet bestemmes i et vist omfang af træ 
H7 og vurderes således at have et for stort fald. Kurven bør derfor til højre for toppunktet fla-
de ud til et niveau på omkring 0 % årringsafvigelse. 
 
En t-test viser en ikke signifikant sammenhæng (NS) mellem vitalitets- og årringsmetoden, 
som vist i bilag 18, hvilket dog forårsages af en enkelt måleværdi.
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Tabel 23 Oversigt over målte vitalitetsklasser, grundvandsdybden og nivelleret højde til vandflade for de 
seks undersøgte træer i Egebjergene H. Endvidere det beregnede procentuelle fald i middelårringsbred-
den beregnet ud fra 7 år før og efter lukningen for H1og H2 samt ud fra 5 år før og efter lukningen for de 
øvrige træer. En negativ værdi indikerer et fald i middelårringsbredde. En ikke signifikant (NS) t-test for 
ens middelværdi indebærer, at årringsbredderne før og efter lukning er ens. Målingerne er foretaget 
27.04.07. 

Træ # 1 2 3 5 6 7 
VK # 3,0 2,0 1,4 1,0 1,0 0,8 
Ændring i middel årringsbredde % -62,4 -47,5 -25,3 6,3 2,9 -42,2 
T-test, Ho: μfør = μefter  ** ** NS NS NS * 
Afstand til grundvand cm -6,0 7,0 12,0 30,0 85,0 100,0 
Højde til vandflade cm -6,0 9,0 17,0 32,0 52,0 82,0 
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Figur 102 Sammenhængen mellem den målte vitalitetsklasse og afstanden til grundvand/nivelleret højde 
til vandflade for Egebjergene H. Regressionslinierne er baserede på andengradspolynomier og har top-
punkt ved hhv. 64 og 61 cm grundvand. En t-test viser en signifikant (**) lineær sammenhæng mellem 
afstand til grundvand og højde til vandflade 
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Figur 103 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og afstanden til grund-
vand/nivelleret højde til vandflade for Egebjergene H. Regressionslinierne er baserede på andengradspo-
lynomier, og har toppunkt ved hhv. 53 og 44 cm. 



 180

Diskussion af de eksperimentelle undersøgelser  

Bøg (Hareskoven A og Roden Skov D) 
Kriterierne for udvælgelsen af Hareskoven A og Roden Skov D er især for at få et indtryk af 
bøgs vandtålende evne. Bøg er Danmarks økonomisk mest betydende løvtræsart og har derfor 
været prioriteret i undersøgelserne. En genskabelse af den naturlige hydrologi i de danske 
skove vil påvirke en del bøgebevoksede arealer. Litteraturstudiet samt egne observationer 
tyder på, at træers alder påvirker tålsomheden overfor et ændret vandniveau, hvorfor dette 
forhold undersøges med baggrund i de to aktuelle bøgebevoksninger. Vandforholdene antages 
på begge lokaliteter at være stagnerende. 
 
Det fremgår af figur 104, at der ses en generel forværring af vitalitetsklassen ved stigende 
vandniveau for bøg generelt. Begge forhold er i overensstemmelse med, hvad der iagttages 
gennem litteraturstudiet. Den stressfaktor, der leder til de observerede reduktioner i vitalite-
ten, er sandsynliggjort som værende det øgede vandniveau. Idet vitaliteten af træerne på de to 
lokaliteter før drænlukningen ikke kendes, ligesom der på undersøgelsestidspunktet er en ge-
nerel vitalitetsforskel på bevoksningerne på de to lokaliteter, kan kurverne ikke sammenlignes 
direkte. Det er dog tydeligt, at vitalitetsklassen for Roden Skov D ved en grundvandsafstand 
over ca. 40 – 50 cm (toppunkt ved 44 cm) er upåvirket af den ændrede hydrologi, mens den 
ældre bevoksning, Hareskoven A, påvirkes negativt til et langt højere grundvandsniveau. 
Konkret betyder dette, at mellemaldrene træer vil overleve en lille afstand til grundvandet, 
mens gamle træer vil vitalitetsnedsættes meget og sandsynligvis dø. Øges vandniveauet ek-
sempelvis til en grundvandsafstand på 20 cm vil vitalitetsklassen for gammel bøg falde til et 
niveau (mere end VK2, hvor der sker en mærkbar devitalisering), hvor træet ikke formår at 
regenerere. For midaldrende bøg ses for en grundvandsafstand på 20 cm ingen negativ effekt 
(bedre end VK0,5).  
 
Der observeres ikke på figur 104 et markant kurvetoppunkt (svarende til et vitalitetsoptimum), 
det vil sige hvor et givet grundvandsniveau har en gunstigere indflydelse end et hhv. højere 
eller lavere niveau. Dette er i overensstemmelse med det i litteraturen beskrevne forhold, at 
bøg ikke er i stand til at have rødderne under grundvandsspejlet. 
 
Som angivet i ”Resultater” for såvel Hareskoven A som Roden Skov D, er resultaterne af år-
ringsundersøgelsen ikke umiddelbart anvendelige, og udviser, på trods af den signifikante 
(**) korrelation mellem de to metoder for Hareskoven A, ikke karakteristika der kan sam-
menstilles med resultaterne fra vitalitetsmetoden. Det er derfor forsøgt at korrigere umiddel-
bart tvivlsomme data for årringsmålingerne for derved at blive i stand til at sammenligne med 
resultaterne fra vitalitetsmetoden. Der tages udgangspunkt i, at litteraturstudiet og vitalitets-
metoden ikke støtter tilstedeværelsen af et vækstmæssigt optimum for bøg. Der skal således i 
årringsmetoden være et kurveforløb, der ikke har værdier over 0 %, idet disse værdier ville 
indikere, at grundvandet har en positiv effekt på væksten. For Roden Skov D parallelforsky-
des kurven nedad, indtil toppunktet rører x-aksen, som vist på figur 105. Kurveforløbet til 
højre for toppunktet bør være en ret linie. For Hareskoven A viser træ A4 og A6 en ikke sig-
nifikant ændring i middelårringsbredden, ligesom den målte minimumsafstand til grundvandet 
indikerer, at andre faktorer end grundvandet er årsag til de målte diametertilvækststigninger. 
Ændringen i middelårringsbredde sættes derfor til 0 % for disse træer. Tilsvarende for Roden 
Skov D parallelforskydes kurven, indtil toppunktet skærer x-aksen, som vist på figur 105. I 
tabel 24 ses, at det herved opnås, at kurverne når x-aksen ved 81 cm grundvandsafstand for 
Hareskoven A og 37 cm for Roden Skov D. Disse resultater er i god overensstemmelse med 
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de tilsvarende resultater for vitalitetsmetoden, og der kan, med baggrund i de aktuelle lokalite-
ter, forsigtigt konkluderes, at der for gammel bøg forekommer en negativ grundvandspåvirk-
ning til ca. 85 cm, mens det tilsvarende niveau for midaldrende bøg er omkring 40 cm.  
 
Tabel 24 Toppunkter for regressionsligningerne baseret på andengradspolynomier. Tallene angiver ophø-
ret af grundvandspåvirkningen.  

 Enhed Hareskoven A Roden Skov D 
Vitalitetsmåling  cm 87 44 
Årringsmåling, måling cm 50 26 
Årringsmåling, korrigeret cm 81 37 

 
 

Bøg - vitalitetsklasse vs. grundvandsafstand
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Figur 104 Oversigt over sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand for de to bøgeloka-
liteter, Hareskoven A og Roden Skov D. Kurverne har toppunkter ved hhv. 44 og 87 cm grundvandsaf-
stand. 
 
 

Korrigerede data for procentuel ændring i middelårringsbredde
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Figur 105 Oversigt over sammenhængen mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og grund-
vandsafstand for de to bøgelokaliteter, Hareskoven A og Roden Skov D. Yderligere vises en korrektion af 
kurverne. For Hareskoven A simuleres, at de højest placerede træer har en grundvandsafhængig ændring 
i middelårringsbredde på 0 %.  For Roden Skov D parallelforskydes kurven, så toppunktet rør x-aksen.  
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Eg (Gribskov C og Egebjergene H) 
Gribskov C og Egebjergene H er udvalgt for at få en vurdering af egs vandtålende evne. Eg 
har fået en stigende betydning i dansk skovbrug, særligt i forbindelse med skovrejsningspro-
jekter samt genplantning efter nål på stormfaldsarealer, hvor dens pioneregenskaber udnyttes. 
Bevoksningerne har praktisk taget samme alder og den geografiske placering medfører, at 
klimaforskellene er små.  
 
Der eksisterer naturligvis en stor viden omkring processerne i forskellige jordbundstyper i 
relation til deres vandholdende evne, hvad der sker, når oxygenindholdet falder etc., men den-
ne viden kan ikke umiddelbart anvendes til at vurdere, hvorledes samspillet mellem jordbund 
og givne grundvandsafstande præcist vil påvirke vækstforholdene for en bestemt træart. 
 
De to lokaliteter har hhv. en sandet lerjord (Gribskov C) og en tørvedomineret jordbund 
(Egebjergene H). Den tørvedominerede jordtype har en underliggende profil bestående af 
svær lerjord. Det er usikkert, om det er den øvre tørveprofil (22 – 56 cm) eller den underlig-
gende svære lerjord, der er karakteristisk for de iagttagne vitalitetsklasser og årringsmålinger. 
Vandforholdene antages at være stagnerende for begge lokaliteter. 
 
Som det fremgår af figur 106, ses for de to lokaliteter et næsten identisk kurveforløb for 
sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand. Der iagttages et vitalitetsmæs-
sigt toppunkt på omkring 60 cm (56 – 64 cm). Litteraturstudiet angiver, at eg, som en af de få 
træarter, tåler at have rødderne nede i grundvandet, og det antages, at dette er årsagen til det 
registrerede optimum. Det forekommer sandsynligt, at der er træer, der er intermediært place-
rede i forhold til vandgradienten, således at disse kan udnytte såvel det fluktuerende grund-
vandsspejl samt nedbøren. Lavere placerede træer vil udvikle et fladt rodsystem forårsaget af, 
at selv eg ikke kan opretholde et dybere rodsystem under stagnerende forhold. Perioder med 
vedvarende tørke vil dog medføre et faldende grundvandsniveau, der bevirker, at træet ikke 
længere kan opretholde en vandforsyning fra dette. Det flade rodsystem vil være for lille i 
forhold til fotosynteseapparatet, hvorfor træet vil opleve tørkestress. Hvor afstanden til 
grundvandsniveauet øges udover rodsystemets fysiologisk betingede maksimale dybde, vil 
den gunstige påvirkning af denne vandforsyning aftage og udelukkende afhænge af jordbun-
dens generelle vandholdende evne. Som tidligere beskrevet, vurderes faldet af kurven til højre 
for toppunktet at være for stort. Det antages, at en affladning af kurven mod bevoksningens 
gennemsnitsvitalitet vil være mere repræsentativ.  
 
I et tilfælde, hvor bevoksningens gennemsnitsbonitet er VK0, ville dette umiddelbart føre til 
en situation, hvor træerne ikke kan have et optimum, idet der ikke findes højere vitalitetsklas-
ser end denne. Det er dog vigtigt at forholde sig til, at denne klasse i princippet kun indehol-
der minimumskrav herunder skudlængder til, at træerne kan forekomme i klassen, men at der 
ikke findes en øvre grænse. Træer i VK0 vil kunne have forskellig skudlængdevækst, hvorfor 
et optimum i denne klasse vil kunne findes, men ikke kommer til udtryk i den valgte præsen-
tationsmetode.   
 
Baseret på ovenstående kan der ikke identificeres tydelige vitalitetsmæssige forskelle for de to 
undersøgte jordbundstyper.   
 
På figur 107 vises sammenhængen mellem den procentuelle ændring i middelårringsbredde 
og grundvandsafstanden. Kurverne for de to bevoksninger ses at have praktisk taget identiske 
toppunkter på ca. 50 cm (49 – 53 cm) grundvandsafstand. De to kurveforløb er dog markant 
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forskellige, idet alle træer i Gribskov C oplever et fald i middelårringsbredde, mens træerne 
midt på vandgradienten i Egebjergene H opnår en stigning i diametertilvæksten.  
 
Toppunktet for årringsmetoden ligger tæt på toppunktet for vitalitetsundersøgelsen. Grundet 
de ens toppunkter for de to metoder antages, at værdier kan overføres og sammenlignes mel-
lem de to metoder, dog vil de forskellige kurveforløb give anledning til mindre beregnings-
mæssige forskelle. 
 
Såfremt der vælges at se bort fra årringsmålingen fra Gribskov C grundet den dårlige korrela-
tion, ses for Egebjergene H, at den negative indflydelse af grundvandet ophører ved en grund-
vandsafstand på ca. 25 cm, svarende til en vitalitetsklasse på ca. VK1,3. Den positive grund-
vandsindflydelse ses derfor at forekomme i intervallet 25 til 80 cm. De 80 cm grundvands-
dybde svarer til en vitalitetsklasse på ca. VK0,8, hvilket ligeledes vurderes at være tæt på be-
voksningens gennemsnitsvitalitetsklasse. Såfremt kurveforløbet for årringsmetoden og vitali-
tetsmetoden havde været ens, ville de to ovenstående vitalitetsklasseværdier (VK1,3 og 
VK0,8) have været ens. For den praktiske anvendelse er forskellene dog ubetydelige. 
 
 

Eg - VK vs. afstand til grundvand
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Figur 106 Sammenhæng mellem vitalitetsklasse og afstand til grundvand vises for de to egelokaliteter, 
Gribskov C og Egebjergene H. Det ses, at de to kurver har et næsten identisk toppunkt på ca. 60 cm (hhv. 
56 cm og 64 cm), ligesom kurveforløbet til venstre for toppunktet er meget ens.      
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Procentuel ændring i middelårringsbredde vs. 
grundvandsafstand
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Figur 107 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og grundvandsafstand for de 
to egelokaliteter, Gribskov C og Egebjergene H. Der ses, at de to kurver har et næsten identisk toppunkt 
på ca. 50 cm (hhv. 49 cm og 53 cm). Grundet den dårlige korrelation af kurven for Gribskov C, vælges 
Egebjergene H som en repræsentation for eg.       
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Ask (Roden Skov E og Draved Skov F) 
Det primære kriterium for udvælgelsen af Roden Skov E og Draved Skov F er at få et indtryk 
af asks vandtålende evne ved henholdsvis stagnerende og oxygenrige forhold. Bevoksninger-
ne er stort set ensaldrede, mens jordbunden er væsentligt forskellig. I Roden Skov E findes en 
svær lerjord, mens lokaliteten i Draved F er flyvesand over ler. 
 
Det fremgår af figur 108, at der for begge lokaliteter ses en stigning i vitalitetsklasse med en 
øget afstand til grundvandet. Kurven for Draved F ligger i hele det målte forløb med en lavere 
vitalitetsklasse end Roden Skov E, med forbehold for at de to lokalitet ikke har haft samme 
udgangsvitalitet før drænlukning. I litteraturstudiet er det afklaret, at stagnerende forhold, som 
der findes i Draved Skov F, har en generel negativ effekt på træernes vandtålsomhed. Top-
punktet for Draved F ligger som følge af den reducerede tålsomhed til venstre for Gråsten E 
og den til toppunktet hørende vitalitetsklasse er lavere. Dette indikerer en dårligere tålsomhed 
overfor stagnerende forhold i forhold til det foretagne litteraturstudie.  
 
Med den begrænsning, at den i Draved F størst målte afstand til grundvand er ca. 40 cm, vur-
deres det, at den vitalitetsmæssige forskel på de to vandregimer øges markant fra 40 cm og 
nedefter. Grundet måleforholdene i Draved F er det vanskeligt at udtale sig om kurveforløbet 
til højre for grundvandsafstanden på 40 cm. Der forekommer grundlæggende to muligheder: 
forløbet følger kurveforløbet for Roden Skov E, dvs. uden et optimum. Idet ask har samme 
morfologiske adaptioner til vand som eg, kunne et andet forløb, med et optimum som registre-
ret for eg i Gribskov C og Egebjergene H, forventes. Begge disse lokaliteter antages at have et 
stagnerende vandregime.  
 
Baseret på de foretagne målinger af årringsbredder fremgår det af figur 109, at der for begge 
lokaliteter observeres et optimum. Begge kurver er dog dårligt korrelerede. 
 
Det må for de undersøgte askelokaliteter konkluderes, at det med baggrund i de foretagne 
målinger ikke kan afgøres med sikkerhed, hvilket kurveforløb for de to analysemetoder der er 
korrekt, og der vil således være behov for flere undersøgelser.  
 
Men ud fra det fundne forløb ses dog, at vitaliteten ved begge typer af vandregimer ændres 
med afstanden til grundvandet, og at de stagnerende forhold umiddelbart virker til at have den 
største negative effekt på vitaliteten. Denne forskel synes at være væsentlig ved lavere afstan-
de til grundvandet end 40 cm.  
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Ask - vitalitetsklasse vs. afstand til grundvand
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Figur 108 Oversigt over sammenhængen mellem vitalitetsklasse og grundvandsafstand for de to askeloka-
liteter, Roden Skov E og Draved Skov F. Kurverne har toppunkter ved hhv. 36 og 107 cm grundvandsaf-
stand. 
 

