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Jeg har skrevet denne bog til dig, der har
lyst til at vide mere om, hvordan man fin-
der varianter med snørkeltræ af de mest
almindelige træer i det danske skovbrug.
Denne fotoguide er tænkt som et arbejds-
redskab og ikke som en videnskabelig af-
handling.

Min egen interesse startede med, at jeg
begyndte at slæbe mærkelige træstykker
og knuder med hjem. Jeg fandt dem un-
der det daglige arbejde som skovarbejder.
Jeg har altid syntes, at det var synd bare
at bruge disse træstykker til brænde. De
rummer jo en masse muligheder for at lave
smukke ting hjemme i værkstedet. Med
tiden har jeg da også fået lavet en del
skåle, fade, knivskæfter og billedrammer
af dem.

Det store vendepunkt kom, da jeg købte
hus i Sverige. I dette hus var køkkenskuf-
ferne lavet af massiv masurbirk, og i ud-
huset fandt jeg en stor klods af masurbirk.
Træet var fældet på grunden omkring
1950. Dette fund inspirerede mig til at
plante masurbirk på grunden, og derfor
satte jeg mig ind i dyrkningen af disse
træer.

Jeg begyndte også at lede efter træer, der
muligvis kunne rumme masur eller andre
spændende strukturer i veddet. På et tids-
punkt fældede jeg et træ i Jonstrup Vang,
og transporterede stammen til en ispinde-
fabrik i Sverige. De skrællede stammen
og den smukkeste fugleøjefiner var resul-
tatet.

Dette var starten på et egentligt projekt,
”Fugleøjebirk i Danmark”, hvor målet er,
at finde træer, dyrke træer og skabe et
marked i industrien og hos forbrugeren.
Større industrivirksomheder har vist inte-
resse. I skrivende stund har jeg kontakt til
firmaer, der producerer køkkenskabe og
paneler, ligesom møbelindustrien også er
interesseret. Men de kræver naturligvis
sikre leverancer for at kunne sætte en
større produktion i gang. I forbindelse med
Fugleøjebirkprojektet har jeg fundet
Masurbirk og Masurbøg som ikke, mig be-
kendt, er fundet tidligere i Danmark. Lige-
ledes har jeg fundet et par ahornvarianter
som ikke udnyttes i Danmark. Disse vari-
anter er medtaget i bogen, selv om der
ikke er et dansk marked for produkterne.

Vi har træerne, industrien er klar, og der
har gennem en årrække været en stor ef-
terspørgsel hos kunderne på det specielle
og unikke – det som naboen ikke har.

Derfor er det med at få fundet sine træer
og lavet en plan for dyrkning og hugst, så
vi kan få startet en produktion af et meget
forfinet og kostbart dansk produkt på linie
med moseeg eller mahogni.

Jeg håber, at denne bog vil inspirere dig i
dette spændende arbejde.

God fornøjelse
Forfatteren Tage Trappaud Rønne

Forord
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Begreber omkring snørkeltræ

Der findes mange navne og begreber om-
kring snørkeltræ. På engelsk er der en fæl-
les betegnelse for alle typer unormalt ved,
nemlig "figure wood". Der findes desværre
ikke en tilsvarende betegnelse på dansk.
Udtrykket "maser" eller "masret" ved bru-
ges i nogle kredse, men det bliver ofte for-
vekslet med masur. Jeg har derfor valgt at
bruge "snørklet træ" eller "snørkeltræ" som
overordnede udtryk for træ med unormalt
ved.

Betegnelserne for de forskellige typer af
snørkeltræ er ofte knyttet til en bestemt
branche, og det pudsige er, at jo tættere
man er på forbrugeren, jo mere fantasifulde
og nuancerede bliver begreberne. Eksem-
pelvis kaldes ahorns vimmerved i skovbru-
get for "vimmer ahorn", mens det i træin-
dustrien har så forskellige betegnelser som
"vimmer", "flamme", "fidelback", "curly" el-
ler "riegelahorn".

Forbrugeren bliver ofte forvirret over de
mange navne, og ofte opfinder fabrikan-
terne selv navne til markedsføring af de-
res produkt. Jeg har valgt at kalde de for-
skellige dannelser det simplest mulige og
bruger begreberne: øje-, flamme- og ma-
surdannelse. Jeg bruger enkelte steder
nogle tillægsbegreber for at beskrive nogle
synlige forskelle i f.eks. øjedannelse. Jeg

har ved hver art anført de navne som jeg
kender, men der kan sagtens være andre
navne end dem, jeg har kendskab til.

Mange træer med snørkeltræ, er ikke spe-
cielt værdifulde, f.eks. "kammede" træer,
træer med kræftknuder, træer med pletvis
unormalitet eller svag intensitet i dannel-
sen

Her i denne fotoguide vil jeg først og frem-
mest beskrive det snørkeltræ, som er vær-
difuldt i større målestok, og som derfor kan
have interesse for skovbruget og træindu-
strien og kun kort komme ind på anven-
delse til hobbybrug.

Da træerne er genetisk forskellige, optræ-
der der også "krydsninger" mellem de for-
skellige dannelser, f.eks. flamme/fugleøje
i birk. Der vil også være ekstremer, som er
sjældne og derfor værd at bevare for mang-
foldighedens skyld.

De forskellige slags snørkeltræ viser sig
ved opskæring af veddet som forskellige
dannelser, som har forskelligt billede alt ef-
ter om man ser tværsnit, radialsnit eller tan-
gentialsnit. Min opdeling af dannelserne er:
Øjedannelse, flammedannelse og masur-
dannelse.

Begreber omkring snørkeltræ



6

Øjedannelse

Øjedannelse er kendt i de fleste træarter
og kan groft deles op i to varianter: fugle-
øje og roddannelse. Øjedannelsen er
sandsynligvis arveligt betinget.

Både fugleøje- og roddannelse kommer
bedst til udtryk i tangentialsnittet eller som
skrællet finer.

Fælles for dem er, at de har en gren-ka-
rakter i længdesnittet. Begge optræder
med meget forskellig intensitet, stræk-
kende fra få øjne til roddannelse i hele
stammen.

Fugleøje ligger som et enkelt øje i stam-
men, som eger på et hjul. I tværsnittet ses
dannelsen som enkelte streger pegende
mod centrum, ofte med et bugtet årrings-
forløb. Der optræder tit flammedannelse i
forbindelse med fugleøjedannelsen.
Skrælles fugleøjeved til finer, ser man et
øje alene som i tangentialsnittet. I radial-
snittet ligner øjet en streg.

Fugleøjedannelse er kendt fra fugleøje-
ahorn og fugleøjebirk.

Nogle steder kaldes denne variant fugle-
øjeved, roddannelse, burl, maserved.

Roddannelse har knopskydende øjne,
dvs. at knoppen deler sig (tveger) hvert
år. I tværsnittet ligner roddannelsen et stort
V, som består af streger med spidsen mod
marven. I tangentialsnittet ligner roddan-
nelsen en buket af øjne omkranset af
meget snørklede årringe. I radialsnittet lig-
ner roddannelsen også et stort V som dog
ligger ned.

Roddannelse er bla. kendt fra eg, rødel
og elm. Valnød-rod er til forskel fra eg-,
el- og elmrod lavet af valnøddetræets rod
og ikke af stammen (se billede under an-
dre arter).

Øjedannelse

Fra venstre : Ahorn rod, Fugleøjeahorn, Ahorn øje-maser
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Flamme- og vimmerdannelse

Flammedannelse menes, at være arvelig
og findes i næsten alle træarter – også
hos nåletræ.

Flammedannelsen er et bugtet eller bøl-
get åreforløb, som giver en meget flot lys-
brydningseffekt, ofte med fiskebens-
mønster, når det er pudset op. Dannel-
sen handles under mange navne bl.a.:
flamme, vimmer, curly, fehår, fidelback, ti-
ger, quiltet og rigelbindung.

