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INDTÆGTSKRlTERIER 
OG RElVISENDE BILLEDE MED 

UDGANGSPUNKT I ÅRSREGNSKABER 
FOR PRIVATSKOVBRUG 

OG PLANTESKOLER 

Af filialdirektør. cand. merc. LEIF ANDERSEN. 
Forstædernes Bank A/S 

Oxford class: 652.55 og 673.1 

Indtægtskriterier og dermed varelagres værdiansættelsesmetoder 
diskllIeres med udgangspunkt i regnskaber for privatskovbrug og 
planteskoler. 

Regnskabspraksis er i strid med Årstegnskabslovens bestemmel
ser. Nok så interessant er, at lovens specifikke værdiansættelses
metoder for lagre blev værdiansat på grundlag af successiv ind
tægtsføring af værditilvæksten, men denne mulighed er tilsynela
dende ikke til stede inden for rammerne af Årsregnskabsloven. 

Hvor længe skal brugerne acceptere vildledende regnskaber? 
En ændring af lagres værdiansættelse som nævnt ovenfor vil 

imidlertid yder/igere nedtone afkastningsgradsteknikkens anvende
lighed. Krav om likviditetsprognoser vil herefter blive et nødvendigt 
supplement, for at den eksterne regnskabslæser kan danne sig et 
helhedsindtryk af de pågældende virksomheder. 

A. Baggrund for spørgsmålet 
Ved analyse af et antal virksomheder i ovennævnte brancher et 

det fundet relevant at sætte spørgsmålstegn ved værdiansættelses
metoderne for visse af virksomhedernes varebeholdninger. 

Drøftelser med flere revisorer og banker samt Dansk Skovfore
ning efterlader det indtryk. at regnskaberne ofte ikke giver den 

Denne artikel er gengivet fra tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen nr. 7. 1986. 
med tilladelse fra udgiveren. Artiklen kan ses i sammenhæng med den efterføl
gende artikel af John Hansen om skovbrugets regnskabspraksis. 

Red. 
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eksterne regnskabs læser et retvisende billede af selskabernes stil
ling, således som § 4 i Arsregnskabsloven foreskriver. 

Baggrunden skitseres i det følgende med udgangspunkt i en 
konkret kundesamtale i banken. 

En mindre planteskole, der var kunde i et andet pengeinstitut, 
kontaktede i juni 1985 undertegnede med henblik på et møde om 
overtagelse af bankengagement samt udvidelse heraf. Kreditfor
højeIsen skulle finansiere indkøb af flerårige plantekulturer. 
Virksomheden havde fået meddelt afslag på ansøgningen i sit 
hidtidige pengeinstitut , først og fremmest begrundet i en util
fredsstillende indtjen mg og selvfinansiering gennem en årrække. 

Banken fik overdraget regnskaber, som i summarisk form er 
angivet i Bilag 1. Planteskoleejeren stod uforstående over for 
afslaget, idet han, som det udtryktes , havde et yderst beskedent 
privatforbrug og igennem de sidste ca. 21/2 år havde investeret 
betydelige summer i flerårige plantekulturer, men skulle man tro 
regnskabet , var disse forsvundet ud i den blå luft . 

Planteskoleejeren forklarede yderligere, at salget af plante kul
turer i de omhandlede driftsregnskaber bevidst var holdt på et 
absolut minimum med henblik på at øge den samlede bestand af 
kulturer. Salg ville først være driftsøkonomisk forsvarligt, når 
kulturerne var omkring 5 år gamle . 

En umiddelbar vurdering af de forelagte regnskaber tilsagde 
selvsagt, at yderligere kreditgivning burde afslås . Imidlertid fore
kom det bemærkelsesværdigt - såfremt kundens udsagn var kor
rekt - at varelagrene ikke var aktiveret. Kunden foretog revisor
skifte til et gartner- og skovbrugskyndigt revisionsfirma, og ban
ken fik i juli brev fra den ny revisor med bl.a. følgende indhold 
(tilpasset): 

- »Mit hovedindtryk af virksomheden er , at den er sund, men 
har et øjeblikkeligt likviditetsproblem. « 

- »Virksomheden har gennem de sidste 2-3 år investeret i en 
storproduktion af nye planter. Denne produktion har ikke kunnet 
aflæses af de foreliggende regnskaber. Indtægtskriteriet har været 
faktureringsbasis . « 

- »Beholdningen af planter, som ikke er aktiveret og indtægts
ført, har jeg opgjort i salgspriser til kr. 2.897.500.«. 

- »Udgangspunktet for prisfastsætteIsen af planterne har været 
en engrosprisliste fra X-planteskole i Y-by, dog således, at adskil
lige planter er prisfastsat væsentligt lavere.« 
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- »Jeg har besigtiget planterne. og det er mit indtryk. at de 
generelt er sunde og i god vækst.« 

Plantebeholdningen blev specificeret. og det fremgik. at der i 
alle tilfælde var tale om flerårige kulturer. eksempelvis concolor
og omorica gran. bjergfyr. koreagran. cypresser. thuja, røn , taks 
etc. 

Til brug bl.a. for vor kreditvurdering blev der udarbejdet resul
tatopgørelse (1/1-30/6 1985) samt balance pr . 30/6 1985 . Den 
afgørende forskel i forhold til hidtidig praksis var, at lagre blev 
aktiveret med kr. 676.000. ligesom ændringer i lagre af færdig
varer og planter under produktion blev indtægtsført med samme 
beløbl). 

Af noter til ændringer af lagre i færdigvarer og planter i produk
tion fremgik bl.a .: 

-}) Beholdningen af færdige planter og planter under produktion 
vurderes til indkøbspris.« 

- »Arbejdsløn, kunstgødning m.m .. der er investeret i produk
tionen. er ikke aktiveret.« 

-}) Vare beholdninger opgøres herefter således: 

Varekøb 1983 ....... .... . . ..... . 
Varekøb 1984 ... . .. .. .. . ... . .. . . 
Varekøb 1985 (1/1-30/6) ...... ... . 

Heraf anslås ca . 19% at være solgt .. 

320.463 
346.727 
168.205 

835.395 
159.395 

676.000 
Ovennævnte korrektion af tidligere års regnskaber påvirker 

selvsagt vurderingen af virksomhedens økonomiske stilling i bety
delig grad. Hidtidige praksis må nærmest anses for at være misvi
sende . Mere bemærkelsesværdig er måske, at praksis ved lagrenes 
værdiansættelse i skovbrug tilsyneladende mere generelt følger 
princippet om ikke at aktivere. 

r planteskoler synes praksis uensartet. Dette bekræftes ved 
samtaler dels med pengeinstitutters kreditmedarbejdere, dels 
med revisorer . 

I) I revisors bemærkninger til regnskabet fremgik bl.a . : »Optagelsen af plante
beholdningen i regnskabet er et brud på tidligere regnskabsprincipper. Det 
viste overskud er ikke resultat af periodens drift . men et resultat af det ændrede 
regnskabsprincip i balancen . der har til formål at vise virksomhedens økono
miske stilling på statusdagen .« 
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Spørgsmålet er herefter, hvilke regskabsprincipper Arsregn
skabsloven lægger til grund ved lagres værdiansættelse. Selvom 
nævnte virksomhed, der er en personligt drevet enkeltmandsvirk
somhed , ikke aflægger årsregnskab efter Arsregnskabsloven, må 
det imidlertid antages, at værdiansættelsesprincipperne i loven 
kan anvendes og vil blive anvendt analogt. Følgende gennemgang 
er baseret på going-koncern antagelse, jf. § 26, stk. 1. 

B. Arsregnskabsloven og lagres 
værdiansæHelsesprincipper 
§ 10 indeholder kategorier afvarebeholdninger : 

Omsætningsaktiver: 
I. Varebeholdninger. 

1. Råvarer og hjælpematerialer. 
2. Varer under fremstilling . 
3. Fremstillede færdigvarer og handelsvarer . 
4. Igangværende arbejder for fremmed regning . 
5. Forudbetalinger for varer. 
Nærværende problemstilling har alene relevans for 1.2. og 1.3. 

»Råvarer og hjælpematerialer« giver næppe anledning til væsent
lige vurderingsproblemer. Værdiansættelsen foretages på basis af 
ankaffelses- eller kostprisen, jf. § 31. »Igangværende arbejder for 
fremmed regning« behandles ikke i det følgende, idet salg af 
plantekulturer og træproduktion kun atypisk finder sted på lang
tidskontraktbasis2) . 

I modsætning til de fleste andre vareproducerende erhverv, 
hvor der er rimeligt klar adskillelse mellem varer under fremstil
ling og færdigvarer, er der for planteskoler og skovbrugsbedrifter 
tale om glidende overgange, idet plantekulturer og træer af en vis 
størrelse kan henføres under begge kategorier . Afgørende for den 
konkrete henføring må bero på virksomhedens planer med de 
respektive kulturer på statustidspunktet. Da jeg i øvrigt er af den 
opfattelse, at begge varebeholdningskategorier regnskabsmæssigt 
skal behandles ens, er der næppe behov for yderligere kriterier til 
fastlæggelse af beholdningernes karakter . 

Ifølge § 31 , pkt. 1 skal værdiansættelsen af omsætningsaktiver 
tage udgangspunkt i anskaffelses- eller kostpris. Af stk . 3 fremgår, 
at kostprisen fremkommer ved at tillægge produktdirekte omkost
ninger til råvarernes og hjælpematerialernes anskaffelsespris. 

2) En undtagelse er eksempelvis peberrod med en produktionstid på tre år. 
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Hertil kan yderligere tillægges andele af produktindirekte om
kostninger. hvis disse vedrører fremstillingsperioden. 

Når * 31 anvender det foreskrivende »ska/« om værdiansættel
sens udgangspunkt i anskaffelses- eller kostprisen, må man slutte, 
at undladelse af aktivering af kulturer, således som der er eksemp
ler på i praksis. er direkte i strid med lovens indhold . 

Imidlertid er jeg af den opfattelse, at en aktivering ud fra 
kostprisen alene , ikke vil medføre et retvisende billede af selska
bernes økonomiske stilling , når der er tale om flerårige kulturer. 
Det må erindres. at de driftsøkonomiske bevæggrunde for at 
anskaffe og udplante flerårige kulturer netop er, at der samtidig 
med planternes vækst igennem årene finder en mængdetilvækst 
sted som følge af økologisk betingede forhold . Såfremt der ikke er 
mulighed for løbende at indtægtsføre værditilvæksten, vil regn
skabet - i situationen med vedvarende lageropbygninger - udvise 
et pessimistisk og dermed vildledende billede af den pågældende 
bedrifts indtjeningsevne. Problemstillingen er naturligvis den om
vendte ved lagerreduktioner . 

Af * 34. stk. 1, fremgår, at »varebeholdninger kan ansættes til 
en højere værdi end anskaffelsespris eller kostpris, men dog ikke 
højere end genanskaffelsesværdien.« Denne ansættelse skal sam
menholdes med * 26. stk. l, nr. 3 litra a og b. Litra a fremhæver, 
»at kun den fortjeneste, der er konstateret på balancetidspunktet, 
medtages«. Litra b pointerer, at værdiansættelsen i alle tilfælde 
skal ske under udvisning af behørig forsigtighed , og især således , 
at der tages hensyn til alle forudseelige risici og eventuelle tab, 
som er opstået i løbet af regnskabsåret eller før og efter regn
skabsårets udløb, men inden udarbejdelsen af regnskabet. 

Risiko- og tabsvurderingen i den konkrete branche må i særlig 
grad fokusere på kulturernes sundhed og på produkternes gene
relle prisniveau . 

I princippet er der således mulighed for.den i * 34 nævnte 
regu lering af varebeholdningernes værdi . Men hvor der er tale om 
urealiserede gevinster, fordi prisen er steget i regnskabsåret, taler 
forsigtighedsprincippet i litra a imod at medtage denne fortjene
ste . Det må imidlertid pointeres, at mit argument for successivt at 
indtægtsføre værditilvæksten ikke er i strid med forsigtighedsprin
cippet. 

