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BØG (Fagus sylvatica)
ALM. KÅRET BEVOKSNING, F.13, ‘STENDERUP’
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Sdr. Stenderup Midtskov afd. 5782a, Haderslev Statsskovdistrikt

Alm. kåret bevoksning, 5,6 ha

ca. 1885 (selvforyngelse)

Haderslev Statsskovdistrikt

ANVENDELSE:
Materialet er af  formodet dansk oprindelse. Det kan 
anvendes overalt i Danmark, hvor bøg dyrkes. Den 
gode vækst samt kvalitetsegenskaber (stammeform) 
gør materialet egnet til produktion af kvalitetstræ.

SÆRLIGE  EGENSKABER:
De efterfølgende vurderinger er baseret på resultater 
fra FSL’s proveniensforsøg.

Stammerethed: F.13-afkommet er i forsøgene placeret 
blandt de bedste af  i alt 27 danske bøge-provenienser. I 
Fig. 1 er vist de fem provenienser i forsøget, som stadig 
eksisterer som kårede bevoksninger. Proveniensernes 
formscoringer samt deres relative værdier (%-afvigelse 
fra den gennemsnitlige scoringsværdi) er vist i Fig. 1. 
Som det ses, er F.13-afkommet ved 21 års alderen 
den bedste blandt de fem. Der er stor formspredning i 
forsøgene, og de viste forskelle er derfor behæftet med 
nogen usikkerhed.

Produktion: Også med hensyn til produktion 
er F.13-afkommet placeret blandt de bedste. I 
proveniensforsøget var F.13 ved en opgørelse i 1981 
(alder = 21 år) de bedste af de 27 provenienser i 
forsøget. I Fig. 2 er vist de gennemsnitlige højder for 
de fem provenienser, som stadig eksisterer.
Senere opgørelser har bekræftet dens gode vækstkraft.

FRØFORSYNING:
Frøproduktionen vil være faldende, idet bevoksningen 
er under foryngelse. Det vil dog være muligt i begrænset 
omfang at bidrage til frøforsyningen i endnu nogle år. 
Henvendelse til Statsskovenes Planteavlsstation, tlf.: 
49 19 02 14.

Fig. 1. Stammeform. Scoringsværdier samt 
procentvis afvigelse fra den gennemsnitlige 
scoringsværdi. Registreret ved alder 21 år fra frø. 
Scoringsskalaen er 1-3 , hvor 1 = helt ret og 3 = 
bugtet i to planter. Baseret på data fra FSL’s B-171 
proveniensforsøg.

Fig. 2. Højde (m) ved alder 21 år fra frø. Baseret på 
data fra FSL’s N-171 proveniensforsøg.



FRØKILDEN:
Bevoksningen: Der foreligger ikke præcise oplys-
ninger om bøgenes oprindelse. Optegnelser fra 1962 
udarbejdet af daværende skovrider Lassen antyder 
imidlertid, at bøgene er fremkommet ved naturlig 
foryngelse. I optegnelsen refereres samtaler med 
skovløber Jens Hansen, som kom til skoven i begyn-
delsen af århundredet. Vi må derfor antage, at der er 
tale om bøg af lokal oprindelse. Der har i perioder 
været indblanding af eg i bevoksningen. Skovrider 
Lassen skriver, at »bøgene altid har været fine«. Bev-
oksningen er i dag (1997) under begyndende selvfo-
ryngelse.

Afprøvning: Afkommet fra F.13 indgår i FSL’s for-
søgsserie nr. B-171 med 27 danske bøgeprovenienser. 
Forsøgene er anlagt i 1955-56.

FLERE OPLYSNINGER:
Se DST (1/83), Det Forstlige Forsøgsvæsen, Bind 33 (1972), S.Fl. Madsen (1985) Mitteiligung Bundesforsc-
hungsanstalt Forst- und Holzwirtschaft 150 eller kontakt FSL, Statsskovenes Planteavlsstation eller Haderslev 
Statskovdistrikt.

F.13 ligger i Sdr. Stenderup Midtskov helt ud til Lillebælt.
Evt. besigtigelse efter aftale med skovfogeden (tlf.: 75 57 10 57) eller skovdistriktet (tlf.: 74 52 21 05).

F.13 bevoksningen er under begyndende selvfor-yngelse.