Vimmer bruges ofte, når flammerne/bøl-
gerne er 1-3 mm. brede (f.eks. hos ahorn
og ask). Flamme bruges ofte, når flam-
merne/bølgerne er 1-3 cm. brede (f.eks.
hos birk og kirsebær). Flammedannelsen
er oftest kraftigst i den nederste del af
stammen.

Alm. flammedannelse hos birk skyldes
antageligt en unormal vækstaktivitet i
kambiet. Dette resulterer i langsgående
fordybninger i stammen, hvilket giver et
bølget årringsforløb i tværsnittet. Desuden

er der en tværgående bølgedannelse på
træet lige under barken. I tangentialsnittet
ses flammedannelsen som større eller
mindre bølger i åreforløbet, flammeef-
fekten er mere afrundet end i radialsnittet.
I radialsnittet er der ingen ændring i åre-
forløbet, man kan kun se flammeeffekten,
så her er fiskebensmønstret tydeligst.

Vimmerdannelsen har de samme udtryk
blot mindre. I tværsnittet ses ofte et fint
bølget årringsforløb. I tangentialsnittet ses
vimmerdannelsen som flammedannelsen,
det kan dog være umuligt at se et bølget
fiberforløb. I radialsnittet ses vimmerdan-
nelsen som flamme med tæt fiskebens-
mønster uden ændring af åreforløbet.

Flammedannelsen findes i mange varian-
ter, som kan være udløst af mange for-
skellige faktorer. F.eks. optræder den i
forbindelse med dannelse af vanrispuder/
øjedannelse eller af ismasur (farveløs
masur).

Flamme- og vimmerdannelse

Vimmer ask, flækket Flammebirk planke
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Quiltet: En flammevariant, hvor flamme-
dannelsen ikke ligner et fiskebensmøn-
ster, men er mere kaotisk og med runde/
bløde former.

Valket: Valket ved ses kun på ældre træer
og er bedst kendt fra bøg, hvor det op-
træder ensidigt. Det ses som bølger på
tværs af stammen (nogle gange også på
grenene) med 3-5 cm afstand mellem
bølgerne. Det er ofte kun på 1/3 af stam-
mens omkreds, men meget regelmæssigt
og lige op ad stammen (ikke snoet). Grun-

den til at nogle bøge udvikler valkerne
menes at være at kraftig vindpåvirkning
giver vedknusninger, hvorefter den efter-
følgende overgroning af nyt ved danner
valkerne. Der er muligvis også en gene-
tisk faktor med i spillet, idet man lokalt kan
se store forskelle på antallet af bøge med
valker.

Valkede træer kaldes også vimmer. Val-
ket ved ser i tangentialsnittet ud som store
bølger i fiberforløbet – oftest uden flamme-
effekt.
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Masurdannelse

Masurdannelsen er er arvelig og kendes i
birk, bøg, eg og valnød (eg og valnød dog
ikke i Danmark), men kan sikkert også fin-
des i andre arter.

Masurdannelsen er nok den af de tre ty-
per af dannelser, som er bedst beskrevet.
Det skyldes, at dyrkning af masurbirk har
været praktiseret i bl.a. Finland i ca. 80
år, og at det er det dyreste og mest efter-
tragtede råtræprodukt i Skandinavien.
Masurdannelsen sker i kambriet lige un-
der barken, og skyldes små sprængnin-
ger i kambriet og den deraf efterfølgende
sårheling. Dette giver et meget flot møn-
ster i tangentialsnittet.

Mønsteret består af brune streger med
sårhelingsvæv imellem. I radialsnittet er
udtrykket helt anderledes, her er der tale
om brune streger, som ligner små både
eller "M'er". I tværsnit ses masurdannelse
som "V'er" med spidsen rettet mod cen-

trum. Masurved har også ofte flamme-
dannelse.

På unge/mellemaldrene træer ses masur-
dannelsen som små knolde på ca. 1x1 cm,
(knoldmasur) og/eller udbulninger på
stammen med "halse" eller forsnævringer
imellem (halsmasur). Disse kendetegn
udviskes når træet bliver gammelt.

Andre navne: Rod, textured, spreckled og
maser, burl.

Der findes også farveløs masur (ismasur).
Udtrykket hos ismasur er et fint flamme-
mønster, men det er den brune masur,
som er mest værdifuld. I Finland skelnes
mellem 4 hovedtyper i birk: Knoldmasur,
halsmasur, ringmasur, og randmasur. Det
er kun knold- og halsmasur, som har brun-
tegning, og det er kun dem, som er omtalt
ovenfor.

Masurdannelse

Masurbirkfiner
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Pyramidetræ

Pyramidetræ kaldes også "Feather croch".
Pyramidetræ er træ fra store tveger eller
store grene. Træet skæres til planker el-
ler knivskæres til finer gennem begge ben
i tvegen, således at åreforløbet danner den
karakteristiske pyramide- eller fjerkarakter.
Pyramidetræ fra f.eks. vimmer Ahorn vil
have et meget specielt udtryk, og der er

givetvis et marked på verdensplan for den
slags specialiteter. Pyramidetræ fra ma-
hogni og valnød er en eftertragtet handel-
svare rundt omkring i verden. Det er der-
for en nærliggende mulighed at udnytte
bøg og andre arter med pyramidetegning
i tvegerne.

Pyramidetræ

Masurbirk pyramidetræ Bøg med pyramidetegning
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Knuder

Udnyttelsen af knuder afhænger meget af
graden af indgroet bark og dødt ved i selve
knuden. Der er store forskelle på de for-
skellige træarters evne til at undgå ind-
groet bark. I bøgetræer er der ofte ind-
groet bark, hvorimod birk og rødel sjæld-
nere har denne skavank.

Har du kontakt til trædrejere eller hobby-
folk, kan du godt skabe en god forretning
ved salg af knuder. Størrelsen på knu-
derne bør være min. 15x15x20 cm. De
saves ud af stammen, så der er et over-
mål på ca. 5-20 cm alt efter størrelse af
knuden. Store knuder kan være interes-
sante for møbelindustrien og finérindu-
strien, så det er en oplagt mulighed at
undersøge markedet, før man fælder
træet.

Knuder på træer kan være forårsaget af
mange forskellige ting, bla.: svampean-
greb, fysiske påvirkninger (f.eks. trådska-
der fra kvæg), kræft, insektgnav og van-
risdannelse. Jeg vil ikke komme ind på
baggrunden for de enkelte knudetypers
dannelse, men kun kort beskrive udtryk-
ket på et par stykker.

Kote

En af knudetyperne kaldes på norsk,
"Kote". Det er en knudetype, som ses på
mange træarter. Koten har oftest glat bark,
og kan have et omfang, der er meget stør-
re end træets stammediameter. Årrings-
forløbet i koten følger overfladen på knu-
den, og der kan derfor laves skåle og lig-

Knuder

Birk kote, yderside

Birk kote, indvendig Lærk kote ca 1,5 m bred
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nende, hvor årringene følger skålens over-
flade. Koter bruges ofte i Norge og Sve-
rige til "hemsløjd".

Vanris

Vanrispuder/knuder er øje- eller roddan-
nelser, som kan være meget forskellige i
udstrækning og intensitet og ofte udvikler
sig pletvis, så de ikke har kvalitet til finer-
produktion.

Overgroninger

Nogle overgroninger kan bruges af hobby-
folk til skåle og lignende, feks:

• skål af bøgetræ med overgroning
efter en afbrækket gren

• skål lavet af sitkagranstød, der efter
fældning er vokset videre i ca. 35 år
pga. rodsammenvoksning. Stødet var
da totalt overgroet.