Beregningsgrundlaget vedrører ikke forskellen mellem plante
kulturernes kostpriser og salgspriser, respekt iv andele af kom
mende. men på statustidspunktet usikre salgspriser. Værditil-
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væksten, der bør indtægtsføres, udgør alene forskellen mellem 
kostprisen - uden indirekte produktionsomkostninger - og gen
anskaffelsespriser} for den tilsvarende plantekultur som følge af 
tidsfaktoren, der er en funktion af bl.a. økologiparametre : 

Kostpris for plantekultur X i perioden t=X t 

Værditilvækst til indtægtsføring i resultatopgørelsen i periode 
t+ 1: 

Xt+I-Xt 

Loven giver imidlertid ikke mulighed herfor. § 34, stk. 1, mulig
gør som nævnt ganske vist opskrivning af varebeholdningerne, 
men § 34, stk. 3, henviser til § 30, stk. 2-5, der finder tilsvarende 
anvendelse på § 34, stk. 1. § 30, stk . 2, anfører, at den værdifor
øgelse, der er konstateret ved opskrivningen, skal overføres til 
opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen . Opskrivnings
henlæggeisen skal opløses, hvis det opskrevne aktiv reduceres 
eller udgår af driften, eller hvis forudsætningen for opskrivningen 
ikke længere er til stede. Endvidere - og nok så centralt - at 
opskrivningshenlæggelsen kun kan indtægtsføres, hvis den udgør 
en realiseret fortjeneste, og skal i så fald opføres som særskilt post. 

Anvendelse af § 34 er følgelig ikke særlig velegnet, idet værdi
forøgelsen alene reflekteres i status3) og ikke i resultatopgørel
sen4). I den mere fremadrettede og dynamiske kreditvurdering 
tillægges resultatopgørelsen, resp. resultatbudgettet, større be
tydning i vurderingen af selskabernes overlevelsesmulighed . 

Spørgsmålet er , om den tilsyneladende manglende mulighed i 
loven for successivt at indtægtsføre forøgelsen af værditilvæksten 
alligevel kan tillades i medfør af § 4, stk. 4, hvoraf fremgår , at 
loven skal fraviges, hvis bestemmelserne strider mod §4, stk. 2, 
der omhandler kravet om det retvisende billede. En fravigelse skal 
i givet fald iflg. stk. 4 anføres i noterne og begrundes med oplys
ning om fravigelsens indvirkning på aktiver, passiver, den økono-

3) Såfremt opskrivning alligevel finder sted , og den eksterne regnskabs læser læg
ger vægt på aktivers pantsætning, bør Tinglysningslovens § 37, stk. I. erindres. 
Det fremgår bl.a. heraf, at tinglyst pantebrev i en landejendom - når intet andet 
er aftalt - også omfatter den til ejendommen hørende besætning, gødning , 
afgrøder og andre frembringelser, for så vidt det ikke udskilles ifølge en 
regelmæssig drift af den pågældene ejendom. Analogt hermed må plantekultu
rer i de her omhandlede virksomheder også være omfattet af panteretten . 

4) I Hasselager, Olaf, og Johansen , Aksel Runge: )} Årsregnskabsloven af 1981 
med kommentarer ", Kbh. 1982, side 263 , forventes bestemmelsen ikke at få 
større anvendelse på grund af bindingsreglerne . 
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miske stilling samt resultatet. Mange revisorer afviser denne mu
lighed med den begrundelse, at loven dels er så ny, at ændringer i 
samfundets omgivelsesbetingelser ikke er undergået så væsentlige 
ændringer siden lovens vedtagelse, og dels at loven på området er 
forholdsvis detaljeret. 

Jeg er ikke enig i disse synspunkter. Ganske vist er loven detal
jeret. men en regnskabslovgivning, der er i stand til at opfange og 
tage hensyn til alle erhvervs særegne forhold, kan ikke gennemfø
res . Selv lovgivers intellektuelle kapacitet er begrænset. Endvi
dere ville detaljeringsgraden gøre loven ganske uoverskuelig. 

Men det er væsentligt på ny at understrege, at der i synspunktet 
om regulering for værditilvæksten ikke antydningsvis lægges op til 
indregning af omkostningstillæg til dækning af indirekte produk
tionsomkostninger . Sådanne fordelinger lader sig ikke basere på 
objektive og entydige målinger. En værditilvækstøgning kan der
imod foretages uden anvendelse af tilfældige fordelingsnøgler. 

Ikke hermed sagt, at de praktiske problemer er uvæsentlige. 
Men problemerne kunne vel løses ved hjælp af brancheforenin
gernes indsigt i de enkelte kulturers typiske udviklingsforløb . Der 
skulle i givet fald udarbejdes tabeller med indeksangivelse af de 
enkelte kulturers vedrnasseforskydninger ud fra alderskriterier 
(mængdeindeks). der herefter sammenholdes med et kostprisin
deks . Brug af kostprisindeks medfører anvendelse af genanskaf
felsesværdien. som er i overensstemmelse med § 34, stk . 1. Tanke
gangen følger i princippet de vurderingstabeller , der anvendes ved 
vurdering af skove og plantager ved den offentlige vurderingS) . 

C. Behovet for ændrede værdiansættelseskriterier 
I det foregående er problemstillingen søgt analyseret , dels med 

udgangspunkt i en konkret kreditværdighedsundersøgelse, dels i 
en vurdering af Arsregnskabslovens muligheder . 

Som det er fremgået, er spørgsmålet om det retvisende billede i 
høj grad sammenkoblet med eksistensen af lagerændringer. Så
fremt lagrene er nogenlunde konstante, kan betragtningerne om 
ændrede principper siges alene at være af teoretisk karakter. Med 
andre ord, såfremt det her behandlede praktiske eksempel kun er 
en enlig svale , er der ingen grund til at ændre praksis med det 
ressourceforbrug, det ville medføre . 

5) Jf. SD-cirkul;t"re a f IO . januar 1986. j.nr. 1201062-217. 
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I det følgende refereres til en undersøgelse foretaget af Dansk 
Skovforening6). Der er tale om en analyse af regnskabsoversigter 
for dansk privatskovbrug omfattende 88 private skovdistrikter 
samt 93 overvejende private hedeplantager. Populationen må 
antages at være repræsentativ for branchen. Med henblik på at 
vurdere værdiansættelseskriterierne for træerne, et det nødven
digt at introducere nogle fagspecifikke regnskabsbegreber: 

1) Kasseoverskud ved skovdrift: Dækningsbidrag7) ved træpro
duktion + dækningsbidrag ved pyntegrønt -:- generalomkost
ninger. 

2) Kasseoverskud i alt: Kasseoverskud ved skovdrift + dæknings
bidrag ved bivirksomheder. 

3) Hugstkorrigeret kasseoverskud: Kasseoverskud enten i alt eI
ler ved skovdrift alene, korrigeret til en hugst på størrelse med 
den aktuelle tilvækst. 

Forklaringen på det hugstkorrigerede kasseoverskud er tanke
vækkende, idet branchens synspunkter nærmest peger i retning af 
at forkaste de traditionelle overskudsbegreber: 8) 

»Det er klart, at kasseoverskuddet pr. ha ikke er noget godt mål 
for resultatet af driften. Arsagen hertil er, at et sådant kasseover
skud næsten altid vil indebære en kapitalopsparing eller -hævning. 
I år (1984) er der således for landet som helhed opskovet mere end 
halvandet års tilvækst. Kasseoverskuddet bør derfor korrigeres 
for kapitaljorskydninger for at give et rigtigt billede af det enkelte 
års driftsresultat. Denne korrektion er vanskelig at foretage, dels 
fordi regnskabsoplysningerne til denne statistik ikke er tilstrække
ligt specificerede, og dels fordi skovbrugets lange produktionstid 
gør værdibegrebet vanskeligt (venteværdier) . 

Kapitalforskydningen beregnes som årets vedmasseforskyd
ning (tilvækst -:- hugst) multipliceret med det gennemsnitlige dæk
ningsbidrag I. Der er således tale om et tilnærmet udtryk for 

6) Dansk Skovforening: Regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug, beretning 

nr. 39, 1984. 

7) Defineres som: Salgsindtægt -+- direkte pålignelige stykomkostninger til skov

ning og transport til fast vej -+- kulturomkostninger, som kun delvist varierer 

med hugstens størrelse . 

8) Dansk Skovforening: Op .ei!., side 24. 
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kapitalopsparing eller -hævning. Tilvæksten er ikke 100% sikkert 
bestemt. og det gennemsnitlige dækningsbidrag I har ikke fuld
stændig sammenhæng med værdien af tilvækst/hugst. « 

Konklusionen synes analog med det ovenfor anførte og er tal
mæssigt underbygget: 

Ejendomme øst for Storebælt. 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Overskud i alt (kr. /ha) 170 457 606 666 531 779 
Hugstkorrigeret over-

skud i alt (kr. /ha) ... 321 502 595 410 199 655 
Kilde: Op .ei!. . side 34. Hovedstatistik 1'l79-19R4. 

Forskelle i det regnskabsmæssige overskud og det mere finansi
elle. hugstkorrigerede udtryk . viser over perioden en så væsentlig 
afvigelse. at det regnskabsmæssige overskud bør forkastes. Dertil 
kommer. at variansen skal ses i lyset af. at der er tale om en flerhed 
af skovbrugsbedrifter. Variansen over tiden inden for samme 
bedrift må følgelig antages at være betydeligt større. Førnævnte 
.konklusion om det regnskabsmæssige overskudsbegreb synes føl
gelig at få endnu større styrke. 

D. Måling af bedrifternes indtjeningsevne 
Til afdækning af virksomhedens overordnede indtjeningsevne 

anvendes sædvanligvis afkastningsgraden. der nedbrydes i mindre 
aggregerede komponenter til belysning af dels indtægts-/omkost
ningstilpasningen. dels formuetilpasningen. 

Såfremt afkastningsgradsteknikken skal medvirke til relevant 
regnskabsfortolkning. må det ideelt forudsættes. at periodens 
overskud før renter og afskrivninger samtidig er udtryk for Iikvidi
tetsvirkningen'l). Såfremt dette ikke er tilfældet. vil der være 
større eller mindre uoverensstemmelse mellem den regnskabs
mæssige afkastningsgrad og den ideelle målevariabel. internren
ten. De beskrevne virksomhedstyper vil ofte. som det er fremgået. 
fortage investeringer. der i princippet er omsætningsaktiver . men 
hvor indbetalinger først konstateres flere år ud i fremtiden. Ek
sempelvis vil omdriftsalderen for egebevoksninger ofte ligge på 

'l) For e n n~l'rmere uddybning . se Worre . Zakken : »Afkastningsgraden og afkast 
ningsgradsteknikken i regnskabsanalysen« i Regnskabsartikler l. Foreningen 
af Yngre Revisorer . 
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omkring 150 år, mens den for pyntegrøntarealer kan ligge helt 
nede på 10-15 år IO). 

Det må imidlertid fastslås, at omformning af regnskaber til 
egentlige investeringskalkuler med de nævnte interessehorisonter 
er umulig i praksis. Men da afkastningsgradsteknikken i hvert fald 
må formodes at give yderst ufuldstændig regnskabsinformation, 
vil det være et skridt i den rigtige retning mod en helhedsbedøm
melse af virksomheden at supplere med 3-5 årige likviditetsprog
noser med tilhørende forudsætninger, der kan danne grundlag for 
en analyse af overlevelsesevnen. 

E. Afsluttende bemærkninger 
Afgørende for en optimal kapitalallokering er bl.a ., at reviso

rerne udarbejder relevante regnskaber baseret på et driftsøko
nomisk indhold. De her omhandlede virksomhedstyper har krav 
på en særlig behandling , der må indebære særegne værdiansættel
sesprincipper . Regnskabs- og skatte love må ikke blokere for ud
arbe jdelse af informative regnskaber. Ansvaret herfor er reviso
rernes . 