Ask - procentuel ændring i middelårringsbredde vs. 
grundvandsafstand
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Figur 109 Sammenhæng mellem det procentuelle fald i middelårringsbredde og grundvandsafstand for de 
to askelokaliteter, Roden Skov E og Draved Skov F. Der ses toppunkter på hhv. 53 cm og 21 cm.  
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Rødgran 
Der er for rødgran kun undersøgt en enkelt lokalitet. Med udgangspunkt i de foretagne målin-
ger og observationer kan det sammenfattes, at rødgran, grundet dens evne til at danne et fladt 
rodsystem, er i stand til at opretholde en høj vitalitet, selv ved højtstående grundvand. Rød-
gran har ingen morfologiske tilpasninger, der gør, at træet kan tåle, at rødder og stamme er 
dækkede af vand. Hvor træet formår at danne et fladt rodsystem, og særligt hvor konkurrence 
ikke forhindrer dette i at opnå en tilstrækkelig bredde, formår rødgran at opretholde en høj 
vitalitet. Vanddynamikken på den givne lokalitet vil være afgørende for, om rødgran trives, 
idet et meget svingende vandniveau vil medføre, at træet vil kunne udsættes for tørke samt 
oversvømmelser. Dette tåler det kun i kort tid i vækstsæsonen. De foretagne målinger påvir-
kes i noget omfang af andre faktorer end det øgede vandniveau, men i kombination med felt-
observationer vurderes, at rødgran, indenfor en forholdsvis bred vandgradient, har en for-
holdsvis ens vitalitet. Den observerede ens vitalitetsklasse ved grundvandsafstande op til om-
kring 60 – 70 cm er dog, som omtalt i ”Resultater”, for stor.  
 
Som beskrevet af Gill (1970) samt flere praktikere i dansk skovbrug, er det iagttaget, at rød-
gran på en lokalitet, der påvirkes af et øget vandniveau, ofte umiddelbart ser ud til at trives i 
flere år, hvorefter disse pludseligt dør. Denne tilsyneladende ”on-off” reaktion på vandni-
veauet antages at hænge sammen med, at rødgran som nævnt ikke er morfologisk tilpasset, 
men grundet sit flade rodsystemer kan findes, hvor der forekommer høje vandniveauer. Et 
ekstremår, hvor rodsystemet dækkes fuldstændigt med vand, medfører øjeblikkelig død. En 
lille niveauforskel afgør herved, om træet opretholder en rimelig vitalitet eller om det er dør, 
se figur 110. På den givne lokalitet hvor træerne er placerede på en skråning, vil dette billede 
ikke være så tydeligt, idet rødgranen formår at have større dele af rodsystemet over grund-
vandsniveauet.  
  

 
Figur 110 En lille niveauforskel kan for rødgran have afgørende indflydelse på, om træet lever eller dør.  
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Sammenligning af træarterne 
Niinemets og Valladares (2006) foretager, som beskrevet i kapitlet ”Træernes vandtålende 
evne”, en rangering af en lang række træers tålsomhed. Undersøgelsen er et litteraturstudie, 
der baseres på andre forfatteres laboratorieundersøgelser samt analyser af naturlige systemer 
og dækker således bredt forskellige aldre, jordbunde, etc. Resultatet af deres undersøgelser 
giver således et bredt billede af forholdene for de enkelte arter. Anvendelsen af Niinemets og 
Valladares (2006) resultater er især målrettet en forståelse af træartsfordelingen i et naturligt 
skovøkosystem. Værdier for tålsomhed er for de arter, der indgår i indeværende projekt, vist i 
tabel 25. Det angives, at bøg er meget intolerant overfor vandlidende forhold, mens ask og 
stilkeg har en intermediær tålsomhed. Det bemærkes, at tolerancen overfor vandlidende for-
hold ikke tager højde for, at faktorer som alder, typen af vandregime, jordbundstype, etc. kan 
medføre, at tålsomheden forskydes.  
 
Tabel 25 Tolerancen overfor vandlidende forhold for de undersøgte træarter rangeret efter Niinemets og 
Valladares (2006).   

Træart Ask Stilkeg Rødgran Bøg 
Toleranceværdi 2,70 1,89 1,22 1,02 

 
Ved en sammenligning af de undersøgte træarter i forbindelse med indeværende projekt er der 
en række forhold, det er vigtigt at forholde sig til: 
 

• Træerne har ikke været vandpåvirkede i den samme periode. 
• En sammenligning af træarternes vitalitet vanskeliggøres af, at vitaliteten, før den na-

turlige hydrologi blev genskabt, ikke kendes, ligesom den nuværende gennemsnitlige 
bevoksningsvitalitet ikke er målt. 

• Forskellene i vitalitet repræsenterer træer, der har fået ændret vækstforhold, og ikke 
træer der naturligt er vokset op i det givne vandregime (hvilket litteraturstudiet især 
beskriver). 

• I Niinemets og Valladares (2006) vandtolerenceindeks indgår træernes tolerance mod 
oversvømmelse. Dette vil give en for lav værdi for træarter som bøg og rødgran, der 
ikke tåler oversvømmelse, men dog relativt høje vandniveauer, idet de har et naturligt 
fladt rodsystem.     

 
Der er således en vigtig forskel på resultater og anvendelse af Niinemets og Valladares (2006) 
undersøgelse og resultaterne af indeværende forsøgsrække, og der kan således antageligvis 
ikke drages direkte sammenligninger.  
 
De undersøgte lokaliteter repræsenterer, som berørt i afsnittet om lokaliteternes udvælgelse, 
forskellige parametre, som litteraturstudiet angiver at have en indflydelse i relation til genind-
førelsen af den naturlige hydrologi. Disse parametre, som der ikke differentieres imellem i 
Niinemets og Valladares (2006) vandtoleranceværdi, vises i tabel 26. 
 



 189

Tabel 26 Der undersøges for vandtålsomhed af forskellige træarter, samt kombinationer af faktorer der i 
litteraturstudiet identificeres at influere på den vandtålende evne.  

 A B C D E F H 
Træart Bøg Rødgran Eg Bøg Ask Ask Eg 
Alder Gammel   Midaldrende    
Jordbund   Sand/ler    Tørv/ler 
Oxygenindhold     Højt Lavt  

  
For at øge anvendeligheden af den anvendte vitalitetsmetode i relation til at kunne sammen-
ligne træarterne, forsøges at fjerne den støj, der hidrører fra det manglende kendskab til den 
oprindelige og nuværende bevoksnings gennemsnitlige vitalitetsklasse. Dette sker ved at ind-
snævre det betragtede interval for grundvandsniveau. Der betragtes således et generelt niveau 
på under 50 cm, hvor det, som identificeret i ”Dataanalyse”, må formodes, at påvirkningen fra 
grundvandet er så betydende, at den ovennævnte støjs indflydelse minimeres. Forskellen på 
den indbyrdes placering af kurverne på figur 76 udtrykker antageligvis ikke den reelle forskel 
i vitalitet træarterne imellem, grundet de beskrevne vitalitetsudgangspunkter. Ændringen i 
vitalitet i forhold til en given ændring i grundvandsafstanden vurderes som et udtryk, der mu-
liggør en sammenligning træarterne imellem. Regressionsligningerne for hver enkel lokalitet 
er baserede på andengradspolynomier som tidligere beskrevet. Ved en logaritmetransformati-
on af værdierne for vitalitetsklasse og grundvandsafstand opnås, at regressionslinierne bliver 
rette linier. Hældningskoefficienterne for disse er således en repræsentation af træarternes 
reaktion på en ændring af den naturlige hydrologi.  
 
Som angivet i ”Resultater” er der rejst tvivl om, hvor repræsentative enkelte målinger er. Så-
ledes er træ D1 fjernet i beregningen. Endvidere vælges, at eg repræsenteres af Egebjergene 
H, idet der ikke identificeres en forskel på de undersøgte jordbunde, og der ses den bedste 
korrelation mellem data for denne lokalitet. For gammel bøg, repræsenteret ved Hareskoven 
A, anvendes ligeledes det generelle niveau på 50 cm. Dog ses bort fra træ A3, idet vitalitets-
klassen for dette træ er tydeligt afvigende, grundet at det indtil 2004 har været stærk påvirket 
af et nabotræ (se bilag 2). Det er tidligere beskrevet i ”Dataanalyse”, at regressionen baseret 
på et andengradspolynomium for rødgran ikke er en god repræsentation for de laveste grund-
vandsafstande, idet der herigennem præsenteres en stigende vitalitet med en faldende grund-
vandsafstand. Der kan i noget omfang kompenseres for dette ved at anvende alle måleværdi-
erne for Gribskov B, hvorfor disse er inkluderet i beregningerne. De logaritmetransformerede 
hældningskoefficienter, korrigeret i henhold til foranstående, vises samlet for lokaliteterne på 
figur 112.  
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Sammenligning af vitalitetsklasser for 
bøg, eg, ask og rødgran
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Figur 111 For de undersøgte lokaliteter (ekskl. Gribskov C) vises hældningskoefficienterne for de lineære 
regressioner for de logaritmetransformerede værdier af vitalitetsklasse og grundvandsafstand.  
 
Udover at vurdere træarternes indbyrdes tålsomhed overfor et ændret vandregime ønskes at 
sammenholde de i tabel 26 opstillede parametre. Herudover søges at drage paralleller til Nii-
nemets og Valladares (2006) angivne vandtoleranceværdier. Disse vandtoleranceværdier in-
dekseres i forhold til bøg, mens de logaritmetransformerede hældningskoefficienter for den 
aktuelle undersøgelse indekseres i forhold til gammel bøg (se tabel 27). 
 
Tabel 27 Niinemets og Valladares (N & V) (2006) værdier for vandtålsomhed konverteres til et indeks (N 
& V indeks), hvor bøg sættes lig med 100. Tilsvarende ændres de i undersøgelsen fundne hældningskoeffi-
cienter, som vist på figur 112, til et tilsvarende indeks (E & J indeks).  

Træart Ask Stilkeg Rødgran Bøg 
N & V vand-
tålsomhed 2,70 1,89 1,22 1,02 

N & V indeks 265 185 120 100 
Parameter Oxygenrig Oxygenfattig   Midaldrende Gammel 
E & J indeks 167 97 137 254 124 100 

 
Det fremgår af tabel 27, at der for flere af træarterne er en umiddelbar betydelig forskel i de 
fremkomne indeks. Som angivet ovenstående er det imidlertid vigtigt at forholde sig til krite-
rierne for Niinemets og Valladares (2006) undersøgelse, og den vægtning de har givet de for-
skellige data, der indgår. Således beskrives i Niinemets & Valladares (2006), at for værdierne 
ask er undersøgelser, der baseres på oversvømmelsestolerance, tillagt en afgørende betydning, 
mens der er set bort for værdien på mellem 1,5 og 2,0 (indeks 147 – 196) for en mere moderat 
vandpåvirkning.  Anvendes i stedet dette interval, ses en udmærket overensstemmelse med 
resultatet for den aktuelle undersøgelse, som er 167. Det er ligeledes sandsynligt, at den frem-
komne værdi for ask i Niinemets og Valladares (2006) er baseret på oxygenrige forhold, hvor 
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ask er overvejende naturligt forekommende. Litteraturstudiet bekræfter en generel dårligere 
tålsomhed overfor oxygenfattige forhold, ikke mindst for ask. Indeværende undersøgelse be-
kræfter dette forhold. 
 
Aldinder & Michiels (1997) angiver endvidere, at konkurrenceforholdene mellem ask og eg 
veksler, afhængigt af oxygenforholdene. Således vil ask under oxygenrige forhold være eg 
overlegen, mens det modsatte er tilfældet under stagnerende konditioner. Niinemets og Valla-
dares (2006) angiver ikke, om værdierne for eg er beregnede for oxygenrige eller stagnerende 
forhold, men idet mange undersøgelser stammer fra flodsystemer, kunne det formodes, at 
værdien er gældende for moderat oxygenrige forhold. Idet lokaliteten for eg har et stagneren-
de vandregime, bekræfter den aktuelle undersøgelse, at ask tåler stagnerende forhold dårligere 
end eg. Undersøgelsen indeholder ikke undersøgelser af eg under oxygenrige hydrologiske 
forhold, hvorfor der ikke kan konkluderes desangående. Det må dog vurderes, ud fra en sam-
menligning af ask under oxygenrige forhold med eg under stagnerende, at det beregnede in-
deks for ask nok er for lavt. Dette formodes at hidrøre fra vurderingen af ”oxygenrige” og 
”oxygenfattige” forhold. I meget svær lerjord, der forefindes i Roden Skov E, falder oxygen-
indholdet, som angivet i ”Træernes vandtålende evne”, hurtigt med en stigende dybde, hvor-
for lokaliteten, på trods af den tilsyneladende gode vandbevægelse, som en gennemsnitsbe-
tragtning muligvis kun er moderat oxygenrig.   
 
Niinemets og Valladares (2006) angiver en stor forskel på eg og bøgs vandtålende evne. Gen-
nem litteraturstudiet er erfaret, at træarter som bøg og rødgran grundet manglende morfologi-
ske tilpasninger dårligt tåler at få deres rodnet dækket af vand i vækstsæsonen. Derimod for-
mår de, gennem deres naturlige flade rodsystem, at undgå kontakt med grundvandet under 
moderate vandregimer. I forbindelse med en genskabelse af den naturlige hydrologi vil disse 
træarter derfor få en relativt set mindre del af rodsystemet ødelagt af en vandstandshævning, 
end træarter som eg, der har et naturligt dybtliggende rodsystem. Som nævnt tåler de fleste 
træarter dårligt at have rødderne i stagnerende vand. Betragtes, i lighed med Niinemets og 
Valladares (2006), naturlige systemer, vil eg have en bedre tålsomhed overfor et givet højt 
vandniveau end rødgran og bøg, idet eg har en lang række rodmorfologiske tilpasninger til 
sådanne forhold. I forbindelse med feltarbejdet iagttages, at eg tåler at have rødderne og dele 
af stammen under vand i en vis periode, mens bøg ikke overlever disse forhold. 
 
I forbindelse med feltundersøgelserne blev det flere gange bemærket, at vandpåvirkede yngre 
og midaldrende bøg havde en overraskende god vitalitet i forhold til f.eks. jævnaldrende eg, 
der intuitivt forventedes at have en højere vitalitet. For de aktuelt undersøgte lokaliteter er det 
muligt, at de forholdsvis ens tålsomhedsindeks på hhv. 137 (eg) og 124 (midaldrende bøg) 
derfor reflekterer tålsomheden i forhold til et ændret vandregime snarere end tålsomheden i 
relation til et naturligt skovøkosystem.        
 
Såvel litteraturstudiet som feltobservationer finder, at ældre træer tåler øgninger af vandni-
veauet dårligere end yngre. Det beregnede indeks for gammel og midaldrende bøg på hhv. 
100 og 124 støtter således disse.  
 
Nielsen & Hansen (1999) har undersøgt forskellige træarters fordeling af finrødder i forhold 
til dybden af jordbundsprofilerne. For lerede lokaliteter, som for Roden Skov D, beskrives, 
hvorledes (ung) bøg har størstedelen af sit rodsystem indenfor en dybde på ca. 30 cm. Indtil 
dette niveau vil et øget vandniveau således kun i mindre omfang påvirke træernes vitalitet. 
Lehnardt & Brechtel (1980) anfører, at dybden af rodsystemet for de fleste træarter ikke øges 
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efter 60 – 80 års alderen. Bøg i Roden Skov D er 70 år gammel, og det er derfor muligt at 
tålsomhedsindekset for yngre bøg vil være væsentligt højere. Det vurderes, at årsagen til, at 
den midaldrende bøg har en højere indeks værdi end gammel bøg er, at meristemerne er yngre 
og dermed bedre i stand til at regenerere roden. Det er på flere lokaliteter set, at såvel ældre eg 
som bøg tåler et øget vandniveau særdeles dårligt. Der er ikke foretaget målinger på disse 
gamle træer, men den umiddelbare vurdering er, at eg udviser et større tab af vitalitet end bøg 
i forhold til et givet vandregime.  
 
Vi finder det vigtigt at differentiere mellem en aktiv genskabelse af den naturlige hydrologi 
og et skovøkosystem, der er naturligt tilpasset de hydrologiske forhold. På arealer, hvor eg har 
en dyb rodudbredelse og der foretages en pludselig ændring af grundvandsstanden, vil dette 
medføre, at en stor del af rodsystemet skal reallokeres til højere liggende horisonter. Dette 
formodes at influere på træets vækst og dermed vitalitet. Som angivet i ”Træernes vandtålen-
de evne” beretter Becker & Lèvy (1986) cf. Thomas & Hartmann (1999), at eg ældre end 100 
år ikke kan regenerere rodsystemet. Ovennævnte problemstilling omkring reallokering af rod-
systemet vurderes derfor ikke muligt for gammel eg.  
 
At rødgran opnår et højere indeks end eg og ask, skyldes denne træarts naturlige evne til at 
danne flade rodsystemer. Som beskrevet i ”Træernes vandtålende evne” har rødgran ingen 
morfologiske tilpasninger til at have rødderne i vand og har derfor som livsstrategi at undgå 
kontakt med grundvandet. Rødgran findes dog som beskrevet i meget vandpåvirkede systemer 
som moser, men tåler ikke som eg og ask at have vanddækkede rødder, hvilket også bekræftes 
af observationer. Særligt i systemer, hvor der ikke forekommer ekstremvandføringer, vil rød-
granen derfor kunne eksistere ved lave vandniveauer, udpræget i en ung alder, og derved på-
virke artssammensætningen i skovøkosystemet, som berørt tidligere og vist på figur 113.   
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Figur 112 For et område med en genskabt naturlig hydrologi ses en frodig selvforyngelse af rødgran. Selv-
foryngelsen er sket på trods af et højt vandniveau og udviser ikke svækkelser. Der blev kun iagttaget få 
birk og skovfyr.  
 