Knuder

Birk med vanrispuder

Heksekost på birk ,larkeret Overgroninger, t.v. sitkagran stød, t.h. bøg, gren-
overgroning
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Forvekslinger, testmetoder og om at "læse træet"

Forvekslinger, testmetoder og om at “læse træet“

Der er naturligvis en mulighed for forveks-
ling inden for alle dannelserne. Nogle af
dem er beskrevet under de enkelte arter.
Men det har desværre ikke været muligt
at beskrive dem alle.

Når man overvejer forveksling kontra be-
stemmelse, er det vigtigt at kunne "læse
træet". At læse træet vil sige, at man ud
fra træets nuværende tilstand er i stand til
sige noget om træets historie. For eksem-

pel kan man søge at vurdere, om træet
på et tidspunkt er blevet fritstillet? Er øje-
dannelsen et haglskud eller rigtig øje-
dannelse? Er udbulningen en overgroning
eller en fortykning? Er eller har træet væ-
ret meget vindpåvirket? Har bevoksningen
været hugget for hårdt på et tidspunkt el-
ler ikke hårdt nok?

At læse et træ kræver lang tids erfaring
og først og fremmest kræver det, at man,

A

B

C

D

A : Masurbirk ca 20 år med tydelige indsnævringer og små knolde på barken
B : Masurbirk død gren med tydelig masurdannelse i yderste lag
C : Masurbirk, unge grene med begyndende masurdannelse
D : Masurbøg med små knolde som tegn på masurdannelse
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hvor det er muligt, prøver at opskære de
forskellige kendetegn og forvekslinger hos
de forskellige træarter efterhånden som
man støder på dem i skoven. Derved læ-
rer man, hvordan de lokale kendetegn ser
ud.

Inden man begynder at teste et træ skal
man være blevet opmærksom på det, dvs.
at man skal få øje på "et eller andet". Øj-
nene er derfor det vigtigste redskab, når
man skal finde disse træer. Man kan dele
det at teste et træ i to dele: Det stående
træ og det fældede træ.

E

F I

H

G J K

E : Ahorn med tydelig vimmerdannelse i gammelt skrab
F : Ahorn med tydelig vimmerdannelse i vindue lavet med hammer
G :Masurbøg, vindue med tydelig masurdannelse. Samme træ som billede D
H :Ahorn med vimmer i tå, ses også i fældkammen
I : Ask med kraftig flamme i oversiden af grenhæfte. Et tegn på mulig vimmerdannelse i stammen. Samme

træ som J og K
J : Ask med vimmer, tværsnit. Samme træ som I og K
K :Ask med tydelig vimmer i flæk og savsnit. Samme træ som I og J
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Stående træer

For det stående træ er det vigtigt at undgå
at skade den værdifulde del af træet. Man
kan starte med at se på døde grene. Even-
tuelt kan levende grene i kronen med ty-
delige kendetegn saves af og undersø-
ges. Man kan markere træet og lede efter
et med lignende kendetegn og så fælde
det med dårligst kvalitet og teste det for at
få sikkerhed for dannelsens art.

En testmetode er, med en ridsekniv eller
en hammer, at lave et "vindue" i barken
på ca. 2 x 4 cm. og så se eller mærke
træets struktur under barken. Skal træet
blive stående for at nå salgbar dimension,
er det vigtigt, at man undgår at skade selve
veddet og kun lige løsner barken, da det
giver mindst skade på træet. Hammeren
er bedst på træer med tynd bark f.eks. bøg
og ahorn, og knap så anvendelig på f.eks.
grovbarket birk. Denne metode er mest
anvendelig ved vimmerahorn og -ask, da
de har enten meget svage eller slet ingen
ydre kendetegn på barken.

Metoden er mindre anvendelig for masur-
dannelse, da man kan ramme ved siden
af dannelsen og derfor skal lave flere vin-

duer. Her kan det bedre betale sig at
hugge for træet og vente nogle år for at
se om kendetegnene bliver tydeligere el-
ler save en gren af i toppen af træet og
undersøge den. Man skal vælge en gren,
2-7 cm tyk, med tydelige kendetegn og
gerne en gren med en tvege eller en stor
sidegren, saver man tvegen igennem som
pyramidetræ vil man ofte finde masurdan-
nelse, iblandet pyramidetegningen, højere
oppe i træet end man ellers finder ma-sur-
dannelsen (se billede af under pyramide-
træ).

Fugleøje og øje-roddannelse kan erken-
des på barken, og det er derfor ikke nød-
vendigt at skade træet for at få vished for
dannelsen. Er træet fældet, kan barken
slås af, så man kan få klarhed over in-
tensiteten i dannelsen.

Flammedannelse i birk læres bedst at
kende ved at opskære nogle typiske ek-
semplarer og så lære de lokale kendetegn
at kende. På denne måde får man også
kendskab til udstrækningen op i stammen,
og en mulighed for at vurdere salgbar-
heden af stående træ

Stående træer
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Fældede træer

For de fleste dannelser gælder det, at in-
tensiteten først kan vurderes endeligt, når
træet er fældet.

Når man fælder et træ, ses de første ken-
detegn på tværsnittet i forhugget og for-
hugsklodsen. Her kan man få en mistanke
om flamme-, vimmerdannelse og masur-
dannelse. Når træet er fældet giver fælde-
kammen (bagerste flækkede side) et bil-
lede af, om flamme- vimmerdannelsen er
i hele stammens tværsnit og ikke kun i en
tå.

I selve stubben har man også hele tvær-
snittet se på. Et kendetegn, som de fleste
dannelser har i tværsnittet, er mere eller
mindre bølgedannelse i årringsforløbet
som gentages mange årringe i træk. Øje-
dannelse ses i tværsnittet som etårige
grene (streger). Grenene går kun til kam-
biet og er altså ikke grene med blade. Øje-
roddannelse ses som store V´er som kan

have forskellig dybde. De ligner ofte me-
get åbne V´er. I øje-roddannelsen deler
grenen sig og giver en buket karakter.

Masurdannelse ses i tværsnittet som
brune V`er med spidsen pegende mod
marven.

Man kan opnå sikkerhed for dannelsen
ved at slå barken af med skovhammeren
et stykke oppe af stammen. Er det en
værdifuld kævle, laves testen et stykke
ovenfor kævlen.

Man kan også save et brændestykke på
20-30 cm. ud ovenfor kævlen og så flække
det og derved konstatere kvaliteten af
flamme- vimmerdannelsen i træet og hvor
langt op i stammen, den går, og også lave
et tangentialsnit med motorsaven for at se
intensiteten af øje- og masurdannelse.
Stykket kan eventuelt følge kævlen som
dokumentation for intensitet.

Fældede træer

Værktøj til test og registering
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Forekomst og hyppighed af snørkeltræ

En bemærkning jeg ofte har hørt fra skov-
folk, når jeg har snakket om snørkeltræ,
er "det findes ikke her", hvorefter jeg ofte
har kunnet vise dem en fugleøjebirk i de-
res skov. Dette har ofte affødt bemærk-
ningen: “Nå er det den. Sådan nogle ple-
jer vi da at fælde!“. Jeg har for at vise hvor
mange forskellige arter og dannelser, jeg
og mine kollegaer har fundet i Jonstrup
Vang og Lille Hareskov, tegnet de flotte-
ste eksemplarer ind på et kort. Skovene
er på 400 ha og har tilhørt kongehuset og
staten (oprindelig skov), så her må være
mulighed for at finde "oprindeligt" dansk
genmateriale.