IO) Dansk Skovforening: Op.eil .. side 7. 
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Driftsregnskaber (1000 kr ,) , 

( 1/1-31/12) (1/1-30/6 ) 
1983 1984 1985 

Oms,L'tnim! . . . . . . . . . . . . 625 725 325 
Vareforhr~g I) 305 332 161 

Bruttoavance I .... . . . . .. 320 393 164 
L,mninger 268 310 127 

Bruttoavance II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 83 37 
, Kontante kapacitetsomkostninger . . . . . . . . . 127 138 86 

Overskud f"n afskrivninger og renter "" 75 ""55 ~ 49 

Afskrivninger ...... ........ ... I 2 

Ov'erskud fl,r renter . . . . . . . . . . . . . . ~76 ~ 57 ""50 
E kstraordina.'re poster . . . . . . . . . . + 16 
Renteudgifter • •• • • 0 · 0 • ~ 23 ",,76 ~ 39 

Arets nettoresultat ....... ... . ""99 ~ 117 ""89 

I) Fejlagtigt angivet. i virkeligheden: Varekøb, der i øvrigt ikke er helt identiske 
med »varekøh « for samme regnskabsår, som angivet i afsnit A, 

Status (1000 kr ,) 

pr, 31/12 pr. 30/6 

A k/il 'er 1983 1984 1985 
Likvide heholdninger . . . . . . . . . . . 78 114 62 
Varedehitorer 153 lSI 64 
Maskiner . inventar, vogn 21 19 19 
Investeringsfond (i alt henlæggelser) 96 81 81 
V,~rdipapirer III 93 107 
Ejendom (gartneri) ...... . . . 735 925 925 

,194 1,383 1.258 

PlIssi"er 
Skyldig skat, moms m,v , • _ •• ,. 0 . 0 • • • • •• . 76 93 64 
Vare kreditorer . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 255 305 321 
Kassekredit . . . . . . . . . 268 503 SOl 
Hypotekbanken 81 81 67 
Investeringsfond 80+81 96 81 81 
Egenkapital •• •• • 0 . 0 • •• • • 418 320 224 

I. 194 1,383 1,258 



REGNSKABSPRAKSIS 

- et oplæg til diskussion af 
regnskabsaflæggelsen i skovbruget 

af skovbrugsstuderende JOHN ERIK HANSEN 

Oxford cIass: 652 .55 og 673.1 

Driftsregnskaber i skovbruget indeholder ikke bevægelser i la
geret af stående vedmasse . Regnskabsresultatet vil derfor alene 
udtrykke kasseoverskuddet (indkomst), og ikke forskydningerne i 
aktivernes værdi (formue). 

For at kunne vurdere det reelle resultat af driften bør værdifor
skydninger i produktionsapparatet indtægtsføres. Herved vil det 
interne regnskab kunne tillægges en væsentligt større informa
tionsværdi end gældende regnskabspraksis, og eksterne regnska
ber vil kunne anvendes med betydeligt større udsagnskraft i kre
d i tvurderingssituationer . 

1. Lageret i skovbruget 
Den stående vedmasse - bevoksningerne - betragtes i praksis 

som anlægsaktiverll, selvom der i princippet er tale om omsæt
ningsaktiver I). Produktionsbevoksninger i skovbruget er nærmest 
anlægsaktiver , hvorimod lagerbevoksninger må betragtes som 
omsætningsaktiver . 

Lageret defineres her »som den del af den stående vedmasse, 
som det kan lade sig gøre at hugge og udbyde til salg indenfor en 
kortere periode«. Sondringen mellem produktion og lager samt 
mellem anlægs- og omsætningsaktiver er udtrykt i figur l . 

1) Anlægsaktiver: 
Aktiver, der ikke er bestemt til at blive udskilt af virksomhedens drift. Hvis 
værdien nedskrives. sker dette over en årrække . 

F.eks. maskiner og jord. 

Omsætningsaktiver: 
Aktiver , der i højere grad vedrører omsætningen og den daglige drift. 
F.eks. kassebeholdning . 
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Venteværdi og real iseringsværdi for bøg. 
Bonitet 2. rentefod 4 rir . omdriftsa lder 110 år. 

80000,---------------------------------------~__. 

øOOOO 

40000 

Venteværdi 

'-.. 20000 ... Realiseringsværdi og 
Jordens brugsværdi .!ol 

o -- ---------------------

-20000 

-40000+---~~------_.------._----_,,_----_.----__4 

o 20 40 60 

alder 
80 100 120 

An lægsaktiv ~( ----------------------------------~) Omsætningsaktiv 

+ 
Likviditet 

Heraf ses. at det i unge bevoksninger ikke vil være muligt at 
hæve venteværdien. i modsætning til ældre bevoksninger , hvor 
realisationsværdien er lig med venteværdien . 

Ældre bevoksninger (lager) kan derfor betragtes som likvide 
aktiver og dermed som omsætningsaktiver. 

2. VærdiansæHelse 
Praksis i skovbruget er i dag , at lagrene opføres som statuspost 

med ejendomsværdien . Dette beror på opfattelsen af bevoksnin
gerne som anlægsaktiver. 

Ved et ændret regnskabsprincip, der skal tage hensyn til værdi
ændringer i lageret. vil det være nødvendigt at foretage en værdi
ansættelse på årsbasis . Denne kan tage udgangspunkt i standard
tabeller over typiske venteværdiforløb for de enkelte træarter . 
Værdiansættelsen må være tilpasset det enkelte distrikt, således at 
hugstpolitikken er udtrykt i venteværdiberegningerne . 
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Den værditilvækst, der i givet fald skal indtægtsføres, er alene 
tilvæksten i venteværdien for det samlede bevoksede areal. Værdi
tilvæksten er dels økologisk bestemt, dels påvirket af den forstlige 
behandling af bevoksningerne . Værdiansættelsen på grundlag af 
venteværdier er i overensstemmelse med årsregnskabslovens vær
diansættelse afvarebeholdninger i forbindelse med opskrivninger. 
ARL § 34, stk. 1. 

3. Hugstkorrektion 
Privatskovbrugets regnskaber analyseres af Dansk Skovfore

ning i regnskabsoversigterne. For at tage højde for, at værdifor
skydninger ikke er udtrykt i regnskabsresultatet , er det i oversig
terne nødvendigt at korrigere for en hugst, der værdimæssigt er 
forskellig fra tilvækstens værdi . 

Da tilvækstens værdi imidlertid ikke kan vurderes på grundlag 
af regnskabsmaterialet, korrigeres for at der er foretaget en hugst i 
m3 , der er forskellig fra tilvæksten i m3. Det vil sjældent give et 
retvisende billede af distriktets regnskabsmæssige stilling, da selve 
korrektionen foregår ved, at de hugstvariable poster i regnskabet 
justeres med forholdet mellem hugst og tilvækst. 

Set over en længere årrække, og for en gruppe af distrikter, vil 
hugstkorrektionen have større informationsværdi end for det en
kelte distrikt på årsbasis , og derfor kan hugstkorrektionen, som 
den foretages af Dansk Skovforening, have sin berettigelse. 

Hugstkorrektionen kan være af tvivlsom værdi i enkelte regn
skabsår, da variationen i driftsposterne kan være betydelig . F.eks . 
vil tilplantninger efter stormfald svare til faldende dækningsbidrag 
ved træproduktion, hvorved regnskabet udtrykker et pessimistisk 
billede af driften. Samtidig vil det for den eksterne regnskabslæser 
ikke være muligt at vurdere årsagen til et tilsyneladende faldende 
dækningsbidrag. 

4. Arsregnskabsloven 
Arsregnskabsloven finder alene direkte anvendelse på aktie- og 

anpartselskaber , men det må formodes, at principperne også an
vendes af revisorer på distrikter, der ikke er iselskabseje . Ars
regnskabs lovens generalklausul (§ 4) udtrykker, at årsregnskabet 
skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, 
dets økonomiske stilling, samt resultatet. 

Da lagerværdiændringer reelt kun kommer til udtryk som EDB
baserede kontantværdireguleringer (registreres i status under op
skrivningshenlæggelser), er regnskabet i det enkelte år for et 
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distrikt som udgangspunkt ikke udtryk for driftens reelle resultat. 
Således vil kapitalhævning og kapitalopsparing (specielt storm
faldssituationen) være årsag til misvisende regnskaber. En vurde
ring af distriktet på grundlag af høje kasseoverskud over en år
række må derfor suppleres med en vurdering af ændringerne i 
aktivernes værdi, i modsat fald vil regnskabet være for optimistisk. 

Med henblik på formueopgørelsen har distrikterne mulighed 
for at justere værdiansættelsen ved at foretage op- og nedskriv
ninger på lageret. Ifølge årsregnskabsloven kan der opskrives, 
mens der skal nedskrives. Dette er begrundet i forsigtighedsprin
cippet ved værdiansættelsen, hvorved kun realiseret fortjeneste 
skal indtægtsføres, mens enhver forudsigelig værdi forringe Ise skal 
registreres som en udgift i driftsregnskabet. 

Nedskrivninger skal føres over resultatopgørelsen, mens op
skrivninger, hvis de foretages, skal føres direkte på egenkapitalen 
(uden om resultatopgørelsen) . Opskrivninger tager således alene 
sigte på at justere formueopgørelsen i balancen . 

Det er fundet , at forsigtighedsprincippet i årsregnskabsloven er 
årsag til en asymmetri i den regnskabsmæssige behandling af 
lagerværdiforskydninger: 

Resultat-
BaIance §§ 

opgørelse 

Opskrivning + ARL § 34, stk . 2 
Nedskrivning + + ARL § 29 , stk . 4 

Konklusionen er således, at der ikke er mulighed for at lade 
opskrivninger komme til udtryk i driftsresultatet i et efter års
regnskabsloven aflagt regnskab. Det hænger sammen med, at 
hovedkriteriet i årsregnskabsloven er periodens salg. 

For skovbrugsejendomme ville regnskabet imidlertid være 
mere korrekt, hvis indtægter og omkostninger i stedet var opgjort 
på basis af periodens produktion . For at kunne gøre dette, skal der 
henvises til årsregnskabslovens generalklausul, § 4. Det er imid
lertid ikke klart, hvornår denne kan anvendes i praksis. Fra et 
teoretisk synspunkt er det muligt , men i praksis er det endnu ikke 
tilladt. 

Hvis regnskabsaflæggelsen for skovbrugsejendomme og plante
skoler skal være retvisende, bør praksis på området ændres, så det 
for revisorerne er muligt at fortage opskrivninger, der registreres i 
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resultatopgørelsen. Problemstillingen opstår . da disse virksom
heder ikke består af et produktionsapparat. der nedslides i teknisk 
forstand (og derfor afskrives løbende med produktionen). 

En ændret regnskabspraksis vil føre til en mere realistisk opg0-
relse af distrikternes indtjenings- og kapitalforhold. og dette er 
primært i skovenes interesse . både i den interne og den eksterne 
regnskabsrapportering . Internt med hensyn til den fremtidige 
drift. og eksternt med hensyn til grundlaget for vurdering af even
tuel kreditbevilling. 

5. Eksempel 
I det følgende betragtes et konkret distrikt på ca . 200 ha over en 

3-årig periode. Der er foretaget en vurdering af distriktets be
voksninger på basis af venteværdiberegninger (Statsskattedirek
toratets vurderingstabeller. 1986 og Skovøkonomisk Tabelværk. 
1985) . Beregningerne er alene foretaget på grundlag af alders-, 
klasse- og træartsfordelingen i perioden 1983-1986. 

Resultatopgørelse (beløb i 1000 kr.) 

