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PRO SILVA

T
suga heterophylla er en af de små træ-
arter, som findes hist og her på den 
lette jord. På en Pro Silva-ekskursion 
i Rold Skov i 2020 så vi en selvforyn-
gelse af forskellige nåletræer, herun-
der tsuga. Der opstod en heftig diskus-

sion, idet nogle ville bruge den til selvforyngelse, 
mens andre ville udrydde den (se Skoven 1/21).

For at få mere viden havde Pro Silva arrangeret 
en ekskursion den 1. april til en skov med foryng- 
else af tsuga. Hoverdal Plantage nord for Ringkø-
bing har en varieret jordbund – indlandsklitter 
med afblæsningsflader, sandblandet ler, gruset 
moræne samt afvandede hedemoser. Hoverdal 
plantage ligger ret tæt på havet, og fra 1940’erne 
til 1960’erne blev der afprøvet mange forskellige 
træarter. Nedbøren er over 1000 millimeter pr. år.

Foryngelse
Pro Silva-ekskursionen startede i en ædelgran- 
tsuga-bevoksning fra 1948. Der var foryngelse af 
tsuga overalt. Ædelgranen såede sig også, men 
blev ædt af vildt. Det vil være nemt at lave en for- 
yngelse af næsten ren tsuga.

Lige ved siden af var der en rødgran fra 1938 
med et stormfaldshul fra 2013. Hele stykket var 
dækket af tsuga på 3-6 meters højde, som ikke 
havde taget skade af lysstillingen. Træerne var 
begyndt at uddifferentiere sig. 

Længere mod øst i plantagen så vi en blanding 
af lærk, ædelgran, rødgran mv. fra 1951-1961. Her 
var der kommet en foryngelse af mange træarter, 
da der er ca. 1 kilometer til nærmeste tsuga-frøkil-
der. Det vil være muligt at styre træartsfordelin-
gen, herunder at fjerne tsuga, hvis man ønsker det.

Det sidste punkt var en stor stormfaldsflade på 
en tidligere hedemose. Der havde stået sitka, som 
var gået i opløsning efter Bodil-stormen i 2013. 
Tsuga havde etableret sig inden stormen, og der 
stod nu en selvforyngelse af sitka og tsuga på 2-3 

meters højde. Der var en del tveger i tsugaen pga. 
frost eller bidning.

Hvis man udfører en suppleringsplantning i de 
partier, hvor der er græs, kan man få en billig kul-
tur med flere nåletræarter. Overraskende var det 
at se, at tsugaen ikke havde selvforynget sig på 
de nu græsbundne arealer – den er altså ikke en 
pionertræart.

Lige vest for stormfaldet stod en blanding af 
rødgran og tsuga fra 1960, også med foryngelse af 
tsuga. De gamle rødgraner var tyndnålede, mens 
tsugaen havde tætte grønne kroner. Tsuga kan 
altså tåle at blive eksponeret mod sydøst, også på 
en fladgrundet, fugtig jord.

Konklusioner om tsuga
Det var nu tid at gøre status ud fra dagens ind-
tryk, erfaringer fra ekskursionens 45 deltagere 
samt den ret sparsomme litteratur om træarten. 
Konklusionen må tages med forbehold for, at vo-
res viden er begrænset. 

I forhold til fordele mangler det naturnære 
skovbrug helt overordnet skyggetålende nåletræ-
arter, som er robuste, og som ikke efterstræbes af 
vildtet. Tsuga er sådan en træart. Tsuga er storm-
fast, nogle sagde meget stormfast sammenlignet 
med rødgran. Mogens Lunde nævnte, at en 18 me-
ter høj tsuga havde klaret en storm, hvor rødgran 
væltede. Christian Als oplyste, at tsuga har været 
brugt som indre stabiliseringsbælter. 

Tsuga er med andre ord ret robust over for 
vejr og pludselig eksponering. Den klarer sig godt 
på lette jorder og/eller fugtige lokaliteter. Tsuga 
forynger sig let i dyb skygge under andre nåletræ-
arter. Man kan altså få en billig kultur, hvor man 
kan nøjes med suppleringsplantning i huller. 