Arter og dannelser fundet:

• Ahorn: Vimmer, fugleøje, øje-rod,
maser

• Ask: Vimmer

• Bøg: Valket, øje-rod, masur

• Birk: Fugleøje, øje-rod, flamme

• Birk: Bevoksning med fugleøje

• Eg: Øje-rod
– Elm: Øje-rod
– Rød-El: Øje-rod
– Kirsebær: Flamme

Som det fremgår af listen og kortet, er
træer med snørkeltræ ikke så "unormale".
De er som regel lettest at finde i unge og
mellemaldrene bevoksninger. Jeg tror, at
hvis man får "øje" på snørkeltræerne, i
unge og mellemaldrene bevoksninger kan
mængde og kvalitet på hugstmodne træer
øges markant. Det kræver bare, at man
udviser positivt for snørkeltræet. Det ville
også skabe større variation hos de enkelte
arter. Jeg er overbevist om, at der er et
potentiale i de danske skove til, både på
kort og på langt sigt, at tilbyde specialpro-
dukter af stor værdi til træindustrien. For-
brugeren skal selvfølgelig også gøres op-
mærksom på specialprodukterne.

Tyske undersøgelser af ahorn har fundet
1-3% vimmer ahorn i tyske bevoksninger.

Svenske undersøgelser af birk har fundet
meget svingende andel birk med flamme-
dannelse, fra ganske få procent til over
70%. Skotske undersøgelser viser fra 0-
8% flammebirk i voksne bevoksninger.
Jeg har fundet fra få % til 25% fugleøje-
birk i utyndede selvsåede 15-20 årige
birkebevoksninger.

Forekomst og hyppighed af snørkeltræ
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Forædling

Skulle du finde et snørkeltræ, som har
specielt flot facon (rethed, cylindriskhed)
og/eller intens dannelse eller et sjældent
træ, så lad være med at fælde det. Træet
kan være værdifuldt i forædlingsøjemed.
Man bør som minimum sikre sig levedyg-
tige podninger inden træet fældes.

Frø fra snørkeltræer er også vigtige i
forædlingsarbejdet. Ved anlæg af kultu-
rer med frøformeret materiale kan opnås

en betydelig langsigtet forædlingsgevinst
ved krydsning af træer med samme dan-
nelse f.eks. bedre tilvækst, rethed, cylin-
driskhed og intensitet. Hvis du finder flotte
træer (plustræer) så vent med at fælde
dem, til de er vurderet ud fra et forædlings-
synspunkt. Kontakt evt. forfatteren eller
Træ Top Planteskole, som har stået for
opformering af fugleøjebirk, masurbirk,
masurbøg, vimmerahorn og vimmerask,
eller Arboretet.

Forædling
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Registrering af træerne i skoven

Det bør overvejes at registrere værdifulde
træer i et katalog, som kan vises frem for
interesserede opkøbere. Registreringen
kan have forskelligt niveau enten som
GPS stedbestemmelse af enkelttræer,
notater om en bevoksning eller en hel af-
deling. Registreringsformen kan bl.a. af-
hænge af, hvilken art og dannelse der er
tale om og hvilken værdi træet har.

Store træer med stor volumen og lang
omdrift (feks. eg) og sjældne træer (feks.
masurbirk) bør registreres med GPS og
indtegnes i driftsplanen med beskrivelse
af dannelsesintensitet og mulig salgbar-
hed (rethed, bul og lign.) Træer med min-
dre volumen, kort omdrift og som optræ-
der i større antal (eksempelvis fugleøje-
birk) er det nok urealistisk at registrere på
enkelttræsniveau, men de bør registreres
i driftsplanen med hyppighed og dannels-

intensitet og eventuelt bør plustræer
mærkes i skoven.

Uanset hvilken registreringsform, man
vælger, er det vigtigt, at registreringen bli-
ver fulgt op, og at informationerne er nemt
tilgængelige for alle medarbejdere, der
skal arbejde på det givne areal.

Samtidig med registreringen bør medar-
bejdere uddannes, så de er i stand til at
erkende værdifulde træer, når de står over
for dem. Derved bliver det muligt, at
gemme træerne til de er hugstmodne, el-
ler til der er en god pris på produktet.

Det er vigtigt, at man ikke skader træerne
ved registreringsarbejdet. Døde grene og
lignende kan om muligt undersøges, før
man laver egentlige skader på selve træet
for at konstatere en dannelse.

Registrering af træerne i skoven
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Dato: Dist: Skov:   Art:

   Afd:  Litra:   Dannelse:

E-nr:   DBH:   Højde:   Alder:

B-nr:

Rethed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bem:

Cylindrisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bem:

Dannelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bem:

Sundhedstilstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bem:

Kvalitet Aksel % Bul: Kval: Kval:  A___%  B____%  C___%

Bevoksning  Ren løv_____ Bl.løv_____ Nål_____ Mose_____ Plantet_____

 Vild_____ Plantage_____ Gl. skov_____

Plustræ Frø: Podekviste: Bem:

Pleje Fritstilling Tynding _____1-3år ____4-8år Hugstmoden:_______år

Udrensning  Tynding _____1-3år ____4-8år  Hugstmoden: _______år

Andel i bev 1-5% 6-10%   10-20%  Over 20%

Bemærkning / mærkning

Digital foto

GPS position N: Eo:

Registreret af
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Udfyldelse af registreringsskema

Dato: For registering

Distrikt/skov: Navn / afdelings nr. / litra

Art: Træart

Dannelse: Fugleøje / rod / flamme / vimmer/masur

E-nr: Nummer for enkelttræer

B-nr: Nummer for bevoksningsregistering, flere træer med samme
dannelse.

DBH: Diameter i brysthøjde. krydsklubbet.
Højde: E-nr: Anslået højde for træet.

B-nr: Anslået gennemsnitshøjde for bevoksningen/træerne.
Alder: Anslået, hvis den ikke er kendt.
Beskrivelse af træet/træerne: E-nr: For træet. B-nr: Gennemsnit hvis muligt.
Rethed: 1, 2, 3 : dårlig. 4, 5, 6 : mellem . 7, 8, 9 : god.
Cylendriskhed: 1,2,3 : dårlig. 4,5,6 : mellem. 7,8,9 : god.

(egnethed til finer produktion).
Dannelse: 1, 2, 3 : god. 4, 5, 6 : mellem. 7,8,9 : god.

Dannelsens intensitet.
Sundhedstilstand: 1, 2, 3 : dårlig. 4, 5, 6 : mellem. 7, 8, 9 : god

(1: død. 9 fuld udspring og løvmængde).
Aksel % : Her beskrives hvornår stammens aksel går i opløsning i forhold

til træets totalhølde.
Bul: E-nr. Bul på træet.Stammestykke uden grene.
Kval: Kvalitet på bullen .Ex:AAB.
Kval: Anslå fordeling af kvalitet i bevoksningen i % af træer med

dannelse.
Bevoksning: Beskrivelse af bevoksningen træet/træerne står i.

Ren løv: Skriv arten.
Bl. Løv: Skriv arterne.
Nål: Skriv arten.
Plantet: Sæt x hvis det er en kulturplante.
Vil: Sæt x hvis det er en naturforynget plante.
Plantage: Sæt x hvis det er en skov som er anlagt for mindre end 50 år

siden (1 ste generation).
Gl. skov: Skov som er anlagt for mere end 50 år siden.

Plustræ: Kun hvis træet udvælges til forædlingsarbejde eller
opformering.

Pleje E-nr: Noter forslag til pleje og anslå antal år før træet er hugst
modent.

Pleje  B-nr: Noter forslag til pleje og anslå antal år til træerne er hugst
modne.

Andel i bevoksning: Anslået % træer med dannelse af hele bevoksningen
(alle træer).
Der kan evt laves prøveflader til præcis % angivelse.

Bemærkninger: Andet som kan have betydning. Markering af træerne i skoven,
f.eks. maling og farve.

Foto: Sæt x hvis der er taget digitalt foto.
GPS pos: Her noteres evt. GPS position for E-nr.
Reg. Af: Navnet på den som har registered træet/træerne.
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Håndtering af råtræ

Håndtering af træer

Udvisning
På de "sarte" træarter som birk og ahorn
skal man undgå at lave mange og dybe
ridsemærker. Vælg hellere spraymaling i
stedet.

Fældning
Fældeprocessen skal, når det drejer sig
om værdifulde træer, udføres med størst
mulig omtanke. Fældeskader som flæk-
ninger og dybe skrab er kvalitetsnedsæt-
tende.

Der skal laves så små forhug som muligt
og så lave stød som muligt. Fældekam-
men skal være så tynd at flæk undgås.
Brug eventuel topkapning som metode for
at undgå flæk fra toppen, f.eks. ved skov-
ning at store ege og elmetræer.

Udkørsel
Udkørsel skal foretages meget skånsomt
således man undgår skader på barken og
inde i veddet.

Undgå at slæbe kævlerne gennem mud-
der og jord, og undgå at kævlerne "slides"
på undersiden ved udkørsel med lofttang
over lange afstande. Brug helst udkørsels-
maskine eller ved store kævler brug "Jæ-
gersborg kævlevognen".

Lagring
Kævlerne skal ligge enkeltvis med luft
imellem, så det er muligt at syne kævlerne
hele vejen rundt.

Levering af finértræ
De fleste træarter skal helst skrælles el-
ler skæres så friske som muligt. Det er
derfor vigtigt, at levering sker hurtigst mu-
ligt efter skovningen.

Transport væk fra skoven
Det er vigtigt at give vognmanden besked
om, at kævlerne skal behandles skånsomt
og så vidt muligt skal vognmanden undgå
at skade barken, når han håndterer kævl-
erne.
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Priser og afsætning

Priser på træ er jo altid interessante for
skovfolk. Hvad priser på snørkeltræ an-
går er det mest sikre man kan sige, at de
svinger meget og at top og bund priser
ofte ligger meget langt fra hinanden.

Prisniveauet ligger fra ca. 50% over nor-
malpris til 10-20 gange normalpris jf. ne-
denstående eksempler:

• Eg-rod med god intensitet i dannelsen
og A-B-C kvalitet
pris 4-5.000 kr/m3.

• Alm. eg A-B-C kvalitet
pris 800-2.600 kr/m3.

• Ahorn vimmer: finerkævle A kvalitet
pris 7-19.000 kr/m3.

• Alm. ahorn finerkævle A kvalitet
pris 2500-3500 kr/m3.

• Masur birk finerkævle A kvalitet
pris 30.000-50.000 kr/m3

• Alm. birk finerkævle A kvalitet
pris 1.000 kr/m3.

• Fugleøjebirk kan, hvis markedet ska-
bes, nok sælges for pris 1.500-
3.500 kr. m3 for A/B kvalitet

Med hensyn til kvalitet, diameter og læng-
de krav kan der være store forskelle fra
aftager til aftager. Generelt kan siges om
snørkeltræ, at der accepteres mindre dia-
meter og til en vis grad også dårligere
kvalitet men kun sjældent korte kævler,
se billede af Ask øje-maser kævler ved
Danzer Group finerværk. Masurbirk er en
undtagelse, idet der købes kævler ned til
80-100 cm. længde, men de bedste pri-
ser opnås selvfølgelig for store fejlfrie
finerkævler.

Afsætning af snørkeltræ kan være svær
at få i gang. Kontakter direkte til finerpro-
ducenter er nok den måde, hvor man får
den sikreste afsætning for sit træ. Der bur-
de også kunne skabes et marked med
direkte salg til lokale møbelproducenter.
Da det desværre ofte er små mængder
snørkeltræ, man har til salg, kan det be-
tale sig at samarbejde flere distrikter om
hugsttidspunkt og salgsarbejde.

Der er i øjeblikket ikke noget egentligt
salgsarbejde/markedsføring af snørkeltræ
fra Danmark.

Så før træet kan sælges i udlandet, kræ-
ver det, at vi viser, hvad vi kan tilbyde af
forskellige dannelser, og i hvilken mængde
og kvalitet vi kan levere. Det kræver altså
noget arbejde før man sige noget præcist
om priser og afsætningsmuligheder.

Priser og afsætning
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A B

C D

E F
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Ahorn

I ahorn kan man skelne mellem tre typer
øjedannelse: Fugleøjedannelse, øje-ma-
ser (i buket) og roddannelse.

Fugleøjedannelsen er kendetegnet ved
små buler på stammen (enkeltøjne på
1/2-1 cm i omfang). Dannelsen er svær at
erkende hos helt unge træ. Forholdsvis
let på mellemaldrene træer og svær på
gamle træer med skorpebark. Bruges som
skrællet finer i Europa. I USA bruges også
planker af en anden ahornart (Acer sac-
charum), som vokser i Nordamerika. Jeg
ved ikke om de ahorntræer med fugleøje-
dannelse, som jeg har fundet i Danmark,
kan udvikle sig til salgbare individer.

Handelsnavne: Fugleøjeahorn, birdseye
maple,

Øje-maser (i buket) ses som spredt øje-
dannelse med buket tendens. Der er stor

forskel på udstrækning op ad stammen
og intensitet i dannelsen. Dannelsen star-
ter ofte i barksporet ved afbrækkede gre-
nene. Ofte er der flamme/vimmer dan-
nelse imellem øjnene.

Pleje: der skal nok ikke hugges for hårdt
omkring træet på grund af risiko for at øj-
nene springer ud som vanris.

Handelsnavne: Ahorn maser, maple burl,
maserahorn

Roddannelse kan også findes hos Ahorn.
Dannelsen svarer til det beskrevne for eg-
rod.

Billedet er fra en Nordamerikansk ahorn-
art.

Handelsnavne: Ahorn rod, ahorn maser,
burlmaple.

Ahorn

Forrige side, øverst fra venstre :
A : Vimmerahorn
B :Ask øje-maser
C :Masurbirk
D :Masurbøg
E : Eg rod
F : Elm rod
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Vimmerahorn
Der er mig bekendt endnu ikke fundet
kendetegn for vimmerahorn på stående
træer uden at skade dem. Det er et pro-
blem, da vimmerahorn er en gængs
handelsvare, som giver gode priser, og det
ville være en stor gevinst at kunne gemme
vimmerahorn, til den har nået rette stør-
relse.

Laver man udvisningen med ridsekniv, kan
man evt. finde eksemplarer med vimmer
og så vise dem tilbage, men det kan nemt
give skader på træet og dermed give en
forringelse af kvaliteten. Det er dog mu-
ligt, at man kan få en økonomisk gevinst
ved at vise træet tilbage og lade det stå,
så det vil jeg anbefale. Vimmer ahorn kræ-
ver altså meget opmærksomhed fra skov-
arbejder og skovfoged for at blive fundet
og sorteret fra, men der er allerede et
marked for produktet. Vimmerahorn ple-
jes som almindelig ahorn.

Det er muligt at få en særdeles god mer-
pris for vimmerahorn, og store kævler kan
endda være meget værdifulde og hand-
les for op til ca. 20.000 kr/m3 for bedste
finérkvalitet.

Handelsnavne: Vimmerahorn, flamme-
ahorn, fiddelback maple, tiger maple,
quilted maple. riegelahorn

Flamme-ahorn
Kendes på ringe der sidder hele vejen
rundt om stammen ofte med 10-30 cm
imellem. I modsætning til vimmerahorn er
flammeahorn let at erkende i skoven. Ud-
trykket i dannelsen er store flammer eller
bånd.

Navne: knubbelahorn, flamme-ahorn,
bånd-ahorn.