1984 1985 1986 

Dækningsbidrag ved træproduktion 3 46 22 

ændring i bevoksningers værdi 196 -44 227 
ændring j pyntegrønt 44 45 32 
ændring i ubevokset areal -49 15 - 25 

Korrigeret resultat 194 72 256 

Det ses heraf, at det korrigerede resultat afviger så væsentligt 
fra driftsresultatet , som det er udtrykt i regnskabet, at kasseover
skuddet i det enkelte år ikke har forbindelse med det faktiske 
resultat. Ovenstående distrikt har i den viste periode sparet ved
masse op i skoven, idet hugsten har svaret til halvdelen af til
væksten. Dette er der ikke mulighed for at vise i driftsresultatet 
hvis man skal følge årsregnskabslovens principper, som de prak
tiseres i dag. 

6. Problemer 
Det er en forudsætning for beregningen af værdiforskydning

erne . at venteværditabelIerne udtrykker den hugstpolitik , der fø-
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res på det enkelte distrikt. Beregningen af venteværdierne og 
forudsætningerne. der ligger bag disse kapitalværdier, er behæftet 
med en række usikkerheder. hvoraf især skal fremhæves: 

l. vanskeligheder ved beregning af kapitalværdier (venteværdier). 
da parametrene vedrører fremtidige forhold . 

2. usikkerhed i forbindelse med den tekniske prognose. 

Usikkerhederne vedrører primært: 
- valg af kalkulationsrentefod 
- pris- og omkostningsstrukturens stabilitet 
- ansættelse af bonitet 
- værdiansættelse af pyntegrønt 
- hugstpolitik /tilvækstopgørelse . 

At værdiansættelsen er usikker er imidlertid ikke en begrun
delse for at undlade at tage hensyn til værdiforskydninger i pro
duktionsapparatet. Svarer hugstens værdi til tilvækstens værdi, og 
er lagerets værdi derfor konstant, er problemet imidlertid alene 
teoretisk. 

Praksis i skovbruget følger princippet om ikke at aktivere lage
rets værdiforskydninger. Da værdiændringerne, som vist i ek
semplet. på årsbasis og for det enkelte distrikt kan være betyde
lige. er problemstillingen dog aktuel for et større antal ejen
domme . 

7. Efterskrift 
En inddragelse afværdiforskydninger fra produktionsapparatet 

i driftsregnskabet vil stille både den interne og den eksterne regn
skabs læser væsentligt bedre i fortolkningen af distriktets regn
skabsmæssige stilling. 

Et hugst korrigeret kasseoverskud kan ikke i det enkelte år 
udtrykke det reelle resultat af driften. Derfor bør lagerets værdi
forskydninger vurderes og medtages i resultatopgørelsen. 

Dette vedrører primært det interne regnskab, idet der i en 
ekstern regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens principper 
ikke er mulighed for at vise eventuelle opskrivninger i resultat
opgørelsen . Det er en opgave for skovbrugets revisorer at tage 
dette problem op, således at regnskabsaflæggelsen for skovbruget 
kan være retvisende. også selvom distrikterne ikke er i selskabs
eje. 

Den beregningstekniske side af vurderingen af værdiændring
erne er relativt simpel og er ikke en hindring for regnskabsaf-
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læggeisen. Beregningen kan dels foretages af Dansk Skovfore
ning, dels udføres på det enkelte distrikt med en indgang i tabeller 
for venteværdierne for de enkelte træarter og aldre. Desuden 
opvejes den ekstra besværlighed af de yderligere informationer 
om lagerets værdi i skoven . 
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DEN EUROPÆISKE SKOVSEKTOR 
AR 2000: 

NYE PROGNOSER 

HENRIK HAGEN OLESEN. Skovbrugsinstituttet. KVL 

Oxford class: 122.1[4] 

Gennem en årrække har FN-organisationerne ECE (Economic 
Com mission for Europe) og FAO (FAO's European Forestry 
Commission) samarbejdet om regelmæssigt at fremstille progno
ser for skovsektoren i Europa . Der er hidtil udkommet fire prog
noser. den første i 1953. og derefter i 1964 og 1976 1), og den 
seneste i 19862) . 

Vedrørende 1976-prognosen , den såkaldte ETTS III, henvises 
til omtalen i SKOVEN (Finn Helles. SKOVEN 1976: 4(82-85). I 
nærværende artikel vil udvalgte hovedtræk fra den seneste prog
nose. ETTS IV. kort blive præsenteret. Som sammenlignings
grundlag bruges den hidtidige udvikling og den forrige prognose 
hvor det har været muligt. 

To hovedelementer: Udbud og efterspørgsel 
ETTS IV indeholder et antal adskilte prognoser for forskellige 

dele af skovsektoren. Her berøres dog kun det samlede resultat, 
og især perspektiverne for Europas forsyningssituation . 

Det er væsentligt at bemærke, at alle prognoserne bygger på tal 
til og med 1981. og at perioden 1979-81 er startpunkt for prog-

I) ECE/FAO 1976: European Timber Trends and Prospects. Timber bulletin for 
Europe 29 . supl. 3 . . 308 s. UN/ECE/FAO. Geneve. 

2) ECE/FAO 1986: European Timber Trends and Prospects to the year 2000 and 
beyond. ECE/TIM/30. VollIl!. New York (UN). pp . 323+253. 
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noserne (den egentlige basisperiode strækker sig længere tilbage). 
Prognoserne kan samles i to hovedgrupper. udbudsprognoser 

og efterspørgselsprognoser. Udbudsprognoser beskriver den for
ventede udvikling i hugstmængderne , og de er udarbejdet de
centralt og selvstændigt af de enkelte europæiske lande ud fra et 
sæt forudsætninger , der blev opgivet af ECE/FAO. Disse hugst
prognoser strækker sig helt frem til 2020 (figur 3 og 4) . mens 
efterspørgselsprognoserne kun går til 2000. Det er derfor perio
den indtil 2000, der har den største interesse. 

Efterspørgselsprognoserne er baseret på matematiske beskri
velser af sammenhængene i et meget omfattende statistisk ma
teriale vedr. produktion , handel , priser , befolkningsudvikling, 
økonomisk vækst m.m., som løbende indsamles af FAO. Disse 
modelbeskrivelser , der er benyttet til at fremskrive udviklingen, 
er udarbejdet af ECE/FAO . 

Stigende råtræ udbud 
lait 27 europæiske lande har udarbejdet maximums- og mini

mumsprognoser for den fremtidige hugst. Følgende generelle for
udsætninger ligger til grund for prognoserne: 

Minimumsudvikling (lave skøn) : 
- Beskedne, men realistiske antagelser ved r. den biologiske ud

vikling (bestandstæthed, omdriftsaldre , hugststyrker m.v .) , 
den tekniske udvikling (produktiviteten) , og den økonomiske 
vækst i samfundet som helhed. 

Maximumsudvikling (høje skøn) : 
- Ekspansive antagelser vedr. de samme biologiske, tekniske og 

økonomiske variable, med vækstrater af samme størrelse som i 
perioden 1950-75. 

Fortolkningen af disse bredt formulerede antagelser og deres 
konsekvenser har i vidt omfang været overladt til fagfolk i de 
enkelte lande , og prognoserne er derfor ikke helt ensartet opbyg
get. Effekterne af forskellige antagelser vedr. udviklingen af 
f.eks . skovdød og marginaljordstilplantning er således medtaget i 
nogle landsprognoser , men ikke i andre, hvilket i nogen grad 
vanskeliggør sammenligningen mellem enkeltlande. 

Det samlede resultat af de mange prognoser for hugsten i en
keltlande er vist i tabel l. 
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TI/hel III. Prognoser for den samlede hugst i Europa indtil år 2000. mil!. ml under 
hark. II (ECE/ FAO 19R6 Tab. 5 .6) . 

Løv + Nål 

1979-RI 1990 2000 

L H L H 

Norden 
(exe!. DK) 103.R2 104.33 126.91 109.80 130.08 

rel ri- 100 100 122 106 12 

EF(9) 91.06 95.26 102.91 101.08 114.65 
rel 'Ir 100 104 113 III 126 

Central-Europa 16.56 19.19 20.39 19 .94 21.84 
rel rir 100 116 123 120 132 

SYd-Europa 59.56 68.26 71.55 77.13 82.27 
rel r;- 100 115 120 129 138 

Øst-Europa 79.53 80.01 83.64 82.85 89.22 
rel rir 100 101 105 104 112 

EUROPA ialt 350.53 367.05 405.40 390.80 438.06 
rel 'Ir 100 105 116 III 125 

I) ine!. tah v. fældning og transport (removals). 

Den samlede hugst år 2000 ligger ifølge beregningerne mellem 
l I og 25 % (gns. : 18%) over 1980-niveauet. De kraftigste stig
ninger (mellem 29 og 38 %) ventes i Sydeuropa (især Spanien og 
Portugal) og de laveste (mellem 4 og 12 %) i de østeuropæiske 
lande. 

Til sammenligning kan nævnes, at den forrige prognose (ETIS 
III) viste en samlet stigning 1980-2000 på 16% (i gennemsnit). 
Begge prognoser er illustreret i figur 1, der også viser hugsterne i 
perioden 1950-70. Det fremgår, at niveauet er nogenlunde ens i de 
to prognoser. 

Generelt gælder det dog, at der nu forventes en større hugst i 
løvtræ end tidligere . Dette forklares af ECE/FAO med, at man 
ved udarbejdelsen af ETTS III vurderede de dengang stigende 
hugster af løvtræ til brændselsformål som et forbigående fæno
men, mens man i ETTS IV forudsætter stabile eller svagt stigende 
hugster af løvtræbrænde. 
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Tabel lb . Prognoser for nåletræhugsten i Europa indtil år 2(XlO. mill. m' under 
bark . Il (ECE/FAO 1986Tab. 5.6). 

Nåletræ 

1979-81 1990 2(XXl 

L H L H 

Norden 
(excl. DK) 89 .27 89 .22 105.30 93.03 109.31 

rel 0/( 100 100 118 104 122 

EF (9) 45.82 50.54 55.96 55.95 64 .37 
re I o/c 100 110 122 122 140 

Central-Europa 12.97 15.30 16.21 15.95 17.91 
rel o/c ... . ... 100 118 125 123 13H 

Syd-Europa 32 .54 37.60 39 .84 42.78 46.34 
rel o/c 100 116 122 131 142 

Øst-Europa 48 . 14 46.97 48.52 48.74 51.73 
rel o/c . 100 98 101 101 107 

EUROPAialt 228.74 239.63 265 .83 256.45 289.16 
rel o/c 100 105 116 112 126 

I) ine!. tab v. fældning og transport (removals). 
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Figur I. Hugstprognoser fra ECE/FAO for Europa i perioden 1980-2000. III : 
ETTS III. prognose fra 1976. H IV : Høj prognose ETTS IV. 1986. L IV: Lav 
prognose ETTS IV. 1986. 
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Tahell c. Prognoser for hugsten af løvtræ i Europa indtil år 2000, mil I. m3 under 
bark . Il (ECE/FAO 1986Tab. 56) 

Løvtræ 

1979-81 1990 2000 

L H L H 

Norden 
(exc1. DK) 14.55 15.11 21.61 16.77 20.77 

rel ('Ir 100 104 149 115 143 

EF(9) 45.24 44.72 46,95 45 . 13 50,28 
rel 'ir 100 99 104 100 III 

Centra l-Europa 3.59 3.89 4.18 3.99 4,43 
rel ('Ir 100 108 116 III 123 

Syd-Europa 27 .02 30.66 3l.71 34 .35 35,93 
rel ('Ir 100 113 117 128 133 

Øst-Europa 31.39 33.06 35.12 34.11 37,49 
re I °lr 100 105 112 109 119 

EUROPA ialt 121.79 127.44 139.57 134.55 142 .90 
rel clr 100 105 115 110 122 

I) inc1 . tab v. fældning og transport (removals). 

