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1. FORORD 
Foreliggende artikel er en forkortet ud
gave af en SI-rapport med samme titel. 
Samtidig har Skovteknisk Institut ud
arbejdet følgende kortfattede vejled-

ninger, som ligeledes kan rekvireres på 
telefon 31 24 42 66 
- Pile- og poppeldyrkning 
- Forhandlere af stiklinger 
- Produktion af stiklinger 
- Ukrudtsbekæmpelse i pil 
Hele arbejdet er udført for midler be
vilget af Energiministeriets energi
forskningsprogram 88. 

2. SAMMENDRAG OG KONKLU
SIONER 
Energiskovbrug er plantager af løv
træer med hurtig ungdomsvækst og 
evne til stiklingeformering og stød
skudsdannelse. 
Forsøg og undersøgelser med dyrk
ningsformen begyndte i tresserne i 
USA for at skaffe billige råvarer til cel
lulose. Halvfjerdsernes energikrise un
derstregede behovet for andre energi
råvarer end olie og fremmede omfat
tende forsøg med minirotationsskov
brug, der hurtigt omdøbtes til energi
skove. Denne rapport er et dansk led i 
dette arbejde. 
Endnu i 1983 anslog ledende forskere 
(1), at 30070 af USA's og Canadas sam
lede energiforbrug med fordel kunne 
produceres på en million km2 såkaldt 
marginaljord ved anlæg af poppel
piantager. Samtidig beregnede svenske 
forskere, at 20% af Sveriges samlede 
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Figur 1. Energiskov bestående af etårig pil. 

energiforbrug kunne dækkes af pile
plantager. 
Senere undersøgelser har dog vist, at 
træproduktionen pr. ha langt fra står 
mål med forventningerne. 
Nu, hvor kul og olie igen er billige og 
frygten for akut mangel er væk, fort
sættes arbejdet af langsigtede politiske 
grunde. Samtidig øges interessen igen 
for industriel udnyttelse af produktio
nen. Andre aspekter er, at overskuds
produktionen af dyre fødevarer ønskes 
afløst af energiproduktion, ligesom 
forskellige miljøaspekter inddrages 
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som mulige begrundelser for drifts
formen. 
I modsætning til andre lande har 
driftsformen ikke tiltrukket sig store 
offentlige forskningsmidler i Dan
mark. Man opretholder et beskedent 
viden- og forskningsberedskab og 
nøjes iøvrigt med at følge med i Det in
ternationale Energikontors samar
bejde om "energiskove". 
I Danmark analyserede Skovteknisk 
Institut på rekvisition af Energimini
steriet i 1983 de udenlandske erfaringer 
med minirotationsskovbrug med 



henblik på en mulig anvendelse i Dan
mark (2). 
Beregningerne viste dengang, at dyrk
ning af skov i minirotation ikke kunne 
konkurrere økonomisk med dyrkning 
af korn på almindelig landbrugsjord. 
Driften kunne formentlig ikke en gang 
dække omkostningerne ved dyrkning 
på marginale landbrugsjorder. Bereg
ningerne viste samtidig, at dyrknin
gens økonomi er stærkt afhængig af 
produktionsudbyttets størrelse, hvilket 
er typisk for alle billige masseråvarer. 
I 1989 er den indirekte statssubsidie
ring af hjemmeproducerede energi rå
varer betydeligt større end i 1983 i kraft 
af de stærkt forhøjede afgifter på olie 
og kul. Dette skulle styrke dyrknings
formens konkurrenceevne. 
Alligevel viser de i mellemtiden af
holdte forsøg og undersøgelser, at pro
duktionsudbyttet er mindre end for
ventet, og at høstomkostningerne er 
væsentligt større end forudsat i 1983. 
Samtidig er prisen på fyringsflis para
doksalt nok under pres på grund af en 
utilsigtet skævvridning af brændsels
markedet forårsaget af netop den ener
gipolitik, der skulle fremme anvendel
sen af indenlandske brændsler. 
Konklusionen omkring dyrkningsøko
nomi er, at minirotationsskovbrug 
alene med henblik på produktion af 
energiråvarer heller ikke i 1989 er pri
vatøkonomisk lønsom. 
Dertil kommer, at brændselsmarkedet 
i Danmark i disse år er overforsynet. 
Der er således større mængder af af
faldstræ fra bestående skove, plantager 
og træindustrier end først antaget. 
Over tre millioner tons halm benyttes 
årligt ikke. Som bekendt er også den 
dyre naturgas vanskelig at afsætte 
uden tvang . Mulighederne for at skabe 
afsætning for en ny betydelig produk-

tion af træ fra energiskove på det dan
ske energimarked er derfor små. 
Af supplerende anvendelser omtales 
nogle mindre, men konkrete og lov
ende muligheder: Pil til læ, dekorati
onsformål, biavl, faskiner, flethegn, 
søbredssikring m.v. 
Dyrkning af skov i minirotation med 
henblik på produktion af spånplader 
og cellulose synes ikke at frembyde 
øjeblikkelige muligheder for lønsom 
drift. 
Det noteres, at masseråvarer til energi, 
plader eller kemisk anvendelse nor
malt har karakter af et biprodukt, der 
aflægges i forbindelse med produktion 
af et mere værdifuldt hovedprodukt. 
F.eks. korn og halm, savværkstømmer 
og energitræ. 
I minirotationsskovbruget forsøger 
man at skabe lønsomhed ved at gøre ty
piske biprodukter til hovedprodukter. 
Dette er vanskeligt. 
Af miljøaspekter diskuteres "drivhus
effekten". Uden at tage stilling til teori
ens rigtighed fastslås, at plantning af 
energiskov på landbrugsjord kun i 
ringe omfang kan tænkes at modvirke 
udledning af kultveilte til atmosfæren. 
Dette skyldes, at bindingen er lille i for
hold til udledningen. 
At sikre fuld udnyttelse af tre millioner 
tons overskudshalm og de resterende 
mængder affaldstræ har en stærkere 
virkning. Landmænd og jordbunds
forskere frygter dog, at systematisk 
fjernelse af halmen begrænser dannel
sen af muld og dermed truer jordens 
naturlige frugtbarhed. 
Det påpeges endvidere, at plantning af 
enkeltstående træer langs veje, åer, i 
markskel m.v., hvor træerne ikke for
trænger anden planteproduktion, in
debærer en mere realistisk mulighed 
for at formindske udledningen af kul-
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tveilte til atmosfæren. Forudsætnin
gen er dog, at træerne anvendes til fy
ring i stedet for naturgas, olie eller kul. 
Af miljøaspekter omtales endvidere et 
mere konkret problem, som muligvis 
kan løses i forbindelse med dyrkning 
af pil eller poppel i minirotation: Spil
devandsslam. 
Ideen er, at jordejere får betaling for at 
modtage og anvende slammet. Slam
mets værdi som gødning og jordfor
bedringsmiddel forøger og billiggør 
træproduktionen, der sælges til energi. 
Tilsammen danner disse to indtægts
kilder grundlag for lønsom drift. 
Endelig omtales den så populære /or
trængningsteori. Dyrkning af skov (i 
minirotation) skal fortrænge en over
skudsproduktion af fødevarer, som er 
fremkaldt af told og statssubsidier. Da 
den kunstigt fordyrede produktion af 
fødevarerer mere er et spørgsmål om 
grænseomkostninger - en del af føde
vareproduktionen er for dyr, selv på 
den bedste landbrugsjord - end et 
spørgsmål om areal, betvivles det, at 
(energi) skovