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Dyrkningsmodel 
I et marked hvor energiproduktion i form af flis har en klar 
opadgående tendens synes korte (20-30 år) tyndingsfrie 
omdrifter som en attraktiv mulighed. I Sverige spiller pop-
pel- og aspeplantager mange steder allerede en integreret 
rolle i netop 20-30 årig omdrift. Poppel bør derfor være med 
i overvejelserne, når eksempelvis afviklede rene askebe-
voksninger skal genkultiveres. Skulle flisen svigte, kan 
poplen, som også i dag, afsættes til spånplade-, cellulose- 
og emballagetræ. 
 
Erfaringsmæssigt topper tilvæksten for poppel og asp ved 
20-30 års alderen. 
 
Lokalitet 
Poppel kræver en høj PH-værdi og er derfor uegnet på sure 
skovjorde (eksempelvis efter nål). Den trives godt på de 
fleste jordbundstyper, men undgå de mest våde- og tørke-
udsatte lokaliteter. Grusede- og sandede jorder med god 
vandtransport anses som de bedste, mens meget lerede 
jorder er uegnede. Undgå ligeledes de lokaliteter der erfa-
ringsmæssigt ofte rammes af sen forårsnattefrost. 

  
Poppel er en lyskrævende træart. Sørg for at de tilplantede 
arealer er større end 0,5 ha. Det vil sikre at der er tilstræk-
keligt lys til en god udvikling. 
 
Klonvalg 
Vi anbefaler at du anvender velkendte afprøvede kloner. 
Den eneste velafprøvede klon på markedet er i dag OP42. 
Balsam poplen OP42 er brugt med stor succes igennem 
mange år i bl.a. læhegn og skovrejsninger. Den er kendt for 
stor volumentilvækst, etableringssikkerhed og frem for alt 
så kan den med sikkerhed klare det danske klima. 
 
Klonerne Muhle-Larsen, MAX 1-4, Alasia-klones samt hy-
bridasp er også kendte for stort tilvækstpotentiale, men 
førstnævnte findes kun i handel i begrænset omfang og 
øvrige er ikke gennemtestede i Danmark. 
 
Du kan anvende både barrodsplanter og stiklinger. Barrods-
planter anses generelt for at være mere etableringssikre 
end små stiklinger. Dog findes store stiklinger – såkaldte 
poles som har vist sig meget etableringssikre. 

Poppel er interessant på skovjord pga. kort omdriftstid, høj volumentilvækst, god træ-
fliskvalitet, og mulighed for alternative sortimentsudfald.  

Her beskrives en ekstensiv dyrkningsmodel på skovjord, som kan anvendes fx på 
askelokaliteter ramt af askesyge, hvor poplen kan agere en ”mellemafgrøde”, indtil det 
forhåbentlig igen bliver muligt at plante ask. 

 

En poppelkultur bliver hurtigt til en sluttet skovbevoksning.  
Foto: Hans Christian Graversgaard 
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Anlæg og pleje 
Poppel kulturer kan etableres med traditionelle barrodsplan-
ter, stiklinger eller poles. Poles er stiklinger på samme 
længde som en landmålerstok. Her bør det være muligt at 
arbejde med et meget lavere plantetal helt ned til på 625- 
eller 1.100 planter/ha.  Da stiklingerne er over bidhøjde fra 
dag et, kan udgifter til hegn, ved et normalt vildttryk, spares. 
Dog vil disse poles være tiltrækkende for fejende råbukke, 
og der er risiko for at en (mindre) kultur derved ødelægges.  
 
Poppel er i kulturstadiet meget følsom overfor ukrudtskon-
kurrence (mere end andre arter der normalt plantes i skov-
kulturer!). Pga. det lave plantetal anbefaler vi en punktvis 
renholdelse rundt om planterne.   
 
Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at tynde i be-
voksningerne.  
 
Høst 
Når bevoksningen er ca. 25 år (+/- 5 år) er den hugstmo-
den. Det bedste tidspunkt på året for skovning af poppel er 
sidst på sommeren, mens der stadig er blade på træerne.  
 

 
 
Når træet er fældet vil fordampningen i bladene trække 
vand fra stammen og veddet tørrer hurtigere. Der fældes 
med traditionelle skovningsmaskiner eller manuelt. Efterføl-
gende tørrer træerne på arealet, - eller alternativt køres det 
ud til bilfast vej. Efter ca. 1 måneds tørring flishugges og 
køres direkte på varmeværket.  
 
Ved at fælde sidst på sommeren kan der således opnås 
bedre fliskvalitet med lavt vandindhold – og hermed en 
bedre afregning. En skovning sidst på sommeren vil ligele-
des begrænse genvækst og hermed muliggøre introduktion 
af en ny træart. 
 
 

Udbytte 
Ældre svenske forsøg har vist at hybridasp, en krydsning 
mellem den europæiske og amerikanske bævreasp, kan 
producere 2-4 ton tørstof/ha/år i en 20 årig omdrift. Det 
svarer meget godt til den stående masse i en rødgran be-
voksning af god bonitet efter 60 år.  
 
Ældre danske forsøg med poppelklonerne OP42 og Muhle-
Larsen, viser tilsvarende produktionsniveauer og i enkelte 
tilfælde har man opnået højere niveauer. Vi forventer at et 
udbytte på 7-10 tons tørstof/ha/år er realistisk på de fleste 
jordtyper ved god dyrkningspraksis. 
 
Økonomi 
Der er pt. ingen danske erfaringstal for økonomien. Sven-
skerne anvender primært hybridasp i skoven, men har en-
kelte steder også anvendt poppel. Disse bevoksninger viser 
udbytter på 4-8 tons tørstof/ha/år, hvilket giver en intern 
forrentning af plantningsomkostningerne på 5-10 %. 
 

 
OP42kan ligeledes bruges som ammetræer / forkultur for 
bøg. Her er det ca. 17 årig poppel med underskov af bøg. 
 
Andet 
Det er vigtigt at sikre at arealet er veldrænet for at optimere 
poplernes produktion. 
 
Vær opmærksom på, at poppelbladrust værtsskifter med 
lærk. 
 
 