Tahel2. Fordelingen af hugsten i Europa til regioner . %. (ECE/FAO 1986, tab. 
5.8) 

Nål Løv 

1980 2000 1980 2000 

L H L H 

Norden (excl. DK) 39 . 1 36,3 37,8 11.9 12,5 13,9 

EF(9) iah . 20.0 21.8 22 .3 37 ,1 33 ,6 33,8 
Heraf: 

Rest (6) EF-lande 12.0 10,6 11 ,2 16,5 14 ,6 13 ,1 
Frankrig. Irland . UK 8.0 11.2 11.1 20,6 19,0 20,7 

Central-Europa 5.7 6,2 6,0 3,0 3,0 3.0 

Syd-Europa 14.2 16.7 16.0 22 ,2 25,5 24 ,1 

0st-E iropa 21.0 19,0 17.9 25,8 25,4 25,2 

Europa iah 100 100 100 100 100 100 
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Når der, som det ses i figur 1, er taget udgangspunkt i et højere 
hugstniveau (1980) end de officielle tal viser, skyldes det. at man 
har medtaget et estimat for størrelsen af den - ikke ubetydelige -
del af hugsterne, der ikke indgår i hugststatistikkerne (især hugst 
til dækning at eget forbrug) . 

Der vil ifølge beregningerne kun ske mindre ændringer i de 
enkelte regioners forholdsmæssige bidrag til den samlede euro
pæiske hugst (tabel 2). For løvtræets vedkommende ventes »de 
gamle« EF-landes andel af hugsten at aftage til fordel for syd
europæisk træ, og vedr. nåletræet kan det specielt bemærkes, at 
Frankrig, Irland og UK står for en voksende andel af den europæ
iske hugst. I begge tilfælde skyldes de stigende hugster/hugst
andele primært , at der har fundet en kraftig skovrejsning sted i de 
foregående årtier. 

Der forventes generelt en stigning i skovarealet, størst i Sydeu
ropa (10-18 %), og mindst i Norden og Centraleuropa, hvor skov
arealet må betegnes som stabilt (tabel 3). Foruden forventede 
stigninger i stående vedmasser pr. arealenhed og i årlige tilvækster 
ses af tabel 3, at udnyttelsesgraden, udtrykt ved forholdet mellem 
årlig hugst og tilvækst, forventes at stige i gennemsnit for Europa . 
Man regner dog ingen steder med, at hugsten vil overstige tilvæks
ten, heller ikke efter år 2000. 

Efterspørgslen - også stigende 
Prognoserne for efterspørgslen er som nævnt beregnet ved først 

at beskrive variationerne i det hidtidige forbrug af træprodukter 
ved hjælp af et sæt matematiske modeller og dernæst anvende 
disse modeller til at fremskrive udviklingen under forskellige for
udsætninger ved r. de i modellerne indgående variable. Metoderne 
skal ikke beskrives nærmere her, men de væsentligste forudsæt
ninger bør nævnes: 

1. Befolkningsudviklingen: 
Befolkningstilvæksten skønnes at blive lavere end tidligere an

taget, gennemsnitligt 0,5 %/år i perioden 1980-2000, og derefter 
0,4 %/år (til år 2025 for Europa som helhed . De laveste tilvækster 
forventes i Nordeuropa og de højeste i Sydeuropa. 

2. Den økonomiske vækst: 
Også væksten i bruttonationalproduktet ansættes lavere end i 

den forrige prognose. Der arbejdes med et højt og et lavt skøn for 
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Tllhel311 . Prognoser for skovarealer. Løv-og nåleskov iall. Kun sluttet (udnyttelig) 
skov. Vedmasser i m' over hark . 19RO-2000. ECE/FAO 19861) 

Skovareal. 1000 ha 

1980 2000 L 2000 H 

Norden . . . . . . . . . 48275 49130 49130 
re J. r'r . . .. , ..... 100 102 102 

EF(9) 27871 28569 29308 
reJ. rir . .. . .. . . . 100 1m 105 

Central-Europa 4100 4125 4160 
reJ. rir . . . . . .. . . ... . . 100 101 101 

SYd-Europa 26704 29410 31610 
reJ. rir 100 110 118 

Øst-Europa 25804 26326 26686 
reJ. rir 100 102 103 

Europa ia ll 132754 137560 140894 
rel. rir 100 104 106 

l}Tab . 5. 12 . 

Tabel3b. Prognoser for stående masser. Løv- og nøleskov iall. Kun sluttet (udnyt
telig) skov . Vedmasser i m3 over bark . 1980-2000. ECE/FAO 1986 1) 

Norden . . . .. ... . 
re I. 'Ic 

EF(9) ... 
rel. o/c 

Central-Europa 
reJ. o/c . . . 

Syd-Europa ... . . . .. . .. . . . . . . .. . . 
reJ. o/c .. . .. ... .. . . .... . 

Øst-Europa ... . . . .. . . . . . . . 
rel. % ... . .. . .. .. . . . 

Europa iall 
reJ. % 

l)Tab.S.13 

1980 

90 
100 

144 
100 

272 
100 

97 
100 

166 
100 

123 
100 

Vedmasse pr. ha 

2000 L 2000 H 

104 96 
116 107 

158 lSI 
110 105 

299 196 
110 109 

102 94 
105 97 

178 19 
107 108 

135 129 
110 105 
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Tabel 3e. Prognoser for årlig skovtilvækst. Løv- og nåleskov iall. Kun slullet 
(udnyttelig) skov, Vedrnasser i m.1 over bark. 1980-2000. ECE/FAO 1986 1) 

Norden . . .... . ... . . . . . ... . . . . . 
rel. % 

EF (9) . 
rel. % 

Central-Europa 
rel. % 

Syd-Europa ... . . .... . 
rel. o/e .... . .. . . . . . . 

Øst-Europa 
rel. % ....... .. . . . .. . 

Europa iall 
rel. % 

I) Tab. 5.18. 

Tabe/3d. Årlig hugst/årlig tilvækst, % . I) 

Norden. 

EF (9) 

Central-Europa 

Syd-Europa • •• • • • • •• _ ' • • 0 .0 •• • 

Øst-Europa . . . . . . . . . . . . . . 

Europa ialt 

Årlig tilvækst pr. ha mJ 

1980 2000 L 

3.0 3.3 
I()() 110 

4.6 4.8 
I()() 104 

6.0 6.6 
I()() 110 

3.4 3.4 
I()() I()() 

4.4 4.3 
I()() 98 

3,8 3,9 
I()() 103 

1980 2000 L 

84 81 

77 82 

81 89 

72 86 

82 86 

80 84 

I) Salgbare masser (fellings). ECE/FAO 1986 tab. 5.18 og 5.19. 

o. b. /ha 

2000 H 

3.3 
110 

5.0 
109 

6.5 
108 

3.3 
97 

4.7 
107 

4.0 
105 

2000 H 

94 

88 

98 

89 

82 

89 
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vækstraten. hvor middelværdien nogenlunde svarer til den konsta
terede vækstrate i perioden 1973-80. De to skøn for den gennem
snitlige vækstrate i Europa er: 

Højt : 3.3 %/år 
Lavt : 2.6 %/år 

De ændrede antagelser skyldes især. at lavvækstsituationen ef
ter oliekrisen har vist sig at være af mere stabil (strukturel) karak
ter. end det blev antaget i den forrige prognose . 

3. Realpriser på træprodukter 
Også mht. prisudviklingen er der i 70'erne sket ændringer, der 

har betydet, at man i ECE/F AO nu vurderer den fremtidige 
udvikling anderledes end i 1976. Hvor man tidligere regnede med 
en vis prisstigningstakt, tager man nu udgangspunkt i en forvent
ning om konstante realpriser på træprodukter på langt sigt. En 
produktgruppe , som kan fremhæves i denne forbindelse, er spån
pladerne, hvorom det antages, at markedsgennembrydningsfasen 
nu er gennemløbet. og at det hidtidige realprisfald derfor vil 
ophøre på længere sigt. 

4. Aktiviteten i boligbyggeriet 
Denne faktor, der ikke var inddraget (kvantitativt) i modellerne 

for den forrige prognose, indgår som en væsentlig efterspørg
selsdeterminant for især savskåret træ og pladeprodukter. Der 
regnes med følgende to scenarier : 

a) Lavt skøn : Investeringerne koncentreres i stadigt højere grad 
om vedligeholdelse og ombygninger og forbliver alt ialt på 
1980 niveau . 

b) Højt skøn: Boligstandarden forbedres stadig ved nybyggeri, 
og boliginvesteringerne vokser fremover med en hastighed, 
der ansættes til halvdelen af vækstraten for bruttonational
produktet (det høje skøn) . 

Det samlede prognose resultat for Europa , fordelt på produkt
grupper , er vist i tabel 4 og i fig. 2. 

I tabel 4 er resultaterne sammenlignet med den forrige prog
nose, og heraf ses følgende hovedtræk: 

- Forbruget af savskåret træ forventes nu at stige lidt stærkere end 
tidligere antaget. 
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Tabel 4. Prognoser for forbruget af træprodukter 1980-2000. iflg . ECE/FAO 19H6 
(tab . 12.15). Mill. enheder. 

Reelt forbrug: 

1970 19HO 

Savskåret træ m' 93 102 

Plader ml 23 36 

Papir og pap ton 38 49 

Brænde m3 69 72 

Andet industritræ m3 30 23 

Prognoser EnS III: 

1980 2000 Årlig vækst C/r 

Savskåret træ m3 99 113 +0.7 

Plader m3 46 113 + 7.3 

Papir og pap ton 56 100 +5 .1 

Brænde m' 54 35 ~ 1.8 

Andet industritræ m3 26 20 +0.3 

Prognoser EnS IV: 

2000 Årlig vækst 

L H L % H 

Savskåret træ m' 119 141 +0.8 + 1.6 

Plader m' 50 58 + 1.7 + 2.5 

Papir og pap ton 67 92 + 1.6 +3 .2 

Brænde m3 86 109 + 0.9 +2. 1 

Andet industritræ m3 21 
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- Forbruget af plader samt papir og pap forventes nu at stige 
væsentligt mindre end tidligere antaget. 

- Forbruget af træ til brændselsformål blev i den forrige prognose 
ansat til at falde, idet man regnede oliekrisens virkninger som 
værende af midlertidig karakter. I den nye prognose antages 
det, at andelen af træ til brændsel fortsat vil udgøre en væsentlig 
andel af det samlede forbrug. 

Mens der for hugstens (udbuddets) vedkommende ikke er væ
sentlige forskelle mellem de to prognoser ser man, at den samlede 
efterspørgsel (estimeret ved det fremskrevne forbrug) nu forven
tes at blive væsentligt mindre (gennemsnitligt) end tidligere anta
get. 

Da der medgår væsentligt mere råtræ pr. produceret enhed 
indenfor grupperne plader og papir og pap, end for brænde og 
savskåret træ, opvejes stigningen i de to sidstnævnte sortimenter 
rigeligt af faldet i de to førstnævnte. Specielt prognoserne for 
forbruget af træ til brændselsformål synes at ligge højt, hvilket 
hænger stærkt sammen med de grundlæggende antagelser vedr . 
energiprisernes udvikling . 

Prognoserne blev udarbejdet i 1984/85, hvor olieprisen lå på 30 
dollar/tønde, mens den i 85/86 var falder til 10-15 dollar/tønde. 
Hvis de forholdsvis lave energipriser er blot nogenlunde stabile i 

1eo 

SAVSKIlRET 
TRÆ m3 

100 BRÆNDE 
m3 

PAPIR/ 
PAP ton 

PLADER 
eo 

mS 

2010 

Figur 2. Udviklingen i og prognoser for forbruget af træprodukter i Europa. 
ECE/FAO 1986. 
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de kommende år, må der ventes et betydelige lavere forbrug af 
brændselstræ. Under alle omstændigheder er prognoserne for 
brændselstræ behæftet med væsentligt større usikkerhed end de 
øvrige for\')rugsprognoser. 

Nettoimport stadig nødvendig år 2000 
En vurdering af den fremtidige forsyningssituation kan foreta

ges ved at sammenholde det prognosticerede udbud med den 
prognosticerede efterspørgsel. Dertil kræves for det første. at 
efterspørgslen, der hovedsageligt er opgjort i enheder af halv
fabrikata, omregnes til råtræenheder. For det andet må netto
handelen med den øvrige verden medtages i vurderingen. 