I lighed med Niinemets og Valladares (2006) har det beregnede indeks den svaghed, at træer-
nes tålsomhed overfor et højt vandniveau og træernes evne til at undgå at blive vandpåvirkede 
(højtliggende rodsystem) ikke adskilles. I vandregimer, hvor der forekommer periodiske eks-
tremvandføringer, der indebærer, at rodsystemet dækkes, vil de intolerante arter, rødgran og 
bøg, efter kort tid dø, hvilket ikke afspejles i indekset. 
 
De hydrologiske systemer, der vil blive genskabt i de danske skove, vil, f.eks. i forhold til 
flodsystemerne, overvejende være mere energifattige systemer med forholdsvis begrænsede 
ekstremvandføringer. Vanddynamikken i undersøgelsesområderne vil således ikke afvige væ-
sentligt fra de fleste af de systemer, der genskabes, hvorfor træer som yngre bøg og rødgran, 
der ellers af flere forfattere angives som intolerante overfor vandlidende forhold, vil indgå 
som især et biologisk element. 
 
Baseret på dele af litteraturstudiet samt resultaterne af de eksperimentelle undersøgelser fore-
kommer det tydeligt, at træernes tålsomhed grundlæggende kan opdeles i to faktorer: træerne 
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har enten morfologiske og fysiologiske tilpasninger, der indebærer, at de kan tåle at vokse i et 
vanddomineret miljø (tolerance), eller at træerne formår at undgå den negative indflydelse fra 
vandregimet, f.eks. ved at have et naturligt højtliggende rodsystem (avoidance). Såfremt disse 
faktorer ikke adskilles, kan tålsomhedsinformationer fra litteraturstudier lede til fejlagtige 
vurderinger. Det er således essentielt at forholde sig til det aktuelle vandregime, før en diskus-
sionen vedrørende en træarts vandtålsomhed påbegyndes. Vandregimet vil også have afgø-
rende betydning af hensyn til tålsomhedsvurderinger træarterne imellem.     
 
Som angivet i ”Resultater” har årringsmetoden for flere lokaliteter vist sig at fremkomme med 
resultater, der ikke vurderes anvendelige. Der iagttages for metoden et broget billede af signi-
fikante fald i den gennemsnitlige årringsbredde, der tydeligt ikke afhænger af det ændrede 
vandregime, blandet med ikke-signifikante værdier for træer, der med tydelighed kan observe-
res at være negativt påvirkede af vandstandsøgningen. Som angivet i ”Årringsmålinger” inde-
bærer korrelationen mellem de faktorer, der bestemmer den årlige årringsdannelse, at det ofte 
ikke er muligt at adskille de enkelte faktorers indflydelse på denne. For mange af de målte 
træer er andre faktorer end det ændrede vandregime således betydelige, hvorfor de målte år-
ringsbredder ofte ikke tydeligt afspejler forholdene omkring vandregimet. 
 
Som følge af vitalitetsmetodens svagheder, som nævnt i afsnittet ”Vitalitetsklasser”, har det 
dog som angivet i de foranstående afsnit imidlertid været væsentligt at supplere vitalitetsme-
toden med tolkninger af resultaterne af årringsmetoden med basis i den viden, der er erfaret 
via litteraturstudiet og feltundersøgelserne. Resultaterne af denne tolkning er imidlertid ikke 
videnskabeligt funderet, hvorfor det vurderes uheldigt at skulle foretage yderligere modifika-
tioner for at kunne anvende tolkningerne til sammenligning træarterne imellem.     
 
Nedenstående forsøges på basis af de korrigerede data for bøg (Hareskoven A og Roden Skov 
D) samt oprindelige data for eg (Egebjergene H) dog at indikere en sammenhæng disse træar-
ter imellem, se figur 113. 
 

Procentuel ændring i middelårringsbredde vs. grundvandsafstand. 
Korrigerede værdier for bøg
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Figur 113 For gammel bøg (Hareskoven A) simuleres, at de højest placerede træer har en grundvandsaf-
hængig ændring i middelårringsbredde på 0 %.  For midaldrende bøg (Roden Skov D) parallelforskydes 
kurven, så toppunktet rører x-aksen. Eg repræsenteres ukorrigeret af Egebjergene H.  
 
Det ses, at midaldrende bøg og eg reagerer praktisk taget ens på et øget vandniveau, indtil den 
negative indflydelse ophører ved ca. 30 cm (eg 25 cm, bøg 35 cm) grundvandsafstand. Heref-
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ter opnår eg en vækstmæssig fordel, mens grundvandspåvirkningen aftager jævnt for bøg, idet 
kurveforløbet til højre for toppunktet som tidligere angivet ikke vurderes korrekt. Fra kurven 
ses en negativ grundvandspåvirkning af gammel bøg indtil ca. 85 cm, mens den tilsvarende 
afstand for midaldrende bøg er ca. 35 cm.  
 
Sammenlignes årringsmetoden med vitalitetsundersøgelsens resultater, på trods af den gene-
relt manglende korrelation mellem de to metoder, som ligeledes fundet af Frech (2006), ses en 
god overensstemmelse mellem midaldrende bøg og egs vandtålsomhed, og endvidere bekræf-
tes, at gammel bøg har en dårligere tålsomhed end både eg og midaldrende bøg. 
 
Sammenfatning 
 
Formålet med den eksperimentelle undersøgelse er at se på udvalgte træarters respons på en 
genskabt naturlig hydrologi under danske forhold og herefter sammenholde resultatet med 
litteraturen. Til den eksperimentelle undersøgelse udvælges otte lokaliteter, hvoraf den ene 
dog resultatmæssigt fravælges, pga. at drænlukningen kun har været effektiv en enkelt vækst-
sæson. På hver lokalitet måles der på træer stående over en fugtighedsgradient. Der undersø-
ges for de træartsmæssige forskelle mellem bøg, eg, ask og rødgran, og yderligere om der 
forekommer forskelle i den vandtålende evne, afhængigt af jordbund, træernes alder samt 
vandkvalitet, dvs. varierede oxygenforhold.  
 
Til måling af mulige ændrede vækstvilkår efter genskabt naturlig hydrologi anvendes en vita-
litetsvurdering samt, til at understøtte denne, årringsanalyser. Vitalitetsmetoden afspejler et 
øjebliksbillede af træernes sundhedstilstand, men beskriver, idet træerne står fordelt på en 
fugtighedsgradient, også mulige fald i vitaliteten. Metoden er visuelt funderet og inkorporerer 
bl.a. en vurdering af skudlængder, forgrening og hendøen af skud. Træerne opdeles herefter i 
fire overordnede vitalitetsklasser. Der er i forbindelse med indeværende projekt udarbejdet 
specielle skemaer til anvendelse i feltbedømmelsen af træets vitalitetsklasse. Med årringsana-
lysen vurderes væksten i perioden før og efter drænlukning, for at se om drænlukningen har 
haft en effekt på diametertilvæksten.   
 
For hver lokalitet måles endvidere grundvandsafstanden for hvert træ, en nivelleret højde til 
det nærmeste vandspejl, og der foretages yderligere en lokalitetsbeskrivelse, bonitetsbestem-
melse, træbeskrivelse samt vurdering af jordbunden. Herigennem muliggøres det, at der kan 
tages højde for disse elementer i analysen af målingerne.   
 
Resultaterne viser, at der generelt forekommer et fald i vitalitet med en stigning i grundvands-
niveau. Stilkeg viser tilsyneladende, som eneste af de undersøgte træarter, at have et vitali-
tetsmæssigt og dermed også vækstmæssigt optimum, hvorfor arten synes at kunne få en 
vækstmæssig fordel indenfor et givet grundvandsinterval. Dette er i overensstemmelse med, 
at arten formår at have rødderne under grundvandsniveau. I overensstemmelse med litteratu-
ren viser den yngre bøg et lavere vitalitetsfald end gammel bøg for en given vandpåvirkning. 
For de to undersøgte jordbunde ses ingen reel forskel i vitalitet. Vandkvaliteten påvirker også 
vitalitetsfaldet og der ses et større vitalitetsfald på lokaliteter med stagnerende forhold end 
oxygenrige.  
 
Sammenligning træarterne imellem påviser mangler ved dele af litteraturen, der ikke skelner 
mellem vandregimerne, når træernes tolerance beskrives. Ask er i litteraturen generelt angivet 
som værende mere tålsom end stilkeg overfor vandlidende forhold. Men undersøgelsen viser, 
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at ask under stagnerende forhold reagerer dårligere end stilkeg ved genskabt naturlig hydrolo-
gi. Denne ændring i konkurrenceforholdene understøttes dog af flere kilder, hvorfor den synes 
sandsynlig. Rødgran og bøg viser mindre fald i vitalitet end ellers antaget ud fra litteraturstu-
diet, og stilkeg og ask påvirkes relativt kraftigt særligt ved de høje grundvandsniveauer. Ob-
servationer fra andre områder understøtter denne betragtning. I sammenligning med stilkeg og 
ask opnår rødgran og midaldrende bøg mod forventning kun et ringe fald i vitalitet ved en 
vandstandsøgning. Dette kan muligvis forklares ud fra arternes naturligt højere liggende rod-
system, hvorfor disse arter ikke skal bruge energi på reallokering af rodsystemet til de øvre 
horisonter ved vandstandsøgningen.  
 
Observationer viser, at gammel eg ikke evner at regenerere i roden, hvilket understøtter anta-
gelsen om, at træerne ved en vandstandshævning skal reallokere rodsystemet, hvilket de ikke 
formår. Rødgran og bøg tolererer derfor relativt høje vandniveauer, dog tåles ikke en fuld-
stændig tildækning af rodsystemet, hvilket modsætningsvis ses for stilkeg. I vandregimer, 
hvor der ikke forekommer ekstremer vil rødgran og bøg derfor have en højere tolerance end 
angivet i litteraturstudiet. Yderligere ses som nævnt, at der er forskel i træernes tålsomhed 
afhængigt af vandkvaliteten selv indenfor træarten. Med baggrund i dette synliggøres pro-
blemstillingen ved litteraturen, der tildeler træarterne toleranceværdier og ikke tager højde for 
vandregimerne samt træartsalderen.  
 
Begrebet ”vandtålsomhed” bør grundlæggende adskilles efter om træerne har forskellige for-
mer for tilpasninger eller træerne undgår en negativ indflydelse fra et hævet vandniveau gen-
nem et højtliggende rodnet. Dette indebærer, at en klarlæggelse af typen af vandregime er 
essentiel og skal tydeliggøres før eventuelle tålsomhedsklassificeringer giver mening.  
 
Der bør endvidere differentieres mellem et system, hvor der genskabes hydrologi, og et sy-
stem der naturligt er tilpasset de hydrologiske forhold. Således synes arter som stilkeg at på-
virkes stærkt ved en vandstandsøgning, hvorimod det formodes med baggrund i artens morfo-
logiske og fysiologiske egenskaber, at denne vil udvise en langt større tolerance under natur-
lige forhold.  
 
Resultaterne fra årringsmålingerne har været vanskelige at anvende og tolke. Data er generelt 
dårligt korreleret, og mange målinger viser ikke signifikante forskelle på den gennemsnitlige 
årringsbredde før og efter drænlukning. På trods af at der flere steder for de lavest placerede 
træer ses et fald i diametertilvækst, kan der ofte ikke findes en sammenhæng mellem faldets 
størrelse og vandregimet. Generelt for de observerede ændringer i den gennemsnitlige år-
ringsbredde medfører den såkaldte ”biologiske støj” (konkurrence, klima etc.), at resultaterne 
sløres, således at det ikke er muligt at skille drænlukningens effekt separat ud. 
 
For tre af lokaliteterne minder kurverne dog tilnærmelsesvis om kurveforløbene for vitali-
tetsmålingerne. Disse understøtter betragtningerne om, at ældre træer reagerer kraftigere end 
yngre. Jævnaldrende stilkeg og bøg reagerer relativt ens på de aktuelle lokaliteter og bekræf-
ter således vitalitetsmetodens resultater. Yderligere ses også her, at stilkeg kan opnå en vækst-
mæssig fordel ved et givent grundvandsinterval.  
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Forvaltningsmæssige forhold ved genskabelse af naturlig 
hydrologi 

 
Kapitlet beskriver forvaltningsmæssige forhold ved genskabelse af den naturlige hydrologi og 
bidrager til en forståelse og konkretisering af de elementer og overvejelser, der er vigtige at 
foretage planlægningsmæssige sammenhænge. Indholdet udgør en opsamling af den i littera-
turstudiet opsamlede viden, resultaterne af de eksperimentelle undersøgelser samt de erfarin-
ger, der via egne iagttagelser og informationer fra praktikere er tilvejebragt i projektforløbet. 
 
Indledningsvist skal der etableres en klarhed over den nuværende tilstand samt de mål, der er 
sat for den fremtidige bevoksningsstruktur. Herudover skal faktorer som risikovillighed, øko-
nomisk, socialt og biologisk råderum samt tidshorisonten være afklaret. Ved det sociale råde-
rum forstås elementer som f.eks. den tid publikum vil acceptere et forbigående ”rodet” ud-
seende, før det endelige skovbillede opnås. Det biologiske råderum kan udgøres af NATU-
RA2000 forpligtigelser, der såvel kan udelukke som accelerere indførelsen af den naturlige 
hydrologi. Disse faktorer behandles ikke i større omfang i kapitlet. 
 
Kapitlet er væsentligst målrettet de træarter, der indgår i de eksperimentelle undersøgelser. 
Forhold vedrørende andre træarter er gennemgået i ”Træernes vandtålende evne”..  
 
Vandregime 
 
En lang række faktorer for det etablerede vandregime har afgørende betydning for træernes 
vækst, vitalitet, kvalitet og overlevelse. Væsentligst er den tidligere omtalte hydroperiode som 
vedrører: 
 

• Vandniveauet  
• Frekvensen af vandniveausvingningerne 
• Tidspunktet for det høje vandniveau 
• Varigheden af vandpåvirkningen 

 
Vandniveauet på en given lokalitet er, som angivet i ”Vand i skoven”, afhængig af forholdet 
mellem de hydrologiske in- og output. Det ses generelt, at træernes vækst og vitalitet falder 
med et stigende vandniveau, men at der som tidligere nævnt forekommer træartsmæssige for-
skelle. Områdets typografi vil have en indflydelse på, hvorledes fluktuationer i vandniveauet 
vil påvirke skovøkosystemet. I kuperede områder skal der ske relativt store ændringer, før 
større arealer påvirkes, og de tidligere beskrevne zoneringer, som træernes forskellige vandtå-
lende evner kan skabe, vil således være forholdsvist smalle eller ikke eksisterende. Træernes 
rodsystemer følger i et vist omfang terrænet, hvorfor træerne på et mere stejlt terræn vil reage-
re, som stod de med en højere grundvandsafstand. Dette indebærer, at det ofte kun vil være 
træer, der udsættes for en egentlig oversvømmelse, der dør, men de eksperimentelle undersø-
gelser viser dog, at de laverestående træer får nedsat vitaliteten. Foranstående betragtninger 
indebærer, at der for kuperede områder kun i mindre omfang vil fremkomme en træartssam-
mensætning, der varierer i relation til arternes vandtålende evne. Således forventes væsentligst 
en zonering mellem mere eller mindre permanent oversvømmede områder, muligvis lokalt 
domineret af pil og rødel, samt de øvrige områder, hvor træartssammensætningen er styret af 
andre konkurrenceparametre end vand.  
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For mere flade terræner vil vand, som følge af relativt set større områder der påvirkes af 
vanddynamikken, i højere grad opleve en fordeling af træarterne, der er styret de hydrologiske 
forhold. På disse arealer vil selv små ændringer i vandniveauet kunne påvirke store arealer, 
ligesom intolerante arter her kan påvirkes stærkt. Mulighederne for, at træerne kan have dele 
af rodsystemet over vandniveauet, afhænger her af lokalitetens mikrotopografi. Særligt hvor 
der forekommer ekstremvandføringer, vil lokalt skabes zoneringer mellem egentlige pioner-
samfund og områder med mere klimaks til subklimaks prægede træartssammensætninger. På 
de mindre kuperede lokaliteter skal der endvidere være et fokus på nabobevoksninger specielt 
bestående af vandintolerante arter, hvor selv mindre øgninger af vandstanden vil kunne påvir-
ke disse.   
 
Den forvaltningsmæssige forskel på kuperede og flade lokaliteter er herved, at der på sidst-
nævnte i høj grad skal tages hensyn til træarternes vandtålende evne. 
 
Det er således ”lettere” at indføre den naturlige hydrologi på kuperede områder end på mere 
flade lokaliteter, og som led i en læringsproces er det derfor oplagt at påbegynde den generel-
le genskabelse af hydrologien på kuperede områder. Omvendt bør man være opmærksom på, 
at den samlede biologiske effekt her kan være mindre end på tilsvarende flade områder. 
 