Traktorspor/quiltet
Ahorn med "traktorspor" har på den ene
side af stammen et flettet/bølget udtryk,
som ligner et traktorspor. Dannelsen kan
have samme årsag som valkedannelsen
hos bøg. Udtrykket er som quiltet birk,
med runde usymetriske flammedannelser.

Navne: Det er muligvis samme type som i
USA kaldes "quiltet maple".

Ahorn
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Øje-maser meget intens, næsten
rodkarrakter

Øje-maser gammelt træ

Øje Øje Øje

A

B

C

D

Øje-maser finer (A3, B3, C2)

Øje-maser ungt træ Øje-maser uden bark (B3, C2, D1)

Fugleøje Øje-maser, tværsnit (A3, C2, D1)

Øje-maser stammeudsnit (A3,
B3, D1)

Ahorn

Fugleøje øverst fra USA nederst
fra Danmark

N/A

N/A

Øje-maser kævle ved Danzer
Grouṕ s finerværk

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Vimmer Flamme/quiltet Forvekslinger

Flamme ahorn (F2) Spættens drikketræ (F3)

Flamme ahorn /E2) Spættens drikketræ, vindue (E3)

Ahorn påvirket af caprifolium

Vimmer kævle på Tysk auktion* Vimmerdannelse i overgroning
efter skade

E

F

G

H

Traktorspor eller quiltet

Traktorspor eller quiltet

Vimmer ahorn (G2)

Vimmer ved rod

Vimmer med vindue (E1)

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Ask

Ask

Øjedannelse: Jeg har desværre ikke fun-
det nogen eksemplarer i Danmark – men
se billede af ask øje-maser fra en af Dan-
zer Group`s finerfabrikker.

Vimmer: I ask findes vimmerdannelsen
med samme udseende som i ahorn, og
de samme forhold med hensyn til genken-

delse i skoven gør sig gældende (se
ahorn).

Markedet er nok mere svingende for ask
end for ahorn. Store kævler med vimmer
burde kunne indbringe en merpris selv
med brunkerne.
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Øje-maser finer

Øje-maser, tværsnit. Danzer
Group finerværk

Vimmer ask, flækket (A2, C2)

Øje-maser kævle ved Danzer
Group finerværk*

Vimmer ask uden bark (B2, C2)

Øje/masur Vimmer Forveksling

A

B

C

D

Vimmer tværsnit (A2, B2)

Askens barkbille, gange under
bark

Ask

N/AN/AN/A

N/A

N/A

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Birk

Fugleøjebirk kan deles i to typer:

• Type I har små buler på den glatte bark
og kan erkendes på unge træer (fra 5-
10 år). Under bulen er der en "bjerg-
top". På gamle træer kan den derimod
være svært at erkende på stående
træer. Efter fældninger er det muligt at
erkende denne type i tværsnittet og
ved at slå barken af.

• Type II har meget grov skorpebark,
som slutter brat og giver træet udsende
af at have en pludselig afsmalning
(hals). I selve veddet er der derimod
ikke denne afsmalning. Slår man bar-
ken af, viser det sig, at det kun er bar-
ken, der danner halsen. Type II kan er-
kendes fra 10-15 års alderen og resten
af træets levetid. Dannelsen aftager
hurtigt oven for skorpebarken.

Begge typer ser i tværsnittet ud som stre-
ger, der peger mod marven. I radialsnittet
ses fugleøjebirk også som streger næsten
vinkelret ud fra marven. I tangentialsnittet
ses øjnene med flammepartier imellem,
og det er her, dannelsen er flottest. Slås
barken af ses både spidse bjerge og bløde
bakker i veddet. De spidse bjerge er øjne
som stadig sætter nye skud, og de bløde
bakker er øjne, som er gået i stå. De bløde
bakker giver flammeeffekten i fugleøjebirk.

Fugleøjedannelse i birk er ikke ualminde-
lig i Danmark. Der er fundet op til 20%
fugleøjebirk i urørte bevoksninger på 15-
20 år. Det er svært at finde samme hyp-
pighed i ældre bevoksninger. Forskellen
skyldes, at vi i det moderne skovbrug har
lært at udvise de træer, som ikke er glat-
barkede og rette, og det går ud over fugle-
øjebirken. Det kræver kun en ændring af

udvisningen til fordel for fugleøjebirk for
at øge andelen af denne i fremtidige be-
voksninger. Det samme gælder sikkert
også for andre arter og dannelser.

Lokalt er der store forskelle på hyppighe-
den af fugleøjebirk, og hvilken type som
er hyppigst.

Dyrkning af fugleøjebirk er en oplagt mu-
lighed. Det kan være lokalt selvforynget
materiale, klonet eller frøformeret plante-
materiale, der danner grundlaget for den-
ne dyrkning.

Dyrkningsforslag, klonede planter: Antal
planter pr. ha: 1200-2000 stk. klonede
planter og det samme antal hjælpetræer.
Totalt planteantal pr. ha: 2400-4000. Kul-
turen renholdes i 2-5 år. Bestandstræerne
opstammes, begyndende ved en stamme-
diameter på 4-6 cm i brysthøjde, det gø-
res over flere gange med et par år imel-
lem, til man har en bul på 6-8 m. Opstam-
ningen bør gøres om eftersommeren, når
Sct. Hans-skuddet har sluttet skudstræk-
ningen og til begyndelsen af september
inden afmodningen begynder. Der bør ikke
afskæres grene med en diameter over 2-
3 cm, og der bør ikke fjernes mere end
maksimum 20% af løvmængden. Der tyn-
des, så fugleøjebirken holdes i god vækst
(ikke opknebent). Omdrift 50-80 år afhæn-
gig af risiko for rådangreb. Måldiameter i
brysthøjde 45 cm på bark.

Frøformerede planter: Antal planter pr.
ha:2500-3500. Ingen hjælpetræer. Plejes
ligesom klonede.

Handelsnavne; Fugleøjebirk, birds eye
birch, vogelaugenbirche, burl birch, apfel
birch.

Birk
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Flammebirk: Kendetegnet ved meget grov
skorpebark. Der, hvor skorpebarken slut-
ter, ophører flammedannelsen som regel
også. Der er sjældent flammedannelse i
grenene. Der, hvor flammedannelsen slut-
ter, har den form som en omvendt kegle
inden i træet. Flammedannelsen findes
derfor ofte tydeligst i splinten. Derfor skal
skorpebarken gå mindst 2 meter op på
stammen, før træet kan udnyttes.

Der er store forskelle på flammernes ud-
tryk og på skorpebarkens udseende. I
tværsnit vil flammedannelse ses som et
bugtet/bølget årringsforløb. Slås barken
af, ses ofte langsgående furer og tværgå-
ende bølger.

Dyrkning, selvforynget: Der tyndes til for-
del for birke med grov skorpebark, som
går højt op på stammen. Dette bør give et
større udbytte af birke med flammedan-
nelse. Det tilrådes, at der skoves nogle
typiske birke med grov skorpebark, så det
kan konstateres, om der er flammedan-
nelse i det lokale materiale.

Dyrkning, klonede planter: Der produce-
res klonede (meristemformerede) flamme-
birk i Norge, og det er muligt at få plante-
materiale herfra. Dyrkningsforslag; Antal
planter pr. ha. 800-1500, evt. plantes en
hjælpetræart. Kulturpleje som fugleøje-
birk. Omdrift 60-80 år. Måldiameter i bryst-
højde på bark: 50 cm.

Handelsnavne: Flammebirk, ismasur,
curly birch, flame birch.

Masurbirk: Det er først muligt at se
masurbirks kendetegn, når træet er 3-10
år gammelt. De første kendetegn er små
buler (1x1 cm) og/eller fortykninger (halse).
Disse kendetegn kommer, når masurdan-
nelsen er startet, og er nemme at erkende
på unge træer (5-20 år). Bulerne udviskes,
når træerne bliver ældre (20-50 år).