Europa som helhed er nettoimportør af træprodukter. Selvfor
syningsgraden regnet i råtræenheder lå 1979-82 på 88 % for hele 
Europa, men den f.eks. for de 9 gamle EF-lande lå på ca. 50% . 1) 

ECE/F AO har ikke fremstillet egentlige prognoser over den 
fremtidige handel med træprodukter. For at sammenligne ud
buds- og efterspørgselsprognoserne har man forudsat, at handelen 
- dvs. i de fleste lande nettoimporten - ligger konstant på 1980-
niveau. Det indebærer ikke nogen vurdering af udviklingen. men 
er blot en praktisk foranstaltning med henblik på sammenligning 
af udbuds- og efterspørgselsprognoserne. 

Efter korrektion for nettohandel med udlandet (nettoimport 
eller nettoeksport) på 1980-niveau, er efterspørgselsprognoserne 
omregnet til råtræenheder og derefter sammenholdt med de prog
nosticerede hugster, der ligeledes er korrigeret for nettohandel 
med råtræ på 1980-niveau. Resultaterne er vist på figurerne 3 og 4 
for Europa, EF (9) og Norden (exc\. DK). 
For nettoeksportørerne i Norden (fig. 4) forventes der ikke at 
opstå underskud (nettoeksport af størrelse som 1980 forudsat). 
men snarere et forøget eksportpotentiale. 

For det samlede Europa (hvori det eventuelle merudbud fra 
Norden er medregnet på positivsiden) ses det af figur 3, at der 
både i det høje og det lave alternativ fås en efterspørgsel, der 
potentielt overstiger udbuddet i år 2000 (med h hv. 10 og 14 % ). 
Det samme resultat gør sig i princippet gældende for EF (9), hvor 
forskellene dog er større, idet den potentielle efterspørgsel her 
forventes at overstige udbuddet med mellem 32 og 48 %. I) 

I) Dette tal er forbedret efter Spanien og Portugals indtræden i EF. 

I) Resultaterne for Spanien. Portugal og Grækenland ændrer ikke dette billede . 
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Figur 3. Prognoser for den samlede efterspørgsel på råtræ fra Europa og fra EF(9) 
1980-2000, sammenholdt med hugstprognoser for Europa og EF(9) 1980-2020. 
E-H : Høj efterspørgselsprognose. E-L: Lav efterspørgselsprognose . U-H: Høj 
hugstprognose. U-L: Lav hugstprognose . 
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Figur 4. Prognoser for den samlede efterspørgsel på råtræ fra Norden (exe!. DK) 
1980-2000, sammenholdt med hugstprognoser for Norden (exe!. DK.) 1980-2020. 
E-H : Høj efterspørgselsprognose. E-L: Lav efterspørgselsprognose. U-H : Høj 
hugstprognose . U-L: Lav hugstprognose . 
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Hvis prognoserne holder stik - en diskussion af dette vil føre for 
vidt her - vil der altså heller ikke i år 2000 være dækning for 
forbruget af træprodukter i Europa gennem den europæiske rå
træproduktion. De viste efterspørgselspres opstår som nævnt. 
selvom der er includeret en nelloimport af samme omfang som i 
/979-8/ . 

Det betyder også, at selv hvis efterspørgslen bliver lavere en 
beregnet og kun stiger i takt med hugsterne, vil Europa som helhed 
forsat være afhængigt af import. 

Hvis udviklingen i hugst og forbrug falder indenfor rammerne af 
de høje og de lave prognoser , vil der i Europa være f)ehov for en 
øget import af træ i forhold til importniveauet 1979-81. 

Balance mellem forsyning og forbrug år 2000 
Selvom gabet mellem prognosticeret udbud og efterspørgsel år 

2000 er mindre i den seneste prognose end i den forrige, er der dog 
stadig et gab ifølge beregningerne. Det er imidlertid ECE/FAO's 
vurdering, at der vil være gode muligheder for at undgå den 
potentielle underskudssituation, dels ved øgede importer, dels 
ved at noget af den beregnede efterspørgsel ikke realiseres, og 
endelig ved at udnyttelsesgraden af råtræet øges. I) 

Mens importen fra USSR forventes at blive stabil (1980-nive
au), synes der at være visse muligheder for øgede importer fra den 
anden af Europas hovedleverandører , Canada . For såvel nåletræ 
som løvtræ, men særligt for nåletræ, regner ECE/FAO med, at der 
vil komme nye tropiske/suptropiske storeksportører ind på mar
kedet omkring årtusindskiftet. Lande som Chile og New Zealand 
nævnes i denne forbindelse . 

Den del af den beregnede efterspørgsel, der muligvis ikke vil 
blive reel, er især efterspørgslen fra de østeuropæiske og visse 
sydeuropæiske lande. ECE/FAO vurderer, at disse lande sand
synligvis ikke vil kunne øge deres import (over 1980-niveau), især 
p . gr. a. valuta-restriktioner. 

ECE/FAO konkluderer derfor, at når usikkerhederne på prog
noserne (f.eks. forbruget af træ til brændsel) og mulighederne for 
bedre råtræudnyttelse tages med i betragtningerne, er det sand
synligt, at der - med en vis forøgelse af importen - vil være en god 

l) Specielt fokuseres der her på indførelsen af en kemisk-mekanisk papirmasse
produktion. de såkaldte high-yield-pulps . 
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halance mellem efterspørgslen og forsyning med træprodukter 
ved årtusindskiftet. 

Dette er i høj grad andre toner end dem. der lød i 1976 med 
ETTS III. og det illustrerer i hvert fald en væsentlig ting : Progno
serne er ikke spådomme . men konsekvensberegninger baseret på 
de antagelser. der ved udarbejdelsen anses for realistiske. Her er 
det især den økonomiske vækst efter oliekrisen. som blev fejlvur
deret ved udarbejdelsen af den forrige prognose . 

Hvilke af forudsætningerne i den nye prognose. der er mest 
kritiske. er meget vanskeligt at vurdere. Her er f.eks . peget på 
hra:,ndselstræet. men der kunne også peges på udviklingen i skov
uVluens omfang som en faktor. der er meget vanskelig at få hold 
på. 

Der er imidlertid næppe tvivl om . at prognoserne fra ECE/FAO 
er nogenlunde så gode. som det er muligt at få dem. og at de med 
andre ord indeholder nogenlunde den mængde information om 
fremtiden. som man er i stand til at fremskaffe uden at være i 
besiddelse af spådomskunst. 



LAGRING AF NÅLETRÆPLANTER 
PÅ SKOVDISTRIKTER 

Storage of conifer planting stock on forest districts 

Af JØRGEN NECKELMANN 

Statens forstlige Forsøgsvæsen 
Afd. for hede- og klitskove 

Oxford class: 232.412 .3 og 232.412.4 

Bearbejdet foredrag fra forsøgsvæsenets »Skovbrugermøde« 
Århus d. 26. marts 1987. 

1.0 Indledning 
Efter i en årrække at have anlagt forsøg med det formål at belyse 

foryngelsesformens og kulturteknikkens indflydelse på plant
ningsresultatet, har arbejdet ved hedeafdelingen i de senere år 
været vendt mere direkte mod hovedpersonen i hele kulturpro
cessen, nemlig skovplanten selv. 

For at få et indtryk af, hvor alvorlige konsekvenserne af dårlig 
plantebehandling er eller kan blive, er der i årene 1981-84 anlagt 
en serie plantebehandlingsforsøg. Disse forsøg dækker nogen
lunde de behandlinger, planterne underkastes, fra de er sorteret 
og bundtet, til de er plantet igen i skoven (Neckelmann 1984). 

Behandlingsenheden i forsøgene er plantebundtet og ikke, som i 
mange mere teoretiske eksperimenter, den enkelte plante. Da 
flertallet af planterne i et plantebundt egentlig sidder ganske godt 
beskyttet mod ydre påvirkninger, må man nok være forberedt på, 
at flere af resultaterne fra plantebehandlingsforsøgene vil kunne 
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forekomme mindre dramatiske, end effekterne af de teoretiske 
eksperimenters ofte ekstreme påvirkninger af enkeltplanter. 

Forskelle i stress-påvirkninger er i forsøgsserien søgt opnået 
gennem en variation af plantebehandlingen indenfor relativ prak
sisnære grænser og ved hjælp af metoder , som direkte kan overfø
res til praksis, hvis de skulle vise sig fordelagtige . 

Som forsøgstræarter er valgt rødgran og grandis, blandt andet 
ud fra en forventning om, at de ville repræsentere henholdsvis en 
robust og en sart kulturtræart - en forventning, der fuldt ud er 
blevet indfriet. Den gennemsnitlige planteafgang 2 år efter plant
ning i fire forsøg, hvor rødgran og grandis er blevet plantet i 
rækkevis blanding, har således været 2,3 % for rødgran mod 
21.8 % for grandis, med variationsbredder på henholdsvis 0,0-
14, I % og 0,0-75 ,2 %. 

Plantebehandlingsforsøgene er, med en enkelt undtagelse, an
lagt på sandjorder og som regel på afdrifter, der udgør en del af 
større stormfaldsflader i rødgran . Plantningerne har fundet sted i 
perioden fra sidst i april til hen omkring 20. maj , under både gode 
og mindre gode plantningsbetingelser vejrmæssigt set. 

2.0 Distrikslagerforsøget på Viborg statsskovdistrikt 
Flere af de ialt ni forsøgstyper, som udgør serien af plantebe

handlingsforsøg, rummer et lagringsaspekt. Forsøg 1.305, der her 
skal beskrives, drejer sig om indretningen af et distrikts- eller 
skovpartslager, beregnet til længere tids opbevaring af nåletræ
planter til forårets plantningssæson. 

Der kan tænkes flere gode motiver til at anlægge et sådant lager , 
for eksempel fordelene ved 
- ikke at skulle køre flere gange efter planter i sæsonens løb, 
- at planterne altid er for hånden med kort varsel, også efter 

weekends og ferier, 
. - at man med større tryghed kan indstille plantningen i perioder 

med dårligt planteve jr, eller på grund af forsinket klargøring af 
kulturarealet. 
Også usikkerhed omkring lagringsforholdene i planteskolerne 

kunne sine steder være et argument for så hurtigt som muligt at 
hjemtage sæsonens planteforbrug, for selv at tage vare på det i et 
eller flere velindrettede og veldrevne distriktslagre . Langt fra alle 
planteskoler har muligheder for eller kapacitet til at opbevare 
salgsplanterne på køl. Planterne kan derfor komme til at stå i 
længere tid i pakkeladen - op til to uger eller mere - måske under 
utilfredsstillende forhold, for eksempel uemballerede . 
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Målsætningen for indretningen af et plantelager er ofte den i 
grunden ret beskedne: At konservere de vand- og energireserver 
planterne har på leveringstidspunktet. Det må imidlertid ikke 
glemmes , at der da allerede er tæret ganske meget på disse reser
ver, blandt andet på grund af de behandlingsprocesser , der er 
affødt af skovbrugets krav om, at planterne normalt skal være 
sorterede. Det ville derfor være en fordel, om der under lagrings
perioden kunne ske en vis genopretning af det tabte . Muligheden 
herfor er ialtfald teoretisk tilstede, idet både lys- og tempera
turforholdene i forårsmånederne tillader, at forskellige livspro
cesser, på godt og ondt, kan finde sted. 

2.1 Beskrivelse af forsøgsomstændigheder og -behandlinger 
Plantemateriale: 

2 + 1 s rødgran (20-40 cm , prov . Buderupholm) 
2 + Is grand is (20-40 cm, provo LouelIa) 
Rødgran optaget, sorteret , bundtet og sækket 30/3, grand is 2/4 . 

Lagringsperiode: 
3.-24. april 1984. 

Lagertyper: 
F = Friland 
S = Skyggehal (dobbelt vindnet, grønt) 
L = Stenlade med eternittag. 