Der er i litteraturstudiet enighed om, at vandniveauet særligt i starten af vækstsæsonen er af-
gørende for omfanget af påvirkningen af træerne. Hvor vandafstrømningen er begrænset, kan 
store vandmængder om vinteren stadig være til stede i starten af vækstperioden og endvidere 
vil kraftig sommernedbør kunne få en voldsom effekt på træernes vækst og vitalitet. De fleste 
træarter tåler dog ganske godt egentlige oversvømmelser udenfor vækstsæsonen, særligt hvor 
temperaturen er lav, idet den biologiske aktivitet i træet her er minimal.  
 
Den foranstående beskrevne enighed i litteraturstudiet omkring betydningen af tidspunktet for 
vandpåvirkningen har baggrund i det forhold, at træernes respiration om vinteren i praksis er 
så lille, at en oversvømmelse af rodsystemet på dette tidspunkt ikke har betydning på træernes 
vitalitet.  
 
Nåletræer er imidlertid sjældent forekommende i de meget vanddynamiske systemer, der i 
overvejende grad dækkes af litteraturstudiet. Der er derfor sparsomme informationer omkring 
de forhold, der vil gælde for oversvømmelser af nåletræers rodsystem om vinteren, særligt om 
og i hvilke situationer der eventuelt kan forekomme respiration i roden. Såfremt der f.eks. 
forekommer respiration i forbindelse med varmere perioder om vinteren, vil vandniveauet på 
dette tidspunkt kunne have en betydning for træets vitalitet.  
 
Litteraturstudiet angiver, at mykorrhiza ikke tåler oxygenfattige forhold, men det angives ikke 
i hvilket omfang tålsomheden er påvirket af temperaturforholdene. Det formodes dog, at my-
korrhiza påvirkes af højtstående vand også udenfor træernes vækstperiode, og at træernes 
vækst derfor i et vist omfang, på trods af foranstående, må påvirkes af vinteroversvømmelser.  
 
Varigheden af det høje vandniveau har ligeledes en betydning for træernes påvirkning, og der 
ses store forskelle på de forskellige træarter. Således kan pil og rødel uden problemer stå med 
hele rodnettet under vand i flere vækstsæsoner i træk, mens bøg under givne betingelser kun 
tåler dette i meget kort tid.  
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Hyppigt tilbagevendende høje vandniveauer eller deciderede oversvømmelser ses at akkumu-
lere skader i træerne, idet træerne ikke når at regenerere. Afhængigt af træernes vækstmønster 
vil skaderne på træerne kunne have en effekt i op til 2-3 år efter. 
 
Det er derfor vigtigt, at der gennem en kombination af kendskabet til området, opmålinger 
som nivellering samt analyse af historiske data skabes et overblik over hydroperioden og de 
arealmæssige konsekvenser af denne. 
 
Kan der ikke tolereres skader på en f.eks. særlig værdifuld (nabo)bevoksning samtidigt med, 
at der er stor usikkerhed omkring hydroperioden, må der således, evt. kun indtil omdriftsalde-
ren nås, tilvejebringes øgede afstrømningsforhold (overløb) eller lokal dræning.   
 
Vandets oxygenindhold har en afgørende betydning for, hvorledes træerne påvirkes af et givet 
vandniveau. Træerne tåler stagnerende forhold (oxygenfattige) væsentligt dårligere end områ-
der med en vandbevægelse (oxygenrige). De vandregimer, der vil blive genskabt i de danske 
skove, vurderes i de fleste tilfælde at ville nærme sig stagnerende forhold, hvorfor der skal 
tages hensyn til disse forhold. Således vil f.eks. eg, der generelt tåler at have en del af rødder-
ne i grundvandet, under stagnerende forhold kunne udsættes for en hendøen af rodsystemet. 
For ask viser de eksperimentelle undersøgelser et vitalitetsfald på omkring 40 % fra oxygenri-
ge til oxygenfattige forhold. Hvor den naturlige hydrologi genskabes i kuperede områder, vil 
der, f.eks. hvor grøfter lukkes i fuld længde, kunne forekomme oxygenrige forhold, der med-
fører, at handlefriheden bl.a. med hensyn til træartsvalget vil være større end under stagneren-
de forhold. Tålsomme arter som eg, ask, avnbøg og rødel vil under disse betingelser kun op-
leve en lille vækstnedgang, mens f.eks. ær, rødgran og lærk fortsat vil påvirkes negativt, dog 
mindre end under oxygenfattige forhold.  
 
Det vil ofte være vanskeligt at vurdere grundvandsniveauet på de tilstødende arealer til f.eks. 
et genskabt område med et frit vandspejl. Grundvandsniveauet vil kun under visse jord-
bundsmæssige forhold være vandret eller alternativt nøjagtigt følge terrænformerne, ligesom 
der kan forekomme sekundære grundvandsspejl. Såfremt der haves oplysninger om træarts-
sammensætningen fra før området blev drænet, kan disse give en ide om forholdene. Gennem 
de eksperimentelle undersøgelser er der dog iagttaget en vis, og på nogle lokaliteter signifi-
kant, sammenhæng mellem målte grundvandsniveauer og nivelleret højde til nærmeste frie 
vandspejl. Denne sammenhæng antages at være lokalitets-/jordbundsafhængig. Det formodes, 
at såfremt der på områder med en genskabt hydrologi måles sammenhørende værdier mellem 
grundvand og nivelleret højde, vil den nivellerede højde på basis af disse værdier lokalt kunne 
anvendes som delvis repræsentation for grundvandsniveauet. Dette fordrer dog en vis for-
modning om, hvor et fremtidigt evt. vandspejl eller repræsentativ vandflade vil være, således 
at der haves et udgangspunkt for måling ind i bevoksningen. Regressionsligningerne mellem 
grundvandsafstand og nivelleret højde til vandflade fremgår af tabel 28. Resultaterne illustre-
rer, at den nivellerede højde ikke er direkte repræsentativ for grundvandsniveauet, idet hæld-
ningskoefficienterne afviger signifikant fra 0. De viste værdier udviser en stor variation og 
kan derfor næppe anvendes ukritisk på andre lokaliteter. I mangel af bedre foreslås imidlertid, 
at man i forbindelse med en grovplanlægning til fastlæggelse af de påvirkede arealer, f.eks. 
ved benyttelse af GIS, kan anvende en faktor på mellem 0,6 og 0,7 på lerede lokaliteter til 
omkring 0,8 på sandede (dvs. at en nivelleret højde på 1m svarer til hhv. 60, 70 og 80 cm 
grundvandsniveau). Tørvelokaliteten vurderes ikke repræsentativ. 
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Tabel 28 Sammenligning mellem grundvandsafstand og nivelleret højde til vandflade. Det bemærkes, at 
lokalitet E pga. flere niveauer ikke er repræsentativ. Ygrundvand = axnivelleret + b 
Lokalitet A B C D E F G H 
Jordbund Siltet ler Sandet 

ler 
Sandet 
ler 

Svær 
lerjord 

Svær 
lerjord 

Flyvesand 
over ler 

Grovsand Tørv 
over ler 

Ho: μ = 0 NS * * * * *** NS ** 

a  0,581 0,670 0,5004 1,1105 0,7831  1,3384 

b  8,4 3,4 -4,9 -20,9 -17,3  -3,5 

 
Jordbund 
 
Effekten af vandlidende forhold på jordbunden er generelt behandlet i ”Træernes vandtålende 
evne”. Hovedvægten på nedenstående er derfor lagt på de jordbundsmæssige forskelle, der er 
relevante at tage i betragtning i forbindelse med genskabelse af den naturlige hydrologi.   
 
Jordbundens tekstur og sammensætning har en afgørende betydning i relation til det vandre-
gime, der vil optræde på en given lokalitet. Samspillet mellem vand og jordbund er kompleks, 
men en række væsentlige faktorer fremgår af tabel 29.  
 
Tabel 29 For sandjorde og lerjorde vises en række (forsimplede) faktorer, der har indflydelse ved et øget 
vandniveau. 
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Det vandregime, der vil skabes på henholdsvis en sandjord og en lerjord, vil være forskelligt. 
Således vil niveaustigninger kunne forekomme hurtigere på en lerjord end en sandjord ved et 
givet input, ligesom det vil tage længere tid, før vandniveauet er faldet igen. Vandintolerante 
arter vil herved alt andet lige stilles værre på en lerjord end en sandjord. Idet der i forhold til 
en øget dybde hurtigere opstår oxygenfattige forhold i en lerjord i forhold til en sandjord, vil 
træarter med et overfladisk rodsystem her have en fordel. Forholdet kompliceres dog af, at 
træer der vokser på jordbunde med en lav basemætningsgrad (og dermed en lav pH), generelt 
har en lille finrodsandel i de dybereliggende horisonter, som angivet på figur 114 (Flückiger 
& Braun 2004). Som følge af at vandniveauet hurtigt kan ændre sig på en sandjord, vil intole-
rante arter, der har fået ødelagt rodsystemet som følge af et højtstående vandniveau, have 
svært ved at regenerere rodsystemet hurtigt nok, og kan derved opleve tørke stress. På lerjord 
vil den lille mængde plantetilgængeligt vand ligeledes kunne føre til tørkestress. Risikoen for 
tørkestress er således potentielt øget i vandregimer med væsentlige svingninger i vandniveau-
et. Særligt klimaksarter som bøg er ømfindtlige overfor tørkestress (Larsen et al. 2005a). For-
skellige almindelige danske træarters potentielle dybde af hovedrodmassen fremgår af tabel 
30. Bortset fra pionertræarterne begrænses de fleste træarters roddybde af overkanten af C-
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horisonten samt kompakte eller reducerede forhold som grundvandsspejlet (Nagel et al. 
2004). 
 
Tabel 30 Potentielle dybder for hovedrodmassen (80 % af totalrodmassen) for almindelige danske træar-
ter.  (Nagel et al. 2004)   

Træart Potentiel dybde af hovedrodmassen [cm] 
Skovfyr 180 
Rødgran 80 
Lærk 100 
Douglas 100 
Bøg 80 
Stilk- og vintereg 180 
El 80 
Ask 80 
Lind 100 
Ær 90 
Poppel 120 
Avnbøg 100 
Birk 100 
Pil 60 
Ædelgran 180 

  
En øgning af vandniveauet vil således kunne give en reduktion af rodrummet for de fleste 
træarter, men som beskrevet vil træart og jordbund influere på, hvilken effekt denne reduktion 
får. Der kan kompenseres for reduktionen i roddybde ved at bringe træerne ud på en større 
afstand, således at rodkonkurrencen mindskes. Herved får enkelttræet en mulighed for at 
kompensere for reduktionen i rod/top forholdet gennem en horisontal udvidelse af rodsyste-
met. 
 

 
Figur 114 For bøg iagttages, hvorledes finrodsdybden aftager under vandlidende forhold, ligesom en fal-
dende basemætningsgrad påvirker denne. Efter Flückiger & Braun (2004). En basemætningsgrad på 
20 % svarer til en pH mellem 4 og 5 (Petersen 1994).  
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Klima 
 
Sonnenborg et al. (2006) beskriver, at klimaændringerne i Danmark vil indebære, at der vil 
komme en øget mængde nedbør om vinteren samt flere ekstreme nedbørssituationer om som-
meren. Somrene vil dog generelt blive mere nedbørsfattige. En stigning i mængden af vinter-
nedbør vil kunne medføre øgede vandniveauer ved indgangen til vækstsæsonen i forhold til i 
dag, ikke mindst i kombination med at træernes vækstsæson generelt vil forlænges. Den min-
dre vandmængde om sommeren vil indebære, at træer med et reduceret rodsystem, som nævnt 
ovenstående, vil kunne opleve øget tørkestress. De om sommeren øgede ekstremvandføringer 
vil på lokaliteter med et lille vandoutput medføre oversvømmelser af rodsystemer og dermed, 
udpræget ved stagnerende forhold, kunne føre til store vitalitetsnedsættelser. Særligt på flade 
arealer, hvor ekstremerne vil påvirke i størst omfang, vil klimaændringerne således især på-
virke de vandintolerante klimaks- og subklimaksarter som rødgran og bøg. Lokalt medvirker 
dette til, at der skabes skovøkosystemer, der indeholder andele af mere pionerlignende ele-
menter. I forbindelse med udlægning af skovudviklingstyper (SUT) vil det på sådanne områ-
der være oplagt at vælge mere stresstolerante typer, som eksempelvis SUT 21, 23, 31 og 41. 
På mere kuperede områder vil det i højere grad være de generelle jordbundsmæssige forhold 
og øvrige konkurrenceparametre end vand, der vil påvirke valget af skovudviklingstype.   
 
Træart 
 
Generelt vil ændrede hydrologiske forhold medføre en forandret træartssammensætning, såle-
des at andelen af mere vandtolerante arter vil stige. 
 
Træarterne har forskellig tålsomhed overfor en ændret hydrologi. Tålsomheden kan grund-
læggende opdeles i to faktorer: træerne har enten morfologiske og fysiologiske tilpasninger, 
der indebærer, at de kan tåle at vokse i et vandpåvirket miljø, eller træerne formår at undgå 
den negative indflydelse fra vandregimet, f.eks. ved at have et naturligt højtliggende rod-
system. Flere arter kombinerer de to foranstående faktorer.  
 
Opmærksomheden henledes mod, at vandtålsomheden for mange træarter vil afhænge af, om 
de er opvoksede under den givne hydrologi, eller om træerne udsættes for et øget vandniveau 
på et senere tidspunkt i livsforløbet. Her iagttages det paradoks, at træarter, der egner sig godt 
til at vokse op i et naturligt vandpåvirket miljø, tilsyneladende reagerer mere negativt på ænd-
rede forhold, end de træarter der ikke har tilpasninger til at tolerere høje vandniveauer.    
 
Rødgran har et naturligt højtliggende rodsystem ligesom bøg, der har størstedelen af finrød-
derne de øvre horisonter (Nielsen & Hansen 1999). De to træarter har ingen morfologiske 
tilpasninger til et højt vandniveau, hvorfor rødderne vil dø efter relativt kort tid under vand. 
Som følge heraf vil træerne kunne vokse ved høje vandniveauer så længe, at der ikke fore-
kommer en fuld oversvømmelse af rodsystemet. Træarter som eg og skovfyr har naturligt 
dybere rodsystemer. På trods af disse arters relativt gode tålsomhed overfor vand ses for eg en 
betydelig negativ effekt af et øget vandniveau, hvilket formodes at forårsages af ødelæggelse 
af dele af det dybtliggende rodsystem. Træerne påvirkes i forbindelse med vandniveauøgnin-
gen dermed af to stressfaktorer: en øjeblikkelig reduktion af rod/top forholdet samt et energi-
forbrug til en reallokering af rodsystemet til højere liggende horisonter. I modsætning til rød-
gran og bøg, tåler arter som eg og ask under givne betingelser dog udmærket at have rod-
systemet vanddækket i lange perioder.  
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De eksperimentelle undersøgelser viser, at træernes vitalitet (og dermed højdetilvækst) påvir-
kes negativt med stigende vandniveauer. Årringsundersøgelserne for det eksperimentelle ar-
bejde viser ofte, at de laveste træer ligeledes får påvirket diametertilvæksten, men undersøgel-
sesresultaterne er som angivet i øvrigt vanskelige at tolke. Som angivet af flere udenlandske 
forfattere samt bekræftet af Morsing (2007), pers. medd. generelt for danske forhold ses i 
praksis ikke en korrelation mellem diametertilvækst og højdetilvækst.  
 
For eg på den undersøgte lokalitet H er det forsøgt at konvertere ændringen i diametertilvækst 
før og efter drænlukningen til en ændring i bonitet, for derigennem at kunne belyse niveauet 
af produktionsnedgangen for de undersøgte træer. Fremgangsmåden for beregningen kan ses i 
afsnittet ”Dataanalyse” i ”Eksperimentelle undersøgelser af udvalgte træarters respons på et 
ændret vandniveau”. Tilsvarende undersøgelser for de øvrige lokaliteter fremgår af bilag 19, 
men disse resultater er som nævnt upålidelige. Grundet de lidt usikre korrelationsforhold er 
konverteringen ikke helt eksakt, og figur 115 er således korrigeret for bl.a. at opnå korrekt 
toppunktet og skæring af x-aksen, så det svarer til årringsundersøgelsen.  
 

Relativ CMM bonitets ændring i forhold til bevoksningens 
gennemsnitsbonitet vs. afstand til grundvand
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Figur 115 For eg på lokalitet H vises sammenhængen mellem den relative ændring i CMM bonitetsklasse 
og grundvandsafstand målt ved indgangen til vækstsæsonen. Y = 0 repræsenterer bevoksningens gennem-
snitsbonitet. 
 
På figur 115 ses, at for en bevoksning, der eksempelvis har en gennemsnitsbonitet på et (y=0), 
vil denne, for de træer der står med en grundvandsafstand på ca. 12 cm ved indgangen til 
vækstsæsonen, være faldet til bonitet fire (3+1). Det skal, som tidligere omtalt, understreges, 
at disse betragtninger vedrører forhold, hvor hydrologien ændres. Bonitetsnedgangen for den-
ne situation kan grundet undersøgelsesmetoden være forskellig fra et naturligt vandpåvirket 
system. Baseret på Carl Mar. Møller (Meilby 2000) vil eg, der vokser efter bonitet et, om-
kring 120 års alderen have opnået en diameter på ca. 60 cm, hvilket dermed kan repræsentere 
omdriftsalderen. Såfremt der foretages en drænlukning, når træet er ca. 70 år gammel og har 
en diameter på ca. 35 cm og grundvandsafstanden efter lukningen er ca. 12 cm, vil træet her-
efter vokse efter bonitet 4 og vil ved 120 års alderen, derfor kun have opnået en diameter på 
ca. 49 cm. Måldiameteren på 60 cm vil først opnås ved godt 150 års alderen.   
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Det er således i planlægningsfasen vigtigt at skabe klarhed omkring, hvor i bæredygtigheds-
trekanten, se figur 116, man ønsker at befinde sig enten på bevoksnings- eller ejendomsni-
veau.  
 