Bent W. Nielsen oplyste, at på Linå Vesterskov 
havde det været vanskeligt at lave hulboring, 
fordi rødderne fra de gamle træer og fra opvæk-
sten havde filtret sig sammen. 

Tsuga – ven eller 
fjende i naturnært 
skovbrug?

SØREN FODGAARD, FORSTKANDIDAT OG SEKRETÆR I PRO SILVA 

Tsuga sår sig let i skygge under andre nåletræarter og kan dermed give en billig 
naturforyngelse. Tsuga er ret robust og trives på mager jord. Den er ret storm-
fast. Den bides og fejes ikke ret meget af vildt, men kan skrælles.
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sted uden dette problem. En deltager havde solgt 
et parti til et savværk og oplyste, at det var svært 
at fjerne barken, men opskæring af træet gik fint. 
Tsuga har våd kerne, så det skårne træ skal tør-
res. Tsuga kan formentlig anvendes til konstruk- 
tionstræ. Flere deltagere oplyste, at tsuga kan 
sælges til Kina til rødgranpriser. Poul Norup 
havde medbragt nogle planker. Tsuga har et lyst, 
let gulligt ved uden kerne. Der var en del spredte 
knaster i modsætning til rødgran, hvor knasterne 
sidder i grenkransene. 

Ulemper ved tsuga
I forhold til ulemper synes tsuga at være frostføl-
som på store åbne flader.

Den forynger sig overalt, hvor jordbunden pas-
ser den, og derfor vil den ofte udkonkurrere fo-
ryngelse af andre træarter. En selvforyngelse kan 
have et meget stort stamtal. De små og lette frø 
spredes over store afstande. Man kan over tid ri-
sikere at få fremtidige frøtræer spredt ud over 
hele sin skov. Relativt få frøtræer kan give meget 
selvforyngelse. Nogle vil derfor betegne tsuga 
som en invasiv art. 

Opvækst skal dog kun nedskæres én gang, for 
den skyder ikke fra stødet, og den sår sig ikke på 
åbne flader med græs. 

Det ser ud til, at en tæt bestand kan uddifferen-
tiere sig. Tsuga sætter frø fra ca. 25 år. Frøene er 
meget små og spredes let over afstande op til 2 
kilometer. En foryngelse tåler lysstilling kort efter 
den er etableret – men den sår sig ikke i græs.

Der er begrænset stammeråd. Vi så en skov-
ning af tsuga fra 1950, hvor der var kerneråd i 
mange stød, men vi fik at vide, at det gik mindre 
end 3 meter op. 

Daniel Hintz, Løvenholm, har efterfølgende op-
lyst, at der findes et produktionsforsøg på Løven-
holm, der er målt ved 61 år fra frø. Totalproduk- 
tionen i m3/ha var for Tsuga 1031, for rødgran 967 
og for douglas 1063. For to år siden udarbejdede 
Casper Mathiesen en bacheloropgave, hvor der 
blev indsamlet data om 79 tsuga-bevoksninger 
over hele landet. Her viste det sig ligeledes, at  
tsuga producerer en smule mere end rødgran.

Vi så ikke vildtskader af betydning i form af bid 
eller fejning. Skrælning er usikker – Daniel Hintz 
siger, at Løvenholm har tre bevoksninger, som 
ikke skrælles. Men i træartsforsøget samme sted 
var der ved anlæg lige stor andel skrælleskader i 
rødgran og tsuga.

Stammen på tsuga har tit lodrette kamme, så-
ledes at stammen ikke er cylindrisk. Det er måske 
genetisk betinget, og Poul Norup sagde, at der fin-
des en kåret bevoksning i Vesterskoven ved Ring-

Pro Silva-ekskursion den 1. april til Hoverdal Plantage. På billedet ses en
stormfaldsflade fra 2013, nu med naturforyngelse af sitka og tsuga.

 Søren Fodgaard