Hjælpeforanstaltninger: 
O = Ingen, plantebundter sat direkte på jord eller betongulv 

(kontrol) 
I = Indslag i ca. 20 cm spagnum opfugtet med ca. 20 I 

vand/m2 

V = 6 vandinger cl. ca. 10 l/m2 i lagringsperiodens løb 
D = Dækning med hvid skyggefolie (lysgennemgang ca. 

45 % ) 
S = Opbevaring i 3-lags papirsække (plastbehandlet inder-

sæk) 
VII = Kombination af indslag og vanding 
D/ I = Kombination af indslag og dækning . 
De 7 behandlinger indgår i hver af de 3 lagertyper med 16 
plantebundter (8 rødgran + 8 grandis) cl. 25 planter pr . behand
ling . Ved behandlingerne I- Oll er plantebundterne - som ved 
kontrolbehandlingen - sat på jordoverfladen eller gulvet. 
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Fig. I. Forsøgets frilandslager og skyggehal anlagt på pløjet tjenestejord. 

Figllr/' I . The experiments npen and shaded .Hores placed on ploughed jield. 

Fig . 2. Forsøgsplanternes placering på jordoverfladen/gulvet i en 6-delt træ
ramme. hvis 2 midterste »ruder« er overdækket med hvid skyggefolie. Tv. for 
rammen planter i en 3-lags papirsæk. 

Figure 2. P/acing of Ihe 7 Ireatments per store type on Ihe soi!surface/f1oor: 6 in a 
wooden frame divided infO 6 squares (2 covered by white po/yethy/ene foi!) and / in a 
kraft/polyethy/ene bag. Each treatment consi51S of 16 bund/es (8 Norway spruce + 8 
Grand fir) of25 p/ants each. 
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Lagringsbetingelser: 
1) Vejrlig: 

10 dage tåget, diset eller overskyet 
3 dage vekslende skydække 
9 dage sol. 

2) Nedbør: 
9 dage let regn (0.1-2,3 mm) 
1 dag sne og slud (3,7 mm). 

lait nedbør 4.-24. april : 
Friland 8,3 mm 
Skyggehal2,7 mm 
Stenlade 0,0 mm. 

Af nedbøren på friland faldt de 6 mm på lagringsperiodens 3. 
og 5. dag. 

3) Fordampning fra fri vandoverflade 17 .-24. april : 
Friland 14,7 mm (rel. 100) 
Skyggehal7,1 mm (rel. 48) 
Stenlade 3,6 mm (rel. 24). 

Nedbør i måleperioden: Friland 0,2 mm, skyggehal 0,0 mm . 

4) Lysforhold . Gennemsnitlig lysintensitet i bølgelængeområdet 
400-700 nm (synligt lys) målt 17. april kl. 10-11 med ubeskyg
get, vandret liggende selen-målecelle: 

Friland 
Skyggehal 

Solskin 

lux 

78.000 
29.400 

re I. 

100,0 
37,7 

Overskyet 

lux 

21.560 
7 .680 

re I. 

100,0 
35,5 

I stenladen lå lysstyrken nær grænsen for det målelige : 
11-141ux i solskin 
7 lux ved overskyet. 

5) Lufttemperatur. døgn-min. og -max. 
Se fig. 3. 

6) Relativ luftfugtighed, døgn-min . og -max . 
Se fig. 4 . 
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Fig. 3. Lufttemperaturer i lagringsperioden (C O, døgn-min. og -max.) målt i top
skudshøjde på friland (F), i skyggehal (S) og i stenlade (L). 

Figure 3. Air temperature during storage period(C·, 24 hours minimum and 
maximum) measured in top shoot height in open store (F), shaded store (S) and in 
stone-built barn (L) . 
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Fig. 4. Relativ luftfugtighed i lagringsperioden (%, døgn-min . og -max .) målt i 
topskudshøjde på friland (F) , i skyggehal (S) og i stenladen (L). 

Figure 4. Relative humidity during storage periode (% , 24 hours minimum and 
maximum) measured in top shoot height in open store (F), shaded store (S) and in 
stone-budt barn (L). 
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Plantning: 
l) Dato: 25.-27. april 1984. 

2) Lokalitet: Viborg Hedeplantage afd. 36 og 37 . Viborg stats
skovdistrikt, på overgangen mellem diluvial- og hedesand 
(jordbund mere eller mindre lerblandet sand). Renafdrift ef
ter stormvæltet rødgran. bearbejdet med Kulla-kultivator ef
ter total kvas rydning og delvis stødrydning. 

3) Metode : Skripning med spade i kulla-huller. 

Det kan supplerende bemærkes. at samtlige plantepartier 
havde hvide rodspidser efter de 3 ugers lagring. Planterne i de to 
udendørs lagre havde mere eller mindre svulmende knopper. mest 
under skyggefolien, medens planterne fra stenladen tilsynela
dende endnu var i hvile på dette punkt. 

Nedbørsmæssigt lå april 50 % under normalen. maj på nor
malen, medens juni lå væsentligt over normalen. Nedbøren i juli 
og august var herefter begge ca . 50 % under normalen. Den høje 
juni-nedbør er utvivlsomt grunden til, at 1984 kom til at høre til 
blandt de bedre plantningsår. Antallet af solskinstimer i april lå 
stort set på normalen (187) . 

2.2 Lagringsmetodens indflydelse på planternes vandstatus 
Forskelle i planternes vand- og energistatus, som eventuelt 

måtte være opstået i den 3 ugers lagringsperiode. må ses som 
udtryk for de forskellige lagertypers og hjælpeforanstaltningers 
evne til enten at beskytte mod træk på planternes energi- og 
vandreserver, eller deres evne til at fremme planternes mulighe
der for at kompensere for tabene gennem fotosyntese og optagelse 
af tilført vand . 

Af blandt andet ressourcemæssige grunde er der ikke gennem
ført undersøgelser, som kunne belyse eventuelle forskelle i plan
ternes energis/a tus (indhold af energirige forbindelser som sti
velse. sukker m. tl.) efter de 3 ugers lagring. 

Derimod er planternes vandSlalUS søgt belyst ved bestemmelser 
af det relative vandindhold (% af tørstoffet) i skudspidsprøver fra 
topskuddets øvre sidegrene . I hvilket omfang denne faktor kan 
tages som udtryk for de fugtighedsforhold i hele planten - som er 
medbestemmende for plantens vitalitet - er ganske vist usikkert. 
Det er imidlertid en let målt og ofte anvendt faktor . der i visse 
tilfælde har vist sammenhæng med for eksempel planteafgangen 
efter udplantningen . 
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Usikkerheden kan måske bedst illustreres ved at nævne, at det 
relative vandindhold i skudspidserne meget vel kan tænkes at 
stige. uden at plantens absolutte vandindhold ændres. Dette kan 
eksempelvis ske ved flytning af vand indenfor planten i forbin
delse med knopbrydning. eller som følge af et respirationsbetinget 
tørstof tab i løbet af lagringsperioden. Begge disse processer kan 
tænkes at være behandlingsafhængige. 

~ ~ 1-------- ::: ~:~:~:-"'+O:;-RAN+-~~~~~~ ::: -+-+--+--+--+--+--+-+ 
Sk ge l ) St nl. e ( ) 

lo --------- lo - -------------

GRANDIS 

-----,-+-+-.,-- '00 --~__r~- +-l___,..- '00 -~--F=f=f=+-+....,.--

H==!--+-+-+-+-+-+- loa -+-+--+--+--+--+--+--+- loa -+-+-+-+-+-+-+-+ 

'o --- -------
• 

Fig. 5. Relativt vandindhold (o/c af tørstof) i topskuddets skudsspidser efter 3 
ugers lagring (hvide søjler). samt planteafgang (%) 2 år efter plantning (skrave
rede søjler) ved forskellige lagertyper og hjælpeforanstaltninger. 

Figure 5. Relative water contents (% af dry matter) in leader shoot tips af ter 3 weeks 
storage (white columns) and plant mortality (%) 2 years af ter planting (hatehed 
columns) in relation to store type and trea/ment. 
Rødgran = Norway spruce, Grandis = Grand fir. 

Store types: 
F = Open, S = Shaded (green nylon net, double), L = Stone-built barn. 

Treatments: 
O = Bundles placed directlyon the soil surface/concrete floor (contra/). 
I = As O, but roots covered with moist sphagnum. 

V = As O, but watered 6 times during storage period (about IO I per ml per 
watering). 

D = As O, but covered with white polyethylene foil, (about 45 % light transmis
sion). 

V /I = Combination af I and V. 
D/I = Combination af I and D. 

S = Storage in banded 3-wall kraft/polyethylene bag. 
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Af de hvide søjler på fig . 5 ses det imidlertid. at alle hjælpefor
anstaltninger har øget det relative vandindhold i begge træarters 
skudspidser i forhold til kontrolbehandlingen. hvor plantebund
terne jo er anbragt direkte på jordoverfladen eller gulvet uden 
formildende omstændigheder. 

Mest er vandindholdet øget på friland (rødgran 112 til max . 
170%. grandis 108 til max . 222%). mindre i skyggehal (rødgran 
128 til max . 167%. grand is 150 til max . 237%) og mindst i sten
laden (rødgran 133 til max. 161 %. grandis 181 til max. 225%). 
Den tilsyneladende faldende effektivitet skyldes utvivlsomt først 
og fremmest det i samme rækkefølge faldende fordampningspres. 
men også. at der givet vis er en øvre grænse for. hvor meget vand 
skudspidserne overhovedet kan indeholde på dette stadium (rød
gran ca. 170%. grandis ca. 240% ?) 

Sammenlignes forholdene indenfor de enkelte lagertyper. viser 
fig. 5 endvidere. at skudspidsernes vandindhold er øget mindst 
lige så meget ved gennem sækning (S) eller foliedækning (D) at 
reducere transpirationstabet. som ved at kompensere for tabet 
gennem vanding (V. V/I) . Bedst vandstatus er overalt opnået ved 
at kombinere dækning med indslag i opfugtet spagnum (D/I). 

Endelig ses det. at regelmæssig vanding (V) overalt har givet 
større vandindhold i skudspidserne end indslag i opfugtet spag
num (I). samt at sidstnævnte behandling ikke har nogen væsentlig 
indflydelse på vandstatus. hvis der tillige vandes (V /1 contra V). 

Med hensyn tillagertyperne viser især fig. 6, at for alle behand
linger. hvor transpirationen ikke hæmmes ved dækning med folie 
eller sæk (0, I, V . VII). der forbedres vandstatus i rækkefølgen 
friland. skyggehaL lade . Dette er helt i overensstemmelse med. 
hvad man måtte vente på basis af fordampningsmålingerne i de tre 
lagertyper. Hvor transpirationen derimod hæmmes (D. D/I. S). 
viser forskellene mellem lagertyperne ikke samme systematik. 

2.3 Lagringsmetodens indflydelse på planteafgangen opgjort 2 år 
efter plantning 

Indledningsvis kan man bemærke den store forskel i planteaf
gangsniveau mellem de to træarter. sådan som den fremgår ved 
sammenligning af de skraverede søjler på fig. 5. For rødgran 
svinger afgangen mellem 1,5 og 9.8 %. og for grand is mellem 3.1 
og 14,9%. Niveauet og især variationsbredden for rødgran er så 
beskeden. at man ikke kan forvente klare eller sikre behandlings
udslag for denne træart - noget det fuldt ud bekræftes af en 
statistisk analyse . 
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Fig. o. Relativt vandindhold ('Ir af tørstof) i topskuddets skudspidser efter 3 ugers 
lagring (hvide søjl e r). samt planteafgang (o/c ) 2 år efter plantning (skraverede 
søjler) ved forskellige hjælpeforanstaltninger og lagertyper. 

Figllre 6. Relarive warer comems (o/c oJ dry maller) in leader shoor rips aJrer 3 weeks 
srorage (while columns) and plam m Orlaliry (% ) 2 years aJrer plaming (harched 
coll1mns) in relation ro rrearmenl and sro re rype. Symbols: See Figure 5. 