Figur 116 Bæredygtighedstrekanten beskriver afvejningen mellem produktionsmæssige forhold samt 
rekreative og biologiske værdier.  Modificeret efter Larsen et al. (2005a). 
 
Begrebet vandtålsomhed skal derfor sættes i relation til den ønskede placering i trekanten. 
Således vil der være forskel på, hvilket vandregime der kan accepteres, såfremt vedproduktion 
prioriteres højt, eller om de biologiske værdier tillægges særlig betydning.   
 
En opprioritering af de biologiske værdier kan indebære en accept af forhold som højere om-
driftsalder og mulige kvalitetsnedsættelser som følge af en høj vandstand, mens et ønske om 
vedproduktion kan ske gennem en differentiering af de arealer, der udvælges til at blive på-
virkede af en genskabelse af den naturlige hydrologi. Alternativt kan værdierne lokalt sikres 
f.eks. ved brug af overløb og en mere gradvis indførsel af den naturlige hydrologi.  
 
Grime (1988) har som tidligere nævnt udarbejdet en økologisk klassificering, der baseres på 
en opdeling i dominerende træer, der udgør en høj del af biomassen, subordinater, der samek-
sisterer med de dominerende, men har en intermediær biomasse samt transienter, der typisk 
udgøres af foryngelse af træer udenfor det betragtede skovøkosystem. 
 
Michiels & Aldinger (2002) samt Aldinger & Michiels (1997) beskriver et klassificeringssy-
stem for træarter, der påvirkes af forskellige vandregimer. I modsætning til de mere produkti-
onsorienterede klassificeringssystemer, som f.eks. Larsen et al. (2005b), indeholder dette sy-
stem en egnethedsgraduering, der indeholder muligheden for, at en træart for givne vandregi-
mer kan indgå som et rent biologisk element. Dette system beskrives nærmere i ”Perspektive-
ring”, men i tabel 31 angives, hvorledes konkurrenceforholdene skifter mellem eg og ask ved 
forskellige vandregimer.  
 
Tabel 31 Konkurrenceforhold mellem eg og ask ved forskellige vandregimer (efter Aldinger & Michiels 
1997) 

 Eg Ask 
Vandbevægelse Svag Middel 
Fugtig Middel Middel 
Stagnerende Middel Svag 

 
 
Betragtes SUT 21 (eg med ask og avnbøg) vil det på de mere tørre lokaliteter ses, at eg har en 
konkurrencemæssig fordel overfor ask, hvorfor eg vil optræde som dominerende og ask som 
subordinat. Hvor skovudviklingstypen er udlagt på mere vandpåvirkede arealer, vil konkur-
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renceforholdene afhænge af vandregimet, som det fremgår af tabel 31. Forholdene er dog me-
re komplekse end her angivet. Udover de vandregimer, der således fremgår af tabel 31, vil 
hydroperioden influere på dominansforholdene. Dette har særlig betydning i relation til ud-
springstidspunkt. I april 2007, hvor eg sprang ud op til en måned før ask, var der på dette 
tidspunkt fortsat store vandmængder efter vinterens nedbør. Tørke i maj medførte, at vand-
mængderne var væsentligt reducerede på askens udspringstidspunkt. Denne kombination vil 
kunne indebære en konkurrencemæssig fordel for ask, selv om vandregimet er stagnerende. 
Ask vil yderligere kunne have en konkurrencemæssig fordel, idet den er mere skyggetålende i 
en ung alder. 
 
Såfremt der af hensyn til skovens vedproduktion ønskes den samme træartsfordeling på de to 
lokaliteter vil der skulle foretages en differentieret forstlig behandling. Den differentierede 
forstlige behandling vil kunne indebære forskellige økonomiske konsekvenser, f.eks. følgen 
af hyppige udrensninger og biologiske konsekvenser, f.eks. forstyrrelse af dyreliv.  
 
Vedkvaliteten af træerne påvirkes på flere måder af en ændret hydrologi. Træerne vokser be-
tydeligt langsommere ved en høj vandstand end under veldrænede forhold. For ringporede 
træarter som eg og ask vil en langsom diametertilvækst medføre reduceret styrke samt dårli-
gere bearbejdningsegenskaber. Den langsomme vækst vil endvidere kunne medføre, at den af 
kunderne foretrukne måldiameter ikke nås indenfor en økonomisk acceptabel tidshorisont. For 
nåletræer vil den langsommere vækst indebære en styrkemæssig fordel, som der dog ikke 
opnås en højere betaling for på de danske savværker. Grundet den øgede risiko for en vitali-
tetsnedsætning, der kan medføre, at topskuddet dør, vil stammeformen kunne påvirkes nega-
tivt i forbindelse med en vandstandshævning. Den øgede omdriftsalder samt det generelt øge-
de stressniveau kan øge risikoen for misfarvninger af veddet. Herudover medfører roddød en 
øget adgang for svampeinfektioner. Der er i områder med en høj vandstand en øget storm-
faldsrisiko, der ligeledes kan føre til, at den ønskede måldiameter ikke nås.  
 
Hvor der træffes beslutninger om et områdes placering i bæredygtighedstrekanten på basis af 
historiske informationer, skal man endvidere være opmærksom på, at den periode området har 
været drænet og træbevokset i, bl.a. har medført væsentlige jordbundsmæssige forandringer. 
Dette sammenholdt med ændringen i klimaet indebærer, at det daværende økosystem flere 
steder næppe vil fremtræde med samme naturmæssige indhold efter genindførslen af den na-
turlige hydrologi.  
 
En væsentlig årsag til den generelle dræning i skovbruget har netop været at undgå de be-
skrevne problemer med kvalitet, vækst og stormfald. Som beskrevet foranstående er en væ-
sentlig beslutningsparameter i forbindelse med planlægningen af indførelse af den naturlige 
hydrologi, netop en accept af en forskydning af prioriteterne indenfor bæredygtighedstrekan-
ten. På mange tidligere vådområder, der i dag drænes, skal man dog være opmærksom på, at 
venteværdien af bevoksningen er negativ. Accepten af de beskrevne mulige negative påvirk-
ninger som følge af en vandstandsøgning skal derfor ses i et bredere økonomisk og biologisk 
perspektiv, der inkluderer såvel den aktuelle bevoksning, men også nabobevoksningerne.  
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Alder 
 
Træerne opnår generelt en lavere tålsomhed overfor ændringer i den naturlige hydrologi med 
en tiltagende alder. Dog tåler helt unge planter (få år) et øget vandniveau meget dårligt, hvil-
ket hovedsaligt skyldes den ringe størrelse. Således vil selv små oversvømmelser medføre, at 
planterne fuldstændigt får lukket af for oxygentilførslen, idet store dele af rødder, stamme og 
evt. bladmasse tildækkes. 
 
Lehnardt & Brechtel (1980) beretter, at de fleste træarters rodsystem stopper den vertikale 
rodvækst ved 60 – 80 års alderen. Gamle træer vil derfor alt andet end lige have et dybere 
rodsystem end yngre, og får derved påvirket en større del af rodsystemet ved en given vand-
niveauøgning. Endvidere har de unge træer mere vitale meristemer, der sætter dem i stand til 
at regenerere rodsystemet hurtigere og mere effektivt end gamle træer, og som tidligere nævnt 
er eg over 100 år ikke i stand til at regenerere rodsystemet. Egne observationer tyder på, at 
gammel bøg reagerer mindre voldsomt end gammel eg på øgninger i vandniveauet, hvilket 
muligvis kan forklares med de naturlige forskelle i roddybder. 
 
Den ringe evne for gamle træer til at regenerere rodsystemet medfører, at disse har særligt 
svært ved at respondere på større udsving i vandniveauet, og udsættes derfor let for tørke-
stress ved en faldende vandstand. Ønskes f.eks. historiske træer derfor bevaret i forbindelse 
med genskabelsen af den naturlige hydrologi, kan en lokal dræning eller foranstaltninger som 
f.eks. et overløb, der dæmper svingningerne i vandniveauet, derfor være en løsning. 
 
Flere forfattere anbefaler, at såfremt der skal foretages plantning, samtidigt med at der indfø-
res et ændret vandregime, bør denne foretages nogle år før dette. Herved opnås, at planterne 
etableres og får en øget størrelse, hvorved overlevelseschancerne øges væsentligst. 
 
Betydningen af et ændret vandregime vil naturligvis afhænge af de vækstmæssige forhold, der 
har været hidtil. Har det eksisterende hydrologiske regime eller jordbundsforhold som kom-
pakte lag eksempelvis medført begrænsninger i rodrummet, vil effekten af ændringerne natur-
ligvis reduceres i forhold til foranstående. 
 
Stabilitet 
 
Elling & Schmidt (2005) beskriver, hvorledes træernes evne til at undgå stormfald bl.a. påvir-
kes af: 
 

• Træets højde 
• Roddybden 
• Rodstørrelsen 
• Jordbundstypen 
• Den sociale stabilitet   

  
Disse faktorer er såvel for løvtræer som nåletræer vigtige at forholde sig til, når der på et givet 
område skal indføres en naturlig hydrologi. Træets alder vil influere på faktorer som højde, 
roddybde og –størrelse samt evnen til at respondere på skader og ændrede forhold. Ved en høj 
alder evner træerne ikke at regenerere i rodsystemet, og således vil en øget vandstand, der 
indebærer, at en del af rodsystemet dør, betyde, at stabiliteten reduceres varigt. For yngre træ-
er, der har mere vitale meristemer, kan rodvolumet genskabes af træet, såfremt rødderne har 
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mulighed for at vokse horisontalt. Hugges der i bevoksningen nogle år før vandstanden hæ-
ves, vil rodkonkurrencen mellem træerne mindskes, og den horisontale udbredelse dermed 
fremmes. Foretages denne stabiliseringshugst ikke eller udføres den umiddelbart før den na-
turlige hydrologi genskabes, vil træerne miste den sociale stabilitet samtidigt med, at rodvo-
lumet reduceres. Herudover vil træet generelt stresses som følge af ændrede lys- og fugtig-
hedsforhold etc.  
 
Stabiliseringshugsten skal koncentreres omkring træer med en høj udgangsvitalitet, idet træer, 
der ikke opfylder dette kriterium efter øgningen af vandniveauet, har en større risiko for at 
falde til en vitalitetsklasse, hvor træet kun i begrænset omfang formår at regenerere, og der 
kan opstå varige skader.   
 
For bevoksninger, der generelt har en lav vitalitet, skal man således være bevidst omkring de 
økonomiske konsekvenser af at genskabe den naturlige hydrologi.  
 
Generelt må det dog konkluderes, at træer, der står vandpåvirkede, vil være mere udsatte for 
stormfald, end træer der står på veldrænede lokaliteter. For naturligt vandpåvirkede systemer 
er det som beskrevet tidligere særligt vindpåvirkningen, der påvirker dynamikken i disse om-
råder. Den øgede dynamik er især ønskelig, hvor der af biologiske årsager ønskes opretholdt 
et mere lysåbent skovøkosystem, i hvilke pionerarterne vil spille en væsentlig rolle. King 
(1998) beskriver, at hvor vandregimet medfører en mere pseudoklimaksagtigt samfund, kan et 
lysåbent system i stedet skabes gennem forskellige former for forstlige indgreb.  
 
Sammenfatning 
 
Til beskrivelse af forvaltningsmæssige forhold, der bør tages i betragtning ved genskabelse af 
den naturlige hydrologi, anvendes viden fra litteraturstudiet i kombination med erfaringerne 
og resultaterne fra den eksperimentelle undersøgelse.  
 
Genskabelsen af den naturlige hydrologi vil overordnet set medføre en reduktion af vækstfor-
holdene, særligt ved de høje grundvandsniveauer. Det vurderes, at for flade områder vil kon-
sekvenserne ved genskabelsen af den naturlige hydrologi kunne være større end for mere ku-
perede arealer, idet et større arealer vil kunne påvirkes af et givet vandniveau. På kuperede 
arealer vil der være tydeligere grænser for, hvor vandet reelt har en effekt, da det er de højeste 
grundvandsniveauer, der er mest skadelige. Yderligere vil større dele af træernes rodsystem 
på skrå gradienter endvidere kunne være over grundvandsniveauet i sammenligning med det 
samme niveau på flade gradienter, og som følge heraf vil der forekomme en mindre vækstre-
duktion. På flade arealer vil ekstremer for vandniveauet være af særlig betydning, og den mu-
lige nedbørsituation i relation til bl.a. klimaændringer bør indgå i overvejelserne. Der skal for 
flade og lavtliggende arealer i højere grad derfor tages hensyn til træernes tålsomhed ved gen-
skabelsen af den naturlige hydrologi.  
 
Et højt vandniveau er mest skadeligt i vækstsæsonen og særligt i begyndelsen. Skadesomfan-
get forøges endvidere med varigheden samt hyppigheden af vandlidende forhold. Ved gen-
skabelse af den naturlige hydrologi vil et fremtidigt grundvandsniveau ind i bevoksninger 
kunne være svært forudsigelige. En nivelleret højde til et forventeligt fremtidigt grundvands-
spejl eller anden repræsentativ højde, kan anvendes i et vist omfang som værende repræsenta-
tiv for grundvandsniveauet.  
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En vurdering af det fremtidige vandregime i relation til oxygenforholdene bør også indgå i 
betragtningerne, da det ses, at de stagnerende forhold yderligere forringer vækstforholdene. 
Endvidere vil der træarterne imellem kunne være ændrede konkurrenceforhold afhængigt af 
vandkvaliteten.     
 
I vurderingerne vil det være centralt også at skønne omfanget af påvirkninger på nabobevoks-
ninger, og tolereres skader og vækstreduktioner ikke, må der sikres gode afstrømningsforhold 
eller lokal dræning, således at vandniveauet ikke bliver truende, indtil omdriftsalderen nås.  
 
Sammenspillet mellem jordbund og vandregime bør ligeledes indgå i overvejelserne af kon-
sekvenserne og således skal jordens tekstur og næringsniveau medtages, idet det er afgørende 
for bl.a. den vandholdende evne, oxygenindholdet, varighed af vandpåvirkningen og fluktua-
tioner.  
 
I vurdering af effekten på træarten er bevoksningsalderen vigtig, idet gamle træer som nævnt 
responderer dårligere end yngre. Af træartsmæssige sammenligninger kan bøg og rødgran 
grundet deres naturligt højere liggende rodsystem tolerere relativt høje vandniveauer, så læn-
ge roden ikke fuldt tildækkes, og bøg kan ved givne grundvandsafstande udvise mindre 
vækstreduktioner ved sammenligning med ask og stilkeg. Står træerne som nævnt på en stejl 
gradient ophører den negative indflydelse endvidere forholdsvist hurtigt. Rodudbredelsen før 
genskabelsen af den naturlige hydrologi skal ligeledes indgå i betragtningerne. Særligt hvor 
stilkeg har haft en dyb rodudbredelse, vil en vandstandsøgning medføre, at træet i høj grad 
skal reallokere sit rodsystem til de øvre horisonter, hvilket forårsager vækstreduktioner.  
 
I overvejelsen af konsekvenserne fremhæves, at en prioritering i relation til bæredygtigheds-
trekanten tydeliggøres. Træernes vandtålsomhed vil afhænge heraf, idet der er forskel på, om 
træerne blot indgår som biologisk element eller om der decideret ønskes produktion efter den 
ønskede vandstandshævningen.    
 
Med vandstandshævningen begrænses træernes rodrum, hvilket medfører, at stabiliteten går 
ned, og træerne herved i højere grad er påvirkelige af stormfald. Ønskes den naturlige hydro-
logi indført uden at skulle begrænse den frie vanddynamik, vil det kunne være nødvendigt at 
stabilisere bevoksningen, hvilket bedst gøres ved at hugge træerne ud på større afstand. Her-
ved øges rodudbredelsen og dermed øges forankringen lateralt. Dette bør gøres et stykke tid 
før den aktuelle vandstandsøgning, idet træerne mister deres sociale stabilitet.  
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Diskussion 
 
Såvel fremskaffelse som analyse af litteratur har været ressourcekrævende, men vist sig an-
vendeligt til identificering af en lang række faktorer og processer, som indvirker på træernes 
vandtålende evne og forskellen træarterne imellem. Yderligere er litteraturstudiet anvendt i 
forbindelse med tilrettelægning af projektets eksperimentelle arbejde samt tolkningen af for-
søgsresultaterne. Litteraturen er næsten udelukkende udenlandsk og det har derfor været svært 
at fremskaffe mere specifik litteratur indenfor projektets tidsramme. Dette har været proble-
matisk, idet delelementer af denne vurderes at have været anvendelig og evt. have medført en 
uddybning af flere afsnit og alternativt have sat nogle af de anvendte undersøgelser i et andet 
perspektiv. Dog betragtes litteraturen overordnet set som værende fyldestgørende i forbindel-
se med anvendelsen i indeværende projekt.   
 