Masurdannelse har ingen sammenhæng
med skorpebark, det vil sige, at der er ma-
surbirke som ingen skorpebark får, og
masurbirke som får meget skorpebark.
Hvis man slår barken af, kan man se ma-
surdannelsen som fordybninger ("kløfter"
eller "dale") i veddet, i modsætning til fug-
leøjebirken, hvor bulerne skjuler en "bjerg-
top". Når masurdannelsen har været i
gang i nogle år, nedsættes træets højde-
vækst, topskudsdominansen forsvinder,
og masurbirken udvikler ofte grove domi-
nerende grene. Fælder man en masurbirk,
vil man ofte se, at dannelsen først er star-
tet 20-30 cm oppe på stammen. Masur-
dannelsen er kraftigst, hvis træet er i god
vækst. Nedsættes træets vækst, nedsæt-
tes masurdannelsen også og kan helt op-
høre. Dette gør det svært at finde vilde
masurbirke, da de ofte vil være mere eller
mindre undertrykte og deres ydre kende-
tegn svære at se.

Masurdannelsens intensitet kan svinge
meget fra træ til træ og også i det enkelte
træ. Der kan være steder i træet, hvor der
er almindeligt fiberforløb, afløst af steder
med meget intens masurdannelse. Laver
man et lille vindue i barken, kan man nemt
ramme et sted, hvor der ikke er masur-
dannelse, og man kan derfor ikke erkende,
at det er en masurbirk, man står over for.
Man kan undersøge døde grene eller af-
skårne grene, men da mange masurbirke
ikke har dannelse i grenene, er det også
en usikker metode til at fastslå dannelsen.

I Skandinavien finder man ofte de vilde
masurbirke på gamle græsningsarealer,
ved skovgærder og lignende steder, som
har været påvirket af drift i lange perio-
der. Man skal kigge efter skæve/langsomt
voksende, bulede, halsformede og grov-
grenede træer. Kendetegnene er ikke no-
gen garanti for god masurdannelse, da
nogle træer har meget tydelige tegn men
dårlig dannelse. Andre kan udvise meget

Birk
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svage ydre tegn og alligevel have en me-
get intens masurdannelse. Ofte kan man
først med sikkerhed fastslå intensiteten af
masurdannelsen, når træet er fældet. Jeg
har i øjeblikket kendskab til 3-5 danske
masurbirke på Sjælland, så dannelsen fin-
des her i landet.

Dyrkning: Der er startet dyrkning af
masurbirk i Danmark i midten af 90erne.
Det er fortrinsvis klonede (meristemfor-
merede) planter, som er brugt, men der
er også enkelte frøformerede kulturer.

Materialet er fra Norge, Sverige og Fin-
land. Dansk Masurforening har startet en
række forsøg med både klonede og frø-
formerede planter. Der arbejdes nu med
forædling og kloning af det danske mate-
riale, så det skulle være muligt at få plan-
ter fra træer som har vist, hvad de kan
producere på en omdrift.

Klonet kultur: Antal: 800-1200 planter/ha
+ eventuel hjælpetræart 1600- 2400 plan-
ter/ha.

Kulturen renholdes. Hjælpetræerne sko-
ves efterhånden, som de generer (rører)
masurbirkene. Hovedtræerne beskæres
for tveger og dominerende grene så tid-
ligt som muligt, og der opstammes lang-
somt (3-4 gange) til der er en bul på 3-6
m, se fugleøjebirk for årstid mm. Der tyn-
des i masurbirkene løbende, når de be-
gynder at genere hinanden. Omdrift 40-
50 år. Masurbirk har i Finland større råd-
tendens end alm. birk, så derfor anbefa-
les en kortere omdriftalder. Måldiameter:
35 cm på bark i brysthøjde.

Handelsnavne: masurrod, maser, textured
birch, curly birch, spreckeld birch, birch
burl.

Birk
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Fugleøje tværsnit (B1)

Fugleøjefiner

Type 1 uden bark (C1) Type 2 uden bark Flammebirk uden bark

Fugleøjebirk type 1 Fugleøjebirk type 2

Fugleøjebirk type I Fugleøjebirk type II Flammebirk

A

B

C

D

Fugleøje ung birk uden bark

Flammebirk tværsnit (D3)

Birk

Fugleøje på ung birk

Flammebirk

Flammebirk planke (C3)

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Masurbirk knoldtype, gammelt
træ (E2, H2)

Quiltet birk, planke og uden bark

Masurbirk Masurbirk Quiltet

N/A

E

F

G

H

N/A

Masurdannelse gammelt træ
(E1, H2)

N/A

N/A

Ung masurbirk, knoldtype Masurbirkfiner (E1, E2)

Masurbirk ca. 20 år, knoldtype Skrældning på Danzer Group‘s
finerværk, masurbirk (F1, F2)

Ung masurbirk uden bark

Masurbirk halstype, gammelt træ
(F2, G3)

Masurbirk, tværsnit (F1, G3)

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Bøg

Bøgetræet er ikke kendt for snørkeltræ.
Den eneste type, som er almindelig kendt,
er valket (vimmer) bøg, og det betragtes
normalt som kvalitetsnedsættende. Der
kan dog laves flotte ting af det. Jeg har
imidlertid også fundet bøg med masur-
dannelse, som burde kunne udnyttes på
lidt længere sigt.

Øjedannelse: I bøg findes øjentendensen
mest hos undertrykte træer. Det er sjæl-
dent at se store bøge med tæt øjedan-
nelse som f.eks. hos eg. Bøg med øje-
dannelse har desværre en stor tendens
til indgroet bark, hvilket er et stort minus,
og gør den svær at udnytte. Udtrykket i
dannelsen er som i Eg-rod.

Flamme: I bøg kendes som nævnt hoved-
sageligt valket bøg. Det skulle dog undre
mig meget, hvis man ikke skulle kunne
finde rigtig flamme/vimmer i bøg. Se bil-
lede af bøg magen til flammeahorn. Jeg
har desværre ikke lavet prøveopskæring
af denne type.

Valket: Har intet med vimmerdannelse i
f.eks. ahorn at gøre. Valkede bøge bliver
ofte nedkvalificeret, hvis ikke de bliver helt
vraget. Det er synd, da der kunne laves
et specialprodukt af netop denne type.
Valkede bøge findes ofte i mellemaldrene
og gamle bevoksninger. Jeg vil tro, at
valkedannelsen skal være tilstede i træet
i minimum 20 år før, at der er nok dan-
nelse til udnyttelse af træet. Der er i øje-
blikket ikke noget marked for valkede
bøge, men det burde kunne skabes, spe-

cielt hvis man kunne levere større mæng-
der hvert år.

Masur: Det er først for nylig (2002), at jeg
har fået kendskab til bøge med masur-
dannelse i Danmark. En masurbøg blev
ved et tilfælde fældet, og det gav vished
for at dannelsen findes i bøge i Danmark
Efterfølgende har jeg fundet flere masur-
bøge i samme bevoksning. Det kræver
dog nok noget forædlingsarbejde, at få
typer fremavlet, som er egnet til dyrkning.
Til sammenligning kan nævnes, at i Fin-
land har man arbejdet med forskning og
forædling af masurbirke i 70-100 år.

Kendetegnene for masurbøg ligner dem,
man finder hos masurbirk. Det vil sige små
buler på stammen (2x2 cm) og hals-
dannelse. Men hos masurbøgene har jeg
ikke fundet en reduceret højdevækst el-
ler en øgning af grove grene. På den fæl-
dede masurbøgs tværsnit ses tydeligt, at
masurdannelsen er startet samtidig med,
at træet har fået god vækst (større årrings-
bredde). Det gør det vanskeligt at finde
masurbøge, da vi traditionelt dyrker bøg
tæt og opknebent, så dannelsen ikke kom-
mer til udtryk i træerne.