Det bliver derfor først og fremmest den langt mere følsomme 
grandis, der i det følgende vil blive brugt som målestok for de 
forskellige behandlingers og lagertypers indflydelse på planteaf
gangen . En statistisk analyse viser, at der er sikre udslag for 
hjælpeforanstaltningerne, men ikke for lagertyperne. Der er deri
mod et statistisk sikkert samspil mellem de to faktorer. 

Når der i det foregående er gjort så meget ud af at beskrive 
behandlingernes indflydelse på det relative vandindhold i skud
spidserne, skyldes det ikke mindst , at der, trods den tidligere 
omtalte tolkningsusikkerhed, synes at være en vis sammenhæng 
mellem denne faktor og planteafgangen. 

Det ses for eksempel for rødgran og grandis lagret på friland, 
samt for grandis lagret i skyggehal. Her synes der ifølge fig. 5 at 
være en ret ensartet tendens til, at planteafgangen falder med 
stigende relativt vandindhold, sådan som denne variation er skabt 
ved at variere hjælpeforanstaltningerne. 

Ser man derimod på rødgran lagret i skyggehal og lade, samt på 
grandis i lade, går der kludder i systemet. For lade-lageret anes der 
måske endda en tendens til helt modsat rettet sammenhæng mel
lem vandindhold og planteafgang. 
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Ser vi på sammenhængen mellem planteafgang og vandindhold . 
sådan som dette ændres ved at variere /agertypen (fig 6). får vi igen 
et tilsyneladende modsætningsfyldt billede. 

For kontrolbehandlingen. hvor planterne blot er sat på jorden/ 
gulvet uden hjælpeforanstaltninger iøvrigt. der ses planteafgan
gen at stige smukt med faldende relativt vandindhold i rækkeføl
gen lade, skyggehal, friland (L, S. F). 

Giver vi derimod på forskellig vis planterne en hjælpende hånd. 
så stiger planteafgangen for grand is - og i to tilfælde også for 
rødgran - i den omvendte rækkefølge: Friland, skyggehal. lade. 
Dette gælder uanset om vandindholdet er mere eller mindre upå
virket af lagertypen, eller det endog stiger i samme rækkefølge. 

Et mere overskueligt billede af forholdende får man måske ved 
at se på fig. 7, hvor planteafgangen for rødgran og grandis - uden 
hensyntagen til behandlingerne - er lagt op over skudspidsernes 
vandindhold efter 3 ugers ophold i de 3 lagertyper. Figuren viser 
klart den ret tætte sammenhæng mellem vandstatus og planteaf
gang for frilandslageret og til dels skyggehallen. Især når en vis 
kritisk grænse »underskrides« - for rødgran 130-140%. for gran
dis 170-180 % vandindhold - stiger plante afgangen kraftigt. 

'0 Plantee!gUl8 

20 GRANDIS 
" : . 
: ' 

lo 

110 lSo 190 200 210 220 2)0 'j( 

Rel. vand1ndhold 

Fig. 7 . Planteafgang ( Clr ) 2 ar efter plantning som funktion af relativt vandindhold 
( 'Ir af tørstof) i topskuddets skudspidser (uanset behandling) efter 3 ugers lagring 
på friland (F). i skyggehal (S) og i stenlade (L). 

Figllre 7. Relations between relative water content (% af drv maller) in leader shoot 
tips (irrespective af treatment) af ter 3 weeks storage (abscissa) and plant monality 
(clr) 2 vears af ter planting (ordinate) for open SlOrage (F). shaded storage (S) and 
storage in ,1I0ne-built barn (Li. Rødgran = Norwav spruce. Grandis = Grand fir. 
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Figuren viser også tydeligt lagertypens indflydelse på planteaf
gangen , især for grandis . Denne indflydelse får uanset fugtigheds
niveau afgangen til at stige i rækkefølgen friland, skyggehal, lade. 
Hvad det er for faktorer i skyggehallen og laden, der tilsynela
dende har en negativ indflydelse på planternes vitalitet, kan man 
på det foreliggende grundlag kun gisne om. 

En mulig forklaring kunne fo~ eksempel tage udgangspunkt i de 
betydelige forskelle på lystilgangen i de tre lagre. Faldende lysin
tensitet. samt for skyggenhallen tillige ændringer ilyskvaliteten 
(det grønne vindnet), kunne således tænkes at reducere planter
nes muligheder for - via fotosyntese - at kompensere for de tab af 
energireserver, der utvivlsomt finder sted under de herskende 
temperaturforhold . 

Er denne forklanng rigtig, burde opbevaring af planter i lys
tætte sække også være dårligere end under lysgennemslippelig 
skyggefolie i udendørs lagre . Hvis vi går tilbage til fig. 5, kan vi ved 
at sammenligne søjlerne for S og D se, at dette faktisk også er 
tilfældet , både for rødgran og grandis, selvom de to behandlinger 
har givet nogenlunde samme vandindhold i skudspidserne . 

Denne teori rækker derimod ikke til at forklare, hvorfor afgan
gen for de mørkelagte planter i sækkene tilsyneladende følger 
samme trend med hensyn tillagertype (stiger i rækkefølgen fri
land, skyggeland, lade), som de øvrige behandlinger (fig. 6). Her 
synes andre forklaringer at være nødvendige, forklaringer der for 
eksempel kunne tage udgangspunkt i måske temperaturafhængige 
udviklingsforskelle for planterne i de tre lagertyper, jvf. de regi
strerede forskelle i knopudviklingen (se side 24) . 

Det kunne jo være , at de plantepartier, der var længst fremme i 
hele deres udvikling , nemlig de frilands- og skyggehal-opbeva
rede, også var dem, der hurtigst kunne ekspandere deres rod
system under de givne, ret gunstige vækstbetingelser efter ud
plantningen . Dette kunne også være en del af forklaringen på de 
særlig gode resultater, der er blevet opnået med planter opbevaret 
udendørs under skygge folie . Det var nemlig disse planter, der alt 
andet lige var længst fremme i knopudvikling, uden dog at være 
brudt, efter de tre ugers lagring. 

Hvis planternes udviklingsgrad har været en betydende faktor, 
kan det til gengæld ikke udelukkes, at forsøget ville have givet et 
andet - og måske helt modsat rettet resultat med hensyn til lager
typerne - hvis lagringsperioden og dermed udplantningsdatoen 
var blevet ført et godt stykke ind i maj måned. De udendørs 
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opbevarede planters udvikling var derved måske kommet længere 
frem end godt var (brudte knopper) . Ved plantning sidst i maj 
eller senere , vil anvendelse af køle lagrede planter formentlig være 
en fordel. 

3.0 Praktiske konklusioner 
Uanset problemerne med at forklare planternes reaktioner på 

forsøgsbehandlingernes forskellige Iys-, temperatur- og fugtig
hedsforhold , synes forsøget at vise, at længere tids opbevaring af 
forårsoptagne nåletræplanter på et skovdistrikt i april måned bedst 
sker i et frilandslager med en lystilgang til planterne på ikke under 
40-50 % af fuldt dagslys, og under opretholdelse af det højest mulige 
vandindhold i planterne. Det relative vandindhold i topskuddets 
skudspidser bør ialtfald under ingen omstændigheder kommer 
under ca. 130 % for rødgran og ca . 170 % fra grandis. 

Forsøget har tillige vist, at sådanne lagringsbetingelser kan 
opnås på enkel vis blot ved at sætte plantebundterne tæt sammen 
på jordoverfladen, og derefter overdække dem med hvid skygge
folie, som foldes ind under de yderste plantebundter. Udover 
effektivt at hæmme transpirationen, slipper den folietype til
strækkeligt lys igennem til planterne, uden at disse svides, som det 
ville ske ved anvendelse af en klar plast. 

Et overdækket lager af denne type, for eksempel afgrænset af 
halmballer, vil ikke kræve megen plads (ca. 9m2 pr. 10.000 planter 
(20-40)) , og kan formentlig etableres for en udgift svarende til4-S 
Øre pr. plante. Den daglige udlevering fra et sådant lager vil for 
eksempel kunne ske i 3-lags papirsække, der sikkert vil kunne 
genbruges en eller flere gange . 

Merudbyttet i form af øget vandindhold og dermed reduceret 
planteafgang, ved yderligere at slå planterne ind i opfugtet spag
num, forekommer så beskedent og usikkert, at denne ekstra for
anstaltning/udgift næppe kan forsvares . 

Det skal til slut fremhæves, at planteafgangen for samtlige 
hjælpeforanstaltninger i frilandslageret 2 år efter plantning har 
ligget under den gængse efterbedringsgrænse på ca . 10 % for begge 
forsøgstræarter . 

Opbevaring i 3-lags papirsække, som mange planter efterhån
den leveres i fra planteskolen, må derfor stadig anses for en 
rimeligt forsvarlig lagringsform med mange praktiske fordele, dog 
måske især ved kortere lagringstider på 1-2 uger. 
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Summary 
The paper descrihes preliminary resuIts from an experiment with 3 weeks 

storage of conifer planting stock on a forest district. 
From April 3 to April 24 19R4 bundles of graded. 3 years old (11 I~ + ]1 12) 

harerooted transplants of Norway spruce and Grand fir were placed in 3 different 
tvpes of stores (Fig. l and 2): 

Precipitation c/c offull Relative potential 
(3 weeks) daylight evaporation 

mm (I week) 

Open store R.3 100 100 
Shaded store 2.7 36 48 
Stone-hu ilt barn 0.0 <0.1 24 

Air temperature and relative humidity extremes during storage period appears 
from Fig. 3 and 4 . 

In each of the 3 stores bundles were placed close together on the soil surfacel 
concrete fioor and given 7 different treatments . which are described on Fig. 5. 

The infiuence of store type and treatment on relative water content in shoot tips 
af ter 3 weeks storage. and on plant mortality 2 years af ter planting in the forest 
(clearcut af ter Norway spruce on sandy podzol) appears from Fig. 5 and 6. 

Statist ic analyses showed no significant differences in mortality for the very 
robust Norway spruce. whereas mortality of the far more sensitive Grand fir was 
high ly infiuenced by treatments but not by store type. On the other hand a 
significant interaction between treatmentand store type was demonstrated for 
Grand fir . 

From Fig . 7 it appears that infiuence of treatments in each store type to som e 
degree might be explained by their infiuence on water status of the plants. as it is 
refiected by the relative water content of leader shoot tips. Relative water contents 
less than about 130 % for Norway spruce and 170 % for Grand fir seem to be clearly 
detrimental. 

Also the rising mortality for the control treatment (O) of both Norway spruce 
and Grand fir in the order of stone-built barn (L) . shaded store (S). open store (F) 
could very well be explained by the store types infiuence on the water status of the 
nearly unprotected plants (Fig. 6). 

The increase in mortality in quite the reverse order (F - S - L) for all other 
treatments in Grand fir (and 2 in Norway spruce) is more difficult to interprete 
(Fig . 6) . but apparently it has very lillie to do with water contents (Fig. 7) . 
Presumably differences in plant development (buds lightly swollen af ter storage in 
open and shaded stores - especiaIly under white polyethylene foil- but still at rest 
af ter storage in the barn) and in the balance between respiratory losses an photo
synthetic gains in energy reserves created by differences in light intensity. light 
qua lit y (green net over shaded store) and/or temperature regimes. must be consi
dered in order to explain this trend . 

The practical conclusion of the experiment seems to beo that storage of spring 
lif ted transplants of Norway spruce and Grand fir on a forest district over a longer 
period in April . most effectively can be done in an outdoor store under cover of 
white po lyet hylene foil with a 45 % light transmission. 
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This eonclusion may not be va lid for storage later in the spring. e.g. in May. At 
this time plant development for outdoor stored planting stock may have gone too 
far for safe planting. For late spring plantings eold stored plants will probably be 
the best ehoiee. 
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