Selv om store dele af træernes respons på vand fysiologisk og morfologisk er sammenligneli-
ge mellem flodbredsystemer og de mere stagnerende forhold som i et større omfang vil være 
gældende ved genskabelse af den naturlige hydrologi i de danske skove, ses dog store forskel-
le på vandregimernes effekt. Flodbredsystemerne udsættes for mere oxygenrige og dynamiske 
forhold, hvorved der forekommer en højere grad af ekstremer. Disse forhold medfører, at træ-
arter, der ikke udviser en høj tolerance herfor, karakteriseres som intolerante. Den anvendte 
litteratur er især bygget på undersøgelser fra sådanne systemer og mange forfattere finder her, 
at arter som rødgran og bøg derfor er meget intolerante overfor vandlidende forhold.  
 
Niinemets & Valladares (2006) er eneste identificerede litteratur, der sammenholder toleran-
cen af vandlidende forhold på tværs af arterne, og tildeler disse arter sammenlignelige tole-
ranceværdier. I lighed med mange andre forfattere beskrives ikke, hvorledes forfatterne med-
tager forskellen i vandregimerne i deres betragtninger og konklusioner, men det vurderes, at 
mange af undersøgelserne er baserede på oversvømmelsesregimer. Den indeværende ekspe-
rimentelle undersøgelse samt dele af litteraturen angiver vigtigheden af at differentiere mel-
lem typer af vandregimer, idet træarterne kan udvise store vækst- og vitalitetsmæssige for-
skelle. Således bør betragtninger vedrørende oversvømmelsestidspunkt, vandniveau, frekvens 
og varighed samt om forholdene er oxygenrige eller oxygenfattige i højere grad tydeliggøres i 
litteraturen. Projektets resultater understøtter en delmængde af litteraturen og påpeger, at der 
er stor forskel på oxygenrige og stagnerende forhold og træers konkurrenceevne, og at denne 
kan skifte, som det ses f.eks. for ask og stilkeg. 
 
Ud fra bedømmelse af litteraturstudiet og i sammenligning med de fremkomne resultater fra 
projektets eksperimentelle undersøgelser findes, at der tydeligere bør skelnes mellem sådanne 
flodbredsystemer og systemer, der er mindre dynamiske og evt. har mere stagnerende forhold. 
Endvidere bør udtrykket træernes tålsomhed anvendes mere nuanceret. Det erkendes således, 
at træer som rødgran og bøg, der generelt betegnes som intolerante, i flere tilfælde under min-
dre dynamiske forhold kan udvise en høj evne til at modstå relativt høje vandniveauer, selvom 
de ikke har fysiologisk og morfologiske tilpasninger. Dette grundet et naturligt højtliggende 
rodsystem. Under mindre dynamiske og kontinuerte forhold vil systemerne være mere stabile, 
hvilket medfører mindre ekstremer. Dermed mindskes graden af forstyrrelser, og sådanne 
træarter vil i disse systemer udvise en højere tålsomhed til tider på samme niveau som de ge-
nerelt beskrevne mere tolerante arter. Udsættes træerne for fuld tildækning af bl.a. rodsyste-
met, er træerne dog meget intolerante, og her vil forskellene træarterne imellem være tydelige. 
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Det fremhæves derfor, at der klart bør differentieres mellem typerne af vandregimer og træer-
nes tålsomhed, ligesom at tålsomhed som begreb skal ses i et mere nuanceret perspektiv.   
 
Flere af de træartsmæssige forskelle i litteraturstudiet er fremkommet ud fra undersøgelser af 
unge planter. Herved muliggøres nemme analyser og målinger, og som mange forfattere også 
angiver, fås et billede af, hvorledes en naturlig fordeling træarterne imellem og hermed suc-
cessionsforholdene vil kunne være. I forbindelse med indeværende projekt er dele af disse 
analyser på små træer på nogle områder mindre relevante. I projektet erkendes, at der er en 
forskel på et naturligt tilpasset system, og et system, hvor der aktivt genskabes den naturlige 
hydrologi. Træer, der er naturligt tilpasset våde systemer og træer, der pludseligt oplever for-
andrede forhold, vil kunne reagere forskelligt, og tålsomheden hermed være anderledes. Det 
kan ikke på basis af undersøgelserne konkluderes nærmere, om dette forhold kun er af forbi-
gående karakter.  
 
Gennem undersøgelserne findes, at i sammenligning mellem arterne stilkeg, rødgran og bøg, 
påvirkes stilkeg relativt hårdt af en vandstandsøgning, hvilket som nævnt formodes at være 
forårsaget af, at træarten skal reallokere sit rodsystem, hvorimod de andre arter har en større 
del af rodsystemet i de øvre horisonter og herved påvirkes mindre. Dette skal selvfølgeligt ses 
i sammenhæng med et specifikt vandniveau, særligt om forholdene indebærer en fuld tildæk-
ning af rodsystemet.  
 
I forbindelse med indeværende projekt er der i litteraturstudiet ikke fundet præcise angivelser 
for en træarts respons i relation til forskellige vandniveauer. Litteraturen beskriver i stedet 
konkrete oversvømmelsesniveauer for flere træarter samlet set med baggrund i flodbredsy-
stemer eller laboratorieforsøg og er derfor svære til direkte umulige at overføre, idet det som 
nævnt er vigtigt at differentiere mellem vandregimerne. Foranstående muliggør vurdering af 
træartsforskelle, men desværre ikke en vurdering af forskellige vandniveauers indvirkning på 
en træart, der er interessant i forbindelse med indeværende projekt. Således haves der ikke 
sammenligningsgrundlag med litteraturen for de målte vitalitetsfald i den eksperimentelle 
undersøgelse i forhold til givne vandniveauer.  
 
Kun en mindre del af den anvendte litteratur omhandler konditioner, der mere direkte kan 
overføres til danske forhold og genskabelsen af den naturlige hydrologi, bl.a. de såkaldte 
Greentree Reservoirs. Det er muligt at mere tid til litteratursøgning ville have medført flere 
sammenlignelige systemer. Der har i projektfasen været taget kontakt til bl.a. Sammy King og 
Renee Brooks, der har udgivet flere videnskabelige amerikanske artikler, der er anvendt i pro-
jektet. En mere personlig kontakt med flere forfattere synes med sikkerhed at kunne have bi-
draget med væsentlige ikke publicerede informationer. Dog synes indeværende projektemne 
og forholdene relateret hertil generelt at være ikke beskrevne, og projektet kan om muligt ikke 
kun for danske, men også for udenlandske forhold, derfor betragtes som et pionerarbejde.  
 
I forbindelse med det eksperimentelle arbejde foretages to analysemetoder, en vitalitets- og en 
årringsanalyse. Begge metoder anvendes for at beskrive de reducerede vækstforhold, der op-
står i forbindelse med en vandstandsøgning, og kunne derfor umiddelbart formodes at være 
korrelerede. Ud fra sammenligning af de to metoder identificeres ingen korrelation mellem de 
to analysemetoder. Endvidere fremkommer der ikke entydige billeder på en reduktion af dia-
metertilvæksten i relation til vandniveauer. Kahle et al. (1998) finder for rødgran og alm. 
ædelgran, at træarternes radiale tilvækst ikke ændres signifikant ved forskellige vandniveauer, 
og de kan derved ikke entydigt identificere vand som influerende på diametertilvæksten. Ford 
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& Brooks (2002) finder et fald i årringsbredderne efter en ændring i et vandregime, men de 
kan ikke finde en sammenhæng mellem det observerede stressbillede (døde træer og omfanget 
af døde grene samt træernes placering) og faldet i årringsbredderne. Betragtes vitalitetsanaly-
sen med baggrund fra Roloff (2001) samt at skudlængder i et vist omfang er repræsentative 
for højdetilvæksten, finder Frech (2006) samme resultater som indeværende projekt. Der er 
ikke korrelation mellem højdetilvækst og diametertilvækst, hvilket også understøttes af Mor-
sing (2007), pers. medd. Forskellige forhold indvirker som nævnt på højde- og diametertil-
væksten. Således vil skudlængden i et vist omfang for træer med forudbestemt vækst være 
påvirket af betingelser året før, hvorimod diametertilvæksten er bestemt af det givne års 
vækstbetingelser. Selv om Frech (2006) forsøger at korrigere herfor, fremkommer der stadig 
ikke korrelationer mellem de to metoder (skudlængder og årringsmålinger). Ovenstående un-
derstøtter det af undersøgelsen fremkomne resultat.  
 
Betragtes anvendeligheden af årringsanalysen til beskrivelse af de ændrede vækstforhold, må 
det konkluderes, at ressourceforbruget langt overskrider værdien af resultaterne. Analysen er 
utroligt tidskrævende og såfremt databehandlingen skal være mere pålidelig vil denne kræve 
yderligere ressourcer samt specialudstyr. Det er vanskeligt at frasortere ”biologisk støj”, som 
klima, hugst, insekter etc., således at det er svært at udskille en vandstandsøgning som den 
egentlige effekt til en vækstreduktion. Endvidere vil en eventuel vækstreduktion kunne ”ka-
mufleres” af andre positive opnåede vækstfaktorer, der herved slører resultaterne. Yderligere 
vil træer i samme bevoksning kunne have forskellige vækstperioder, hvilket også vil sløre 
vækstforskelle træerne imellem. Der kan anvendes software til at frasortere dele af den ”bio-
logiske støj”, men denne benyttes ofte i dendrokronologien til beskrivelse af vækstforhold for 
et træ, der i sin tid har stået i et naturligt system, og det vides ikke, om den reelt er mulig at 
overføre. For at øge anvendeligheden af årringsmetoden bør der foretages et antal målinger på 
træer, der formodes ikke at være påvirkede, således at et bevoksningsgennemsnit haves til 
sammenlignelighed for eventuelle vækstreduktioner. Endvidere foreslås det i litteraturstudiet, 
at der foretages to eller flere vedprøver for hvert træ, således at prøverne kan krydskalibreres 
og støj som ekstra eller manglende årringe bedre kan frasorteres. Dette ville måske have for-
bedret undersøgelsesresultaterne, men har af tidsmæssige årsager ikke være muligt, og en 
sådan krydssikring vil forøge ressourcebehovet for den i forvejen tidskrævende målemetode.  
 
I den eksperimentelle undersøgelse måles på en ens periodestørrelse for årringsbredderne før 
og efter drænlukning. Der bør være en mellemliggende periode efter drænlukningen, der ikke 
indgår i analysen, og måleperioden efter drænlukning bør lægges herefter. Den mellemliggen-
de periode vil kunne medføre fejlmålinger, idet der her vil være en stabiliseringsfase. I denne 
fase vil det være svært at bedømme, hvornår vandregimet reelt er effektivt for en eventuel 
vækstreduktion. Yderligere vil træerne som nævnt kunne have behov for at reallokere deres 
rodnet, hvorfor de i denne periode kan have en mere nedsat vækst, end hvad den reelle reduk-
tion på længere sigt vil være. Endvidere kan tænkes andre faktorer, der måske vil kunne på-
virke i en mellemliggende periode, hvorfor en måleperiode efter drænlukning bør forskydes. 
Herved bør målinger eventuelt først tages op til 15 år efter drænlukning. Det skal dog nævnes, 
at Ford & Brooks (2002) gennemfører deres undersøgelse efter en mere præcis fremgangsmå-
der, men finder som nævnt ingen sammenhæng mellem det stressbillede, der opstår og år-
ringsbredder. Metoden synes med baggrund i erfaringer samt kravene til ressourcer at være 
mindre relevant, i hvert fald til en hurtig bedømmelse.  
 
Som beskrevet foretages også en vitalitetsanalyse med baggrund i Roloff (2001). Metoden 
synes anvendelig til beskrivelse af en bevoksnings aktuelle sundhedstilstand og vil kunne be-
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nyttes i en lang række sammenhænge, hvor der forekommer bevidste eller ubevidste ændrin-
ger af vækstforholdene. I indeværende undersøgelse har metoden kunnet anvendes til at regi-
strere en vitalitetsændring til givne vandniveauer. Metoden beskriver et vitalitetsfald i forhold 
til givne vandniveauer. Et problem har været, at bevoksningernes gennemsnitsvitalitet har 
været ukendt grundet manglende foretagne målinger, således at det reelle fald har været 
ukendt. Nogle af de målte træer på gradienten kan dermed have haft en for høj vitalitet i for-
hold til gennemsnittet. Dette komplicerede sammenligningen træarterne imellem, men ved at 
kigge på en periode, hvor det formodes, at vandet til en vis grad influerer, har sammenlignin-
gen været mulig, og der ses derfor kun på en relativ ændring i vitalitet indenfor denne periode. 
For at øge anvendeligheden bør der så vidt muligt foretages en vitalitetsanalyse før og efter en 
vandstandshævning på både gradienten, men også gennemsnittet for bevoksningen. Således 
vil et egentligt fald i vitalitet kunne registreres, idet træernes udgangspunkt kendes, og endvi-
dere vil en eventuel positiv eller negativ ændring i gennemsnitsvitalitet kunne inkorporeres i 
analysen. Herved synliggøres i højere grad, hvor meget et givet vandniveau reelt forårsager af 
vitalitetsændringer.    
 
Flere af vitalitetsmålingerne er foretaget efter meget korte perioder på kun 5 år efter drænluk-
ning. En længere måleperiode vil sikre, at vitalitetsmetoden forbedres, idet trækronen her vil 
udgøre et mere præcist billede gennem mulighed for større oprensning i kronen. Dog kan der 
kompenseres for dette ved kun at kigge i den øverste del af kroneperiferien.   
 
I det tilfælde, hvor det ikke er muligt at måle vitalitet før drænlukning, kunne en bedre metode 
til analyse af vitalitets- og dermed vækstreduktion end Roloff (2001) være måling af skud-
længder. Metoden beskrives af Innes (1998). Ved måling af skudlængder kan der ret præcist 
et stykke tid tilbage på grenene beskrives forskellige vækstændringer. Metoden fordrer dog 
ofte, at skuddene afskæres og hjemføres til måling, hvorfor denne metode ikke kan anvendes i 
kombination med vitalitetsmetoden fra Roloff (2001), hvis der ønskes yderligere fremtidige 
vitalitetsmålinger. 
 
En anden fordel ved måling af skudlængder, som Innes (1998) beskriver, er, at metoden er 
mere objektiv og kan foretages af forskellige personer, hvorimod metoden af Roloff (2001) 
kræver mere kendskab og øvelse, for at der ikke fremkommer forskellige resultater i relation 
til, at det ikke er de samme personer, der foretager analysen før og efter drænlukningen. Yder-
ligere vil én person også kunne bedømme samme bevoksning forskelligt, hvis personen ikke 
har en høj erfaring eller vedligeholder denne, hvorfor Roloffs (2001) metode er mere subjek-
tiv. Som nævnt og med baggrund i dette efterkontrolleres en undersøgelseslokalitet, hvorved 
næsten ens resultater fremkommer uafhængigt af tidspunktet, hvilket kunne afvise, at Roloffs 
(2001) metode er meget subjektiv. Det er muligt, at der vil kunne opnås andre resultater, så-
fremt målingerne gentages på et tidspunkt, hvor træning i metoden er mindre intensiv. 
 
Dog er vitalitetsmetoden af Roloff (2001) nem og billig, og kræver ikke en stor ressourceind-
sats, og den giver et hurtigt og forholdsvist grundigt overblik. Til sikring af en bedre anvende-
lighed samt konsensus mellem bedømmelserne og dermed minimering af en eventuel for høj 
subjektivitet, bør vitalitetsmetoden af Roloff (2001) forfines og tilpasses danske forhold. I 
forbindelse med projektet er udarbejdet vitalitetsskemaer for flere træarter. En udbygning og 
dermed konkretisering vil gøre disse skemaer mere fyldestgørende og herved medføre bedre 
vurderinger og mere brugbar viden i forbindelse med sammenligning af forskellige data. En 
tilpasning til danske forhold er yderligere vigtig, idet dele af metoden fra Roloff (2001) om-
handler tyske forhold, hvor træerne kan blive langt ældre og stadig opretholde en høj vitalitet, 
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hvorimod flere af træarterne i Danmark befinder sig nærmere deres nordlige udbredelses-
grænse og herved naturligt devitaliseres tidligere.  
 
I indeværende projekt har det i forbindelse med det eksperimentelle arbejde kun været muligt 
at måle grundvandsniveauet én gang, og dette ved indgangen til vækstsæsonen. Mere repræ-
sentative niveauer vil være fremkommet med målinger fordelt over hele sæsonen samt over en 
årrække, idet der kan forekomme store udsving både lokaliteterne imellem, men også indenfor 
lokaliteten. I litteraturstudiet er høje grundvandsniveauer i vækstsæsonen identificeret som 
værende særligt vækstreducerende og skadelige. En del forfattere angiver forskellige interval-
ler for vandniveauer i relation til varierede vækstvilkår for træarten, men anfører ikke, om det 
er som gennemsnit for hele året, eller om det f.eks. er ved indgangen til vækstsæsonen. Et højt 
grundvandsniveau kan f.eks. opnås ved en stor nedbørsmængde om vinteren, men formår are-
alet naturligt at afdræne en stor del af vandet inden vækstsæsonen, vil effekten af et gennem-
snitligt højt vandniveau være minimal. Angives forskellige grundvandsniveauer eller interval-
ler bør dette gælde primært ved indgangen til vækstsæsonen eller alternativt som gennemsnit 
for vækstsæsonen, hvorved det vil være mest repræsentativt for effekten.     
 