Der er i øjeblikket ikke noget marked for
masurbøg. Det skyldes nok, at varianten
ikke er kendt og ikke er tilgængelig på mar-
kedet. Forskning, forædling og markeds-
føring kunne gøre masurbøg til en dansk
specialartikel på linie med masur-birk fra
Finland.

Bøg
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Tangentielsnit og radialsnit øje
(A1, B1)

Valket bøg finer

Tværsnit øje (A1, C1) Valket bøg (A2) Flamme bøg vindue

Stamme med intens øjedannelse
(B1, C1)

Valket bøg (B2) Flamme bøg

Øje Valket Flamme

A

B

C

D

Bøg

N/AN/A

Masurbøg vindue  (C3)

Masurbøg, halstype (D3)

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Masurbøg vindue (E1, F1) Masurbøg udenbark (E2, F2, H1,
H2)

Spættens drikketræ uden bark
(E3, H3)

Masurbøg, tværsnit (E4, F1, G2,
H3)

Masurbøgfiner (E2, F2, G2, H1) Spættens drikketræ (E3, G3)

Masurbøg, knoldtype (F1, G1) Masurbøg, knoldtype (F2, G2,
H1, H2)

Bøg Spættens drikketræ (G3,
H3)

Masurbøg knoldtype (E1, G1) Masurbøg knoldtype (E2, F2, H1,
H2)

Spættens drikketræ

Masur Masur Spættetræ

Bøg

E

F

G

H

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Eg med roddannelse

Eg

Kendetegn: Kraftig vanrisdannelse i store
puder(buketter) som har stor udstrækning
på stammen.

Mindre udspringsvillighed (egentlig gren-
dannelse) end for vanris fra sovende øjne.
Typisk et til to årige skud hvor de fleste er
tørre og falder af hvis man stryger hån-
den over vanrisdannelsen.

Roddannelsen ses på tværsnittet som ki-
ler eller store V figurer. Det er derfor nemt,
at se om dannelsen går langt ind i stam-
men på tværsnittet. I radialsnittet ses eg-
rod som store V`er som ligger ned, man
ser tydeligt grendannelsen som streger i
V´et. I tangentialsnittet ses øjnene i bu-
ketter med snørklede åretegninger uden-
om.

For at træet kan have stor værdi skal dan-
nelsen have stor udstrækning rundt om
stammen, op af stammen og ind i stam-
men. Træet skal have en stor diameter
eller være ekstremt intenst i dannelsen.

Træerne vurderes og prissættes enkelt-
vis og det kan sikkert betale sig at under-
søge markedet inden træet fældes.

Handelsnavne: Eg-rod, Eg maser, Oak
burl, Rosen-Eise.

Forvekslingsmuligheder:

• Vanrisdannelse som følge af kraftig
hugst eller opkneben vækst (sovende
øjne). Sovende øjne viser sig ofte som
enlige skud og er mere villige til ud-
spring og vækst i flere år.

• Spættens drikketræer: Små hak i bar-
ken ofte i mønster på tværs af stam-
men. Ses tydeligt om foråret når saf-
terne stiger. Ses i tværsnittet som et
sort "T" pegende udad mod barken.

Ses også hos mange andre arter end
Eg.

• Barknekroser: Ses som rosenformede
partier på stammen, ofte med død bark
i midten. Ikke så almindelig på eg som
på ask.

• Gamle træer: Store overgroninger kan
have vanrisdannelse som ikke går
særligt langt ind i stammen.

Anvendelse: Møbelfiner, til indækning,
rammer og hobbyarbejde.
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Markedet for eg-rod er svingende, så hvis
man kan vente til efterspørgslen er stor
med at skove eg-rod, så kan man opnå
en rimelig merpris i forhold til almindelige
egekævler.

Dyrkning: Der er ingen erfaringer med
dyrkning af eg med roddannelse i Dan-
mark. Der er store lokale forskelle på hvor
ofte man kan finde Eg med roddannelse,
så nogle steder kan man sikkert dyrke

med lokalt plantemateriale. Unge træer
med dannelsen er sandsynligvis bort-
hugget, og det er nemt at forveksle dan-
nelsen med alm. vanrisdannelse på unge
træer. Træer, hvor dannelsen kan udvikle
sig til salgbare individer, bør ikke lysstilles
for voldsomt, idet det giver risiko for, at
vanrispuderne udvikler grene, som vok-
ser i flere år. Ellers skal eg med rod-
dannelse sandsynligvis dyrkes som almin-
delig eg.
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Eg rod, tværsnit (C2, D1)

Eg rod kævler ved tysk auktion* Eg rod uden bark (A2)

Eg rod. Meget intens Eg rod. God dannelse (B2)

Øje/rod Øje/rod Forvekslings muligheder

A

B

C

D

Eg rod, tværsnit (C1, C2)

Eg rod, tangentielsnit (C1, D1)

Eg med barknekrose

Eg

N/AN/A

N/A

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.

N/A
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Elm

Elm og Rødel

Desværre er der efterhånden ikke mange
store træer tilbage  pga. elmesygen. Der
skulle dog være mulighed for at unge træer
overlever elmesygen, så der en gang i
fremtiden bliver elm med roddannelse
igen. Der er efterspørgsel på elm-rod, så
døde træer kan også have interesse. Dan-
nelsen svarer til det beskrevne for eg-rod.

Handelsnavne: elm-rod, elm-maser, elm-
burl.

Rødel
Dannelsen svarer til det beskrevne for eg-
rod, dog har rødel oftest kun roddannelse
på de nederste 1-3 meter af stammen.

Handelsnavne: Rødel-rod, rødel maser,
klipp all-rod, alder burl.
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Elm rod, tangentielsnit

Elm rod

Elm rod Rød El rod

Elm : øje/rod Rødel : øje/rod

A

B

C

D

Elm rod ,skål

Elm og Rødel

N/AN/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A

Bemærkning : Angivelser i parentes er billeder af det samme træ.
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Andre arter

Andre arter

Da snørkeltræ findes i de fleste arter, er
der flere muligheder end dem, som hidtil
er nævnt.

Der er et væld af muligheder for at finde
snørkeltræ i skovene og i landskabet. Jeg
vil blot nævne nogle:

• Kirsebær med flammedannelse er et
eftertragtet produkt. Kendetegn er
nogenlunde som for birk.

• Poppel med øje-roddannelse bruges
som et billigere alternativ til eg- og elm-
rod. Kendetegn som for eg-rod.

• Spidsløn med øje- eller flamme-
dannelse. Kendetegn som for ahorn.

• Valnød-rod. Øjedannelse som findes i
rødder af valnød. Meget eftertragtet
produkt til indtræk i biler. Roden skal
graves op, så det er et meget specielt
skovprodukt, som også er besværligt
at producere.

• Ædelgran med flammedannelse er
efterspurgt til instrumentfremstilling.

Valnød rod ved Danzer Group finerværk

Ædelgran med flammedannelse

Kirsebær med øje-maser
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Litteraturliste

Der findes mange artikler om masurbirk
på svensk og norsk i forskellige fagtid-
skrifter.

Der findes en litteraturliste i ”Masurbirk
som nicheproduktion i Dansk skovbrug”
som er meget omfattende.

Angående litteratur om andre arter/dan-
nelser vil jeg henvise til følgende web-
side:

www.ag.auburn.edu/aaes/communi-
cations/bulletins/figureinwood/literat-
ure. html

Her er ca 80 titler på artikler på engelsk,
tysk, svensk og norsk om forskellige
dannelser.