Formålet med den eksperimentelle undersøgelse har været at understøtte litteraturen og relate-
re denne til danske forhold. Grundet tidsmæssige årsager, mangel på mulige lokaliteter og 
antal brugbare træer til analyse samt specialenormeringen koncentreres undersøgelsen til at 
skulle give et indblik i danske forhold, hvorved prøvefladerne holdes relativt små. Der er så-
ledes kun målt på 6-8 træer på hver lokalitet. Dette er en lille datamængde, hvorfor enkelte 
fejlmålinger kan få en stor indflydelse på resultaterne. Til frasortering af disse og derved re-
ducering af foranstående effekt, anvendes de udførlige lokalitetsbeskrivelser udarbejdet for 
hvert undersøgelsesområde, bilag 2 – 9. Det har dog kun samlet set være tale om få enkeltin-
divider. Vi mener derfor, at undersøgelserne opfylder deres formål, og resultaterne understøt-
ter endvidere litteraturen. Ligeledes er der på baggrund heraf fremkommet betragtninger, som 
er anvendelige for danske forhold.         
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Konklusion 
 
Formålet med projektet er at øge kendskabet til påvirkningen af en genskabte naturlig hydro-
logi på skovøkosystemerne. Endvidere belyses, hvorledes et øget vandniveau influerer på pro-
duktionsgrundlaget, de enkelte træarter fysiologisk og morfologisk samt skovøkosystemets 
udviklings- og konkurrencemæssige forhold.  
 
Det er identificeret, at vådområder dannes på grund af forskelle mellem input som nedbør, 
overfladetilstrømning og grundvandspåvirkning, og output som evapotranspiration, overfla-
deafstrømning og nedsivning. For at genskabe den naturlige hydrologi vil overfladeafstrøm-
ningen skulle reduceres gennem lukning af eksisterende grøfter og dræn. De igangværende 
klimaændringer vil påvirke såvel input som output gennem ændrede nedbørsforhold og eva-
potranspiration og indebære, at de hydrologiske forhold vil ændres væsentligt i forhold det 
vandregime, der eksisterede før drænlukningen. Forskellene mellem input og output afgør 
sammen med bl.a. jordbundsforholdene, hvilke typer vådområder der dannes, samt om disse 
er træbevoksede. Typisk vil allerede kendte systemer som højmoser, kær, søer med rørsump 
og skovsumpe kunne dannes. Kun få af systemerne er stabile over tid, og flere vil naturligt 
gennemgå en tilgroning, mens der samtidigt dannes nye på steder, hvor der sker en forsump-
ning af et område. Som følge af de bl.a. jordbundsmæssige ændringer der er sket, mens områ-
derne har været bevoksede, vil typen af vådområde, der fremkommer efter genskabelsen af 
den naturlige hydrologi, være vanskelig at forudse. Disse vil dog ofte være forskellige fra den 
oprindelige. Udover de områder, der direkte påvirkes af drænlukningerne, kan nabobevoks-
ningerne endvidere blive påvirket af den øgede grundvandsstand. 
 
Flere af skovudviklingstyperne simulerer systemer, der forekommer naturligt som skovbevok-
sede vådområder. Andre skovudviklingstyper kan anvendes ved fugtige forhold og endvidere 
indeholder næsten alle skovudviklingstyper indblandingstræarter, der har høje vandtålende 
evner, således at disse kan udlægges på områder, hvor der forekommer mindre afgrænsede 
våde forhold. Nogle af skovudviklingstyperne er sammenlignelige med NATURA2000 natur-
typerne. 
 
Betydende for enkelttræets vækst og formering i vandpåvirkede områder er hydroperioden, 
der bestemmes af forhold som klima, topografi, vandindvinding, jordbund og geologi. Træers 
vækstforhold påvirkes således negativt af vandlidende forhold i vækstsæsonen, en stigende 
periodelængde med vandlidende forhold, høj frekvens af vandlidende forhold samt høje 
vandniveauer. Vandets oxygenindhold har endvidere en afgørende betydning i relation til træ-
arternes tålsomhed. Idet der er stor forskel på træarternes modstandsdygtighed overfor de 
nævnte påvirkninger, ligesom tålsomheden afhænger af træernes alder, vil der ske en mere 
eller mindre markant zonering af træarterne i forhold til et givet vandregime. Zoneringen vil 
være mest udpræget på flade lokaliteter, samt på områder hvor der regelmæssigt forekommer 
ekstremvandføringer. Idet træarternes indbyrdes tålsomhed over for forskellige vandregimer 
varierer, vil konkurrence og successionsforhold tilsvarende ofte ændres. 
 
Træernes modstandsdygtighed overfor et givet vandregime afhænger af træernes morfologi-
ske og fysiologiske egenskaber. Vandet fortrænger oxygenet i jordbunden, og træernes fysio-
logiske respons er at erstatte respiration med alkoholfermentering, der er en væsentlig mindre 
effektiv energiproducerende proces. Såfremt der ikke sker en stigning i forsyningen af carbo-
hydrater, der modsvarer den mindre effektive energiproduktion, vil træernes vækst falde, som 
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det særligt ses for intolerante arter som bøg. Vandtålende arter, som pil- og poppelfamilien 
samt i et vist omfang stilkeg, er i stand til at øge tilgangen af carbohydrater, ligesom disse 
arter er i stand til at transportere alkoholen til bladene, hvor den oxideres og delvist indgår i 
metabolismen. For de intolerante arter vil alkoholen virke toksisk på rødderne. De intolerante 
arter er endvidere ikke i stand til at oxidere rhizosfæren, hvilket bl.a. indebærer et reduceret 
optag af makronæringsstoffer som følge af, at dele af roden dør, at der er mangel på mykorr-
hiza, samt at metabolismen i roden reduceres og transpirationen falder. 
 
Træarter med en høj vandtålende evne har flere morfologiske adaptioner, der sætter den i 
stand til at absorbere og transportere oxygen under vandmættede forhold samt oxidere rhizo-
sfæren. Der ses forskellige kombinationer af tilpasningsstrategier, som forstørrede lenticels, 
dannelsen af aerenkym samt adventive rødder, ligesom et naturligt højtliggende rodsystem, 
vegetativ reproduktion og muligvis genetiske forskelle iagttages. 
 
For ringporede træarter som eg og ask, der udsættes for en stærkt reduceret vækst, vil veddet 
få en reduceret styrke, ligesom bearbejdningsegenskaberne forringes. Bøg vil, som følge af de 
øgede stressniveauer og rodråd, kunne få kvalitetsnedsættende fregner og rødmarv. Rødgran 
vil kunne få stærkere ved som følge af de tættere årringe, men desværre også en dårligere 
form og flere knaster. Generelt vil træerne påvirkes af en øget omdriftsperiode som følge af 
den reducerede vækst, ligesom chancen for stormfald øges.   
 
Det eksperimentelle arbejde udføres på lokaliteter, hvor der på et kendt tidspunkt aktivt er 
lukket dræn, og metoden baseres på et vitalitetsklassificeringssystem udviklet af Andreas Ro-
loff samt en undersøgelse af udviklingen i diametertilvæksten. Undersøgelsen af diametertil-
væksten foretages ved måling af årringsbredder på vedprøver og burde således give et histo-
risk indblik i træernes respons på det ændrede vandregime. Det identificeres imidlertid, at det 
samlet set ikke er muligt at frasortere eksogen ”biologisk støj”, eksempelvis forskellige kon-
kurrenceforhold, hvorfor det i lighed med flere andre forfattere findes, at metodens resultater 
er vanskelige at tolke samt at metoden generelt ikke er korreleret med resultaterne af vitali-
tetsmetoden.  
 
Idet træernes vitalitet før drænlukningen ikke kendes, giver vitalitetsmetoden et øjebliksbille-
de af træernes tilvækstforhold. Sammenholdes dette med, at gennemsnitsvitaliteten for de 
bevoksninger, hvori de undersøgte træer er placerede, ikke er målt, vanskeliggøres sammen-
ligninger lokaliteter og træarter imellem. Baseret på en række antagelser er dog udviklet en 
metode, der muliggør en sammenligning af meget grundvandspåvirkede træer, og det findes, 
at rødgran og midaldrende bøg, som i dele af litteraturstudiet angives som intolerante, tolere-
rer vandstandsøgninger, som følge af en genskabt hydrologi, bedre end forventet. Den bedre 
tålsomhed bekræftes af observationer i felten, og antages at kunne henføres til disse træarters 
flade rodsystemer. Flade rodsystemer påvirkes ikke i forbindelse med en vandstandshævning i 
samme grad som eg, der har et naturligt dybt rodsystem.  
 
De undersøgte lokaliteter har relativt energifattige, hydrologiske regimer med begrænsede 
ekstremvandføringer i vækstsæsonen og det vurderes derfor, at komplette oversvømmelser af 
de undersøgte intolerante træers rodsystemer derfor ikke forekommer. Det afklares i den for-
bindelse, at det er essentielt at forholde sig til, at begrebet vandtålsomhed bør differentiere 
mellem træernes evne til at tåle (tolerance) en vandpåvirkning samt evnen til at undgå (avoi-
dance) denne. Det omfattende litteraturstudie forholder sig ikke kritisk til dette forhold, hvil-
ket vurderes forårsaget af, at dette væsentligst er koncentreret omkring oversvømmelsesregi-
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mer. Det afklares videre i det eksperimentelle arbejde, at vandets kvalitet har en afgørende 
betydning for træernes vitalitet, hvilket indebærer, at stagnerende forhold, der ofte vil fore-
komme i områder med genskabt hydrologi i Danmark, har en væsentlig negativ effekt på træ-
erne. Dette bekræftes af litteraturstudiet. De eksperimentelle undersøgelser underbygger vide-
re litteraturstudiet med hensyn til, at ældre træer påvirkes mere af ændrede hydrologiske for-
hold end yngre. Dette skyldes bl.a. regenerationsforholdene i rødderne.  
 
De driftsmæssige betydninger af den indsamlede viden fra litteraturstudiet og det eksperimen-
telle arbejde er, at særligt vandregimet har en afgørende indflydelse på det skovsamfund, der 
vil dannes, og dermed også de forstlige indgreb, der eventuelt må foretages for at opretholde 
det ønskede billede, der udtrykkes gennem den valgte skovudviklingstype. Vandregimet be-
stemmes væsentligst af hydroperioden og de topografiske forhold. 
 
Under danske forhold forventes, at på topografisk set flade lokaliteter i skovøkosystemer samt 
hvor der forefindes energirige vandregimer, vil der ske en forskydning af arter fra intolerante 
skyggetræarter mod tolerante pionerarter. Dette vil finde sted på de mest vandpåvirkede om-
råder, mens der på de højere beliggende områder vil ske en zonering af mere klimaksprægede 
samfund, der påvirkes af de almindelige interspecifikke konkurrenceforhold. På mere kupere-
de områder og i områder med et energifattigt vandregime vil zoneringen være mindre udpræ-
get eller helt manglende, og skovøkosystemet vil tendere at være mere klimakspræget. Det 
beskrives således i litteraturstudiet, hvorledes træernes vækst og vitalitetsreduktion i de min-
dre dynamiske vandpåvirkede skovøkosystemer ofte ikke er tilstrækkelige til at skabe de lys-
ninger i kronetaget, der er nødvendige for at opretholde egentlige pionersamfund. Dette også 
selvom der sker hyppigere stormfald på disse lokaliteter. Forstlige indgreb, der skaber de 
nødvendige åbninger i kronetaget, beskrives derfor som nødvendige på disse lokaliteter, så-
fremt der ønskes opretholdt en dominans af pioner- og lystræarter.  
 
Intolerante træarter som bøg og rødgran vil, i kraft af deres undvigende strategier, være at 
finde på vandpåvirkede lokaliteter, hvor rodnettet ikke i større grad oversvømmes. De intole-
rante træarter vil eventuelt kun forekomme som transienter på disse lokaliteter. I lande, hvor 
rødgran er naturligt forekommende, ses denne således at indgå som følgeart i vandpåvirkede 
skovøkosystemer, som eksempelvis elle og askeskove. Dette er tilsvarende observeret i Dan-
mark og idet træarten ikke indgår i den tilsvarende skovudviklingstype i Danmark, vil der 
forstligt skulle tages stilling til træartens tilstedeværelse.  
 
Såvel vitalitetsmetoden samt årringsundersøgelserne for eg tyder på, at denne træart, i lighed 
med de andre undersøgte træarter, påvirkes negativt af høje grundvandsniveauer, men at eg, i 
modsætning til de øvrige undersøgte træarter, tilsyneladende har et vitalitets- og vækstmæs-
sigt optimum ved moderate grundvandsniveauer i forbindelse med en genskabt hydrologi. Det 
er på grundlag af årringsmålinger for eg foretaget et beregningseksempel, således at en vækst-
reduktion ved høje grundvandsniveauer indebærer, at omdriftsalderen vil kunne forlænges 
med ca. 30 år, såfremt den naturlige hydrologi genskabes ved træets 70 års alder. 
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Perspektivering 
 
I forbindelse med stabiliseringen af de skove, der i dag ligger ved bredderne af de midteuro-
pæiske floder, angiver Pfarr (2002), at der er et bredt ønske om at udvikle skovudviklingsty-
per, der kombinerer de tidligere naturlige flodbredskoves stabilitet, dynamik og successions-
forhold med en delvis opretholdelse af det nuværende produktionspotentiale. I Tyskland skal 
omkring 5.500 ha kommunalt ejet skov ændres over mod en sammensætning bestående af 
mere vandtolerante træarter, idet den nuværende træartssammensætning ikke længere er loka-
litetsmæssigt tilpasset som følge af flodernes ændrede vandregime. På baggrund af en forstlig 
lokalitetsplanlægning, der afspejler det differentierede vandregime i flodsystemerne, ønskes 
en gradvis konvertering af de eksisterende bevoksninger, efter at disse har opnået den økono-
misk optimale omdriftsalder. Herefter indbringes tolerante arter, der kan opretholde den kræ-
vede vitalitet under det ændrede vandregime. 
 
Den proces det tyske forstvæsen (og flere andre europæiske stater) er i gang med, minder så-
ledes om det danske projekt omkring genindførelsen af den naturlige hydrologi. De økonomi-
ske konsekvenser af de ændrede hydrologiske forhold i de midteuropæiske flodsystemer er 
enorme, ligesom de i dag forstligt drevne flodbredskove har en stor indtjeningsmæssig betyd-
ning for de ofte kommunale ejere. Den økonomiske drivkraft har derfor været en væsentlig 
faktor i den tyske konverteringsproces. Det findes derfor vigtigt at betragte denne proces, der 
ligeledes er videre fremskreden end den danske. Den tyske proces har sin grundkerne omkring 
overførsel af viden fra naturlige systemer til lokalitetsmæssigt lignende områder (Hügin & 
Heinrichfreise 1992) og kan faseopdeles i: 
 

• Viden om det fremtidige hydrologiske regime 
• Vidensopsamling omkring vandpåvirkede skovøkosystemer 
• Forsøg til supplering af manglende viden 
• Konvertering af eksisterede ikke vandtolerante bevoksninger 
• Transformering af viden fra naturlige systemer til vandpåvirkede skovudviklingstyper 

 
Viden om det fremtidige hydrologiske regime 
 
Idet den danske proces vedrører en genskabelse af et tidligere vandregime, vil de arealer, der 
direkte vandpåvirkes, ofte kunne identificeres på historiske kort og lignende. De hydrologiske 
forhold, som nabobevoksningerne var udsat for, vil imidlertid sjældent direkte fremgå af den-
ne information. Særligt på mere flade lokaliteter vil det vandregime, som nabobevoksningerne 
vil påvirkes med, kunne indebære en væsentlig vitalitetsnedgang og dermed potentielle øko-
nomiske tab. Som bl.a. angivet af Kellner (2003) og Schweingruber (1996) er naturlige mose-
systemer dynamiske, ikke mindst i et længere historisk perspektiv. Det kan således iagttages, 
at langvarige ændringer i temperatur og nedbør ofte medfører skift mellem træbevoksning og 
mosedannelse på en given lokalitet. Alm & Saarino (2006) angiver dog, at der mangler viden, 
der kan medvirke til at forudsige ændringerne for mosesystemerne som følge af de igangvæ-
rende klimaændringer. Hvor der genskabes en naturlig hydrologi og skovøkosystemet er til-
tænkt en balanceret funktion mellem rekreative, økonomiske og biologiske interesser, er det 
således relevant at øge viden omkring den udvikling, vandregimet vil tage på kort og langt 
sigt efter reetableringen.  
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Vidensopsamling omkring vandpåvirkede skovøkosystemer 
 
I lighed med Tyskland er der i Danmark kun få skovområder, der i længere tid har været på-
virket af et naturligt vandregime. Forholdene i Draved Skov er relativt velundersøgte i relati-
on til f.eks. successionsforhold, men indeholder ikke undersøgelser af, hvorledes enkelttræets 
vækst påvirkes af forskellige grundvandsafstande og fluktuationer i niveauet. Bortset fra in-
deværende undersøgelse findes sådanne oplysninger ikke for danske forhold, ligesom den 
udenlandske viden er yderst sparsom desangående. Viden om de egentlige naturligt vandpå-
virkede skovøkosystemer er af størst betydning for udviklingen af egnede skovudviklingsty-
per, men her vurderes den danske strategi med forholdsvis bredtdækkende typer at indebære, 
at de eksisterende typer i vid udstrækning vil være dækkende. Den manglende viden vedrører 
således især forhold, som hvorledes træernes indbyrdes konkurrence-, successions- og foryn-
gelsesforhold vil skifte i relation til forskellige grundvandsafstande og vandregimer. 
 
Den viden, der på kort sigt er vigtigst at erhverve, er således forholdene omkring, hvorledes 
eksisterende bevoksninger påvirkes af et øget vandniveau og betydningen af vandregimets 
karakter. Der er her en konflikt mellem det identificerede behov for en optimal måleperiode 
på op til 15 år fra drænlukningstidspunktet, før konsekvenserne undersøges og behovet for 
viden i dag. Det er identificeret, at en vitalitetsundersøgelse baseret på Roloff (2001), men 
tilpasset danske forhold og videreudviklet i retning af mere entydige og objektive vitalitets-
klasseinddelinger, kan være et billigt og effektivt redskab til en konsekvensvurdering af de 
hydrologiske påvirkninger. Såfremt der foretages denne videreudvikling, vil konsistensen af 
målinger foretaget af forskellige personer og med lange perioder mellem målingerne øges. 
Det forhold, at bevoksningernes vitalitet før den naturlige hydrologi blev genskabt i dag gene-
relt ikke kendes, har medført, at den vitalitetsændring, det øgede vandniveau har medført, ikke 
direkte kan beregnes. Såfremt der indføres en procedure med en konsekvent vitalitetsvurde-
ring før drænlukningerne, vil der indenfor en relativ beskeden periode kunne tilvejebringes 
mere valide vitalitetsdata. 
 
Denne metode giver imidlertid ikke et direkte mål for træernes tilvækstændring, og der er 
identificeret et behov for en pålidelig metode, der enten kan skabe en sammenhæng mellem 
vitalitetsvurdering og tilvækst eller en selvstændig undersøgelsesmetode, der kan fremkomme 
med dette billede. Den anvendte metode med at undersøge ændringer i årringsbredde før og 
efter drænlukningen er såvel i indeværende som andre undersøgelse generelt konstateret upå-
lidelig, men såfremt problemerne kan løses, er prøverne enkle og billige at udtage i felten. 
Diametertilvæksten er stærkt afhængig af bl.a. konkurrence, og der er generelt ikke identifice-
ret en entydig sammenhæng mellem højde- og diametertilvækst. Det vurderes således, at me-
todeudviklingen vil skulle koncentreres om at identificere de forhold, der forårsager den 
manglende sammenhæng, og hvorledes der kan kompenseres for disse.  
 
Metoder, der baserer sig på forskellige former for skudvækst, er generelt i litteraturstudiet 
identificeret som en primær kilde til vækst- og vitalitetsvurderinger. For de fleste træarter vil 
der kunne tilvejebringes en historisk kronologi ved at måle de årlige skudlængder i trætoppen. 
Således beretter Roloff (2001), at der for bøg ofte vil kunne identificeres kronologier, der går 
40 år tilbage. Det vurderes imidlertid, at dette kun vil være muligt for mere vitale træer, idet 
kortskudskæder, der er et karakteristika for de lavere vitalitetsklasser, let brækker af. 
 
De nuværende metoder er destruktive, og forholdsvis kostbare og langsommelige i felten, idet 
der skal udtages en del prøver fra hvert enkelt træs top. Fjernelse af skuddene vil influere på 
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kronebilledet og således ikke muliggøre senere målinger. En udvikling af in-situ baserede 
skudlængdeopmålinger eller fotobaserede modeller vil kunne afhjælpe disse forhold. 
 
Forsøg til supplering af manglende viden 
 
Det er identificeret, at træernes alder har en væsentlig betydning for, hvorledes de reagerer på 
en ændret hydrologi, og laboratoriemålinger af unge træers respons på forskellige vandregi-
mer vil derfor næppe have en stor værdi i forhold til at kunne vurdere påvirkningen af eksiste-
rende bevoksninger.  
 
Det vurderes derfor, at der vil skulle foretages forsøg på eksisterende bevoksninger. Erfarin-
gerne fra de aktuelle forsøg medfører, at såfremt disse skal gentages, bør følgende forhold 
iagttages: 
 

• Målingerne udføres ved indgangen til vækstsæsonen, men kronetoppen må ikke være 
påvirket af udspring, idet blade og store knopper forstyrrer vitalitetsvurderingen. 

• Der udvælges så homogene bevoksninger som muligt. Dette forhold er særlig vigtigt, 
såfremt årringsmetoden gennemføres. 

• Der udvælges bevoksninger med en kendt kronologi. 
• Af hensyn til sammenligningen mellem lokaliteterne bør der om muligt kun analyseres 

på en undersøgelsesparameter. Ønskes eksempelvis alderens betydning for vandtole-
rancen undersøgt, undersøges forskellige aldre af f.eks. bøg på så ens lokaliteter som 
muligt.  

• Såfremt årringsmetoden gennemføres, skal der være gået mindst 15 år fra vandregimet 
er effektivt. For vitalitetsmetoden er den halve periode ønskelig. Der bør så vidt mu-
ligt også foretages en vitalitetsvurdering før vandstandshævning. 

• Bevoksningens gennemsnitsvitalitet skal vurderes, f.eks. som et gennemsnit af ti til-
fældigt udvalgte træer i bevoksningen. 

• Afhængigt af formålet med undersøgelsen bør der overvejes kun at udføre vitalitets-
undersøgelserne i kombination med målinger af grundvandsafstanden. Herved opnås 
mulighed for at udføre op til 30 træmålinger på en dag i en given bevoksning, hvilket 
vil give et bedre statistisk grundlag, samt et indblik i bevoksningens gennemsnitlige 
vitalitet.  

• Udelukkende dominerende eller co-dominerende træer udvælges. Træer, der pga. af 
kronebillede og placering af nærtliggende stød vurderes tidligere at have været under-
trykte, fravælges. Særligt for årringsmetoden bør træerne have haft så ens konkurren-
ceforhold som muligt i den periode, der undersøges. 

• Hvor årringsundersøgelsen udføres, bør det forsøges at registrere data, der kan bidrage 
til at reducere støj, f.eks. afstande til nabotræer/stød, diameter af nabotræer/stød, kro-
nekontakt, etc. Frech (2006) kan muligvis inspirere. 

• Der bør anvendes et jordbor på mindst 150 cm, og der bores for hvert træ samtidigt 
med vitalitetsbedømmelsen. Grundvandsafstanden vurderes i det borede hul, efter at 
vitalitetsundersøgelsen af alle træerne er gennemført den pågældende dag. Ideelt set 
bør grundvandsdybden ligeledes vurderes på basis af jordprøven på lerede lokaliteter, 
samt gentages efter en vis periode. 
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Konvertering af eksisterende ikke vandtolerante bevoksninger 
 
Som angivet af Larsen et al. (2005c) kan der vælges forskellige veje for konverteringen fra 
ensaldrede monokulturer til naturnær skovdyrkning. Der beskrives grundlæggende to yder-
punkter: naturens vej og den direkte vej, samt metoder der ligger herimellem og betegnes som 
den naturnære genvej. Hvilken vej der vælges, vil afhænge af forhold som bl.a. tidshorisont, 
økonomi samt skovpolitik.  
 
Et væsentligt forhold at være opmærksom på er, at i en del skovområder vil mange af de mere 
vandtålsomme træarter som birk, pil og rødel, som bl.a. identificeret af Elling & Schmidt 
(2005), være forsvundet som følge af den forstlige drift. På grund af stærk lokalracedannelse 
for mange af disse arter, kan det være nødvendigt at indbringe egnede provenienser. På lokali-
teter, hvor den naturlige hydrologi er energifattig og der ikke forekommer egentlige ekstre-
mer, er det iagttaget, hvorledes rødgran og sitkagran kan få en dominerende rolle. Selvom 
disse træarter eventuelt kun forekommer som transienter, vil de påvirke etableringen af andre 
arter, der måtte være i bedre overensstemmelse med den aktuelle skovudviklingstype.  
 
I en beskrivelse af et typisk askesamfund i Letland beretter Prieditis (1999), at der for dette 
samfund, selv på meget næringsrige habitater, ofte ses følgearter af rødel og rødgran. Endvi-
dere findes indblanding af røn, småbladet lind og dunbirk m.fl. Askesamfund er i relation til 
skovudviklingstype repræsenteret ved bl.a. SUT31, hvor rødgran ikke findes. Som følge af at 
rødgran, hvor den findes, oprindeligt er en naturlig del af askesamfundene, kunne det overve-
jes at acceptere den som følgeart i SUT31. Det vil kunne være nødvendigt med en intensiv 
forstlig indsats, der kan være i strid med de naturnære principper, såfremt rødgran skal holdes 
ude af denne skovudviklingstype  
 
Den store biologiske værdi af de vandpåvirkede skovøkosystemer er identificeret af mange 
forfattere så som Rune (2001). Der synes bl.a. at være tilknyttet særligt store råvildtbestande 
til disse områder, og i forbindelse med feltarbejdet er det iagttaget, at disse påvirker træarts-
sammensætningen. Et forhold der er iagttaget af flere, bl.a. Patz et al. (2000) og Frech (2006). 
Dette forhold i kombination med de særlige foryngelsesforhold, der findes i de vandpåvirkede 
systemer, vil eksempelvis vanskeliggøre etableringen og vedligeholdelsen af bl.a. de egedo-
minerede skovudviklingstyper. Kühne (2004) beretter således, at selvforyngelse af eg i de 
vanddynamiske områder kun i begrænset omfang er mulig. Dette skyldes væsentligst stærk 
konkurrence fra den kraftige undervegetation, mus og fugle, samt reduceret højdevækst som 
følge af vandmætning af rodnettet for de unge planter. King (1998) supplerer, med udgangs-
punkt i de amerikanske Greentree Reservoirs, at der for at opretholde en væsentlig komponent 
af eg aktivt må hugges for foryngelsen, idet der ikke sker tilstrækkeligt mange sammenbrud i 
overetagen. Foryngelseshugsten differentieres mellem enkelttræ og gruppevise lysninger til 
skærmstilling og renafdrifter. Endvidere må vandregimet i disse systemer styres, således at 
der i forbindelse med oldenår og 2-3 år herefter ikke forekommer oversvømmelser. Manglen-
de foryngelse af eg i Draved er konstateret i forbindelse med det eksperimentelle arbejde og 
bekræftet af Schneekloth (2007) pers. medd.  
 
Der vil således være et behov for at udvikle praktiske metoder til at sikre, at det ønskede 
skovbillede nås og opretholdes.  
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Transformering af viden fra naturlige systemer til vandpåvirkede skovud-
viklingstyper 
 
Hügin og Heinrichfreise (1992) angiver, at man, i forbindelse med afklaring af den økologiske 
virkning af et ændret vandregime på vegetationen, kan undersøge dette på to måder: 
 

• Den induktive metode, hvor man med baggrund i plantesociologiske forhold overfører 
viden fra hydrologiske systemer, der ligner det forventede for den aktuelle lokalitet. 

 
• Den deduktive metode, hvor man tager udgangspunkt i viden om, hvorledes tilsvaren-

de forandringer ved et ændret vandregime påvirker vegetationen. 
 
Indeværende projekt anvender begge metoder, men fremkommer samtidigt med en antagelse, 
der har baggrund i træernes morfologiske og fysiologiske forhold om, at træer, der influeres af 
et ændret vandregime, vil påvirkes anderledes af et givet vandniveau end træer, der naturligt 
er opvoksede ved et tilsvarende niveau. Antagelsen begrænser mulighederne for at kombinere 
den induktive og deduktive metode samt sammenligne iagttagelser foretaget efter de to prin-
cipper. Forholdene omkring anvendelsen af den deduktive metode er således ikke afklaret, 
idet det ikke vides, om antagelsen er rigtig, samt om denne er et vedvarende eller forbigående 
fænomen, ligesom påvirkningens omfang derfor er uklart. 
 
Den viden, der er opbygget via det eksperimentelle arbejde i indeværende projekt, vil således 
efter en klarlægning af ovenstående kunne anvendes på skovudviklingstypeniveau. 
 
Aldinger & Michiels (1997) anvender i vandpåvirkede skovøkosystemer i Baden-Wüttemberg 
en træartsklassificering indenfor skovudviklingstyperne, der baseres på vandregimet. Det er 
opfattelsen, at dette system vil kunne indgå i en systematisering af videnopsamlingen på 
skovudviklingstypeniveau, således det bliver praktisk tilgængeligt.  
 
Træerne grundklassificeres af Aldinger & Michiels (1997) efter følgende klasser: 
 

• Egnet (e) 
o Kan indgå med over 50 %  

• Mulig (m) 
o Indgår med mindre end 50 % 

• Lidt egnet (l) 
o Kan indgå med op til 20 % 

• Uegnet (u) 
o  Indblandingstræart, indgår med 5 – 10 % 

• Ønsket af biologiske grunde (b) 
 
Til hver grundklassificering hører en firecifret kode som vist i tabel 32. 
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 Tabel 32 Klassificeringsmetode for træarter til brug i vanddynamiske skovøkosystemer. Efter Aldinger & 
Michiels (1997). 

 
For en given lokalitet eller skovudviklingstype kan der herefter udarbejdes en oversigt over de 
enkelte træarters konkurrencestyrke, indvirkning på jordbunden, dyrkningssikkerhed og pro-
duktionspotentiale i forhold til vandregimet som eksemplificeret i tabel 33. 
 
Tabel 33 For en lokalitet i Tyskland på leret moræne vises ændringer i konkurrencestyrke, indvirkning på 
jordbunden, sikkerhed og produktionspotentiale. Efter Aldinger & Michiels (1997). 
Jordbund Rødgran Ædelgran Skovfyr Douglas Bøg Stilkeg Ask 
Frisk moræne-
ler 

e 
1211 

e 
1211 

m/l 
2231 

e 
2211 

e 
1211 

m/l 
3222 

m 
2212 

Vekselfugtigt 
moræneler 

m/l 
1332 

e 
1112 

m/l 
2232 

u 
3233 

m 
1232 

e/m 
2122 

m/l 
2222 

Moræneler med 
vandstuvning 

l 
1233 

m 
1213 

l 
2332 

u 
3233 

u 
3223 

m 
2123 

u 
3233 

 
Det er vurderingen, at en supplering af de danske skovudviklingstyper med et tilsvarende sy-
stem vil kunne lette udlægningen af skovudviklingstyperne på de vandpåvirkede lokaliteter 
samt være en hjælp i konverteringsøjemed. En mere præcis vanddynamisk opdeling vil dog 
være ønskelig. 
 

1. Konkurrencestyrke 
Ciffer 1 2 3 
Foryngelsesfase Frodig naturforyngel-

se, kunstig foryngelse 
problemløs, stor gen-
nemslagskraft 

Naturforyngelse mulig Naturforyngelse forbundet med 
problemer, underlegen i konkur-
rence med andre træarter   

Vækst- og aldersfase Vedvarende, sene 
alderdomstegn, træ-
artsandelen stiger med 
tiltagende alder 

Træandelen kan med 
sikkerhed opretholdes ved 
forstlige indgreb 

Træarten skal begunstiges med 
markante forstlige indgreb, så-
fremt træarten fortsat skal indgå    

2. Indvirkning på jordbunden 
Træart Førne næringsrig, let 

omsættelig, høj rodin-
tensitet 

Kvalitet af førne gennem-
snitlig 

Lavt omsættelig førne, højt C/N 
forhold, ringe rodintensitet 

Lokalitet Kemisk eller fysisk 
forbedrende 

Uændrede kemiske og 
fysiske jordbundskonditi-
oner 

Kemisk eller fysisk forringelse, 
eller forhindrer en forbedring 

3. Sikkerhed 
Abiotisk Træarten bidrager til 

bestandsstabilisering 
(stormfast, frost- og 
sneresistent) 

Intet positivt bidrag til 
bevoksningsstabiliteten  

Træarten fører til en destabilise-
ring af bestanden (stærkt storm-
falds udsat, frostfølsom, knækker 
let ved snebelastninger) 

Biotisk Træarten er resistent, 
påvirkes kun ubetyde-
ligt af insekter og 
svampe 

Hendøen af enkelte træer 
eller grupper i en ellers 
stabil grundbestand er 
mulig 

Bestandstruende storfladige ska-
der mulige 

4. Produktionspotentiale 
 Over gennemsnitlig 

masse- eller værdipro-
duktion 

Gennemsnitlig produktion Produktion under gennemsnittet 
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Særlig værdifuldt for erfaringsopsamlingen i statsskovene vil nedsættelse af en erfa-gruppe 
med deltagelse af ”hydrologipersoner” fra såvel skovdistrikter som Haraldsgade. Især prakti-
ske forhold som erfaringsopsamling, gennemførelsesmetoder, projektledelsesforhold og 
driftsmetoder kunne være grundelementerne i samarbejdet, men også biologiske-, lovgiv-
nings- og publikumsmæssige forhold ville kunne indgå. Det vil være naturligt at lade et sam-
arbejde med tysk skovbrug indgå i erfaringsopsamlingen. 
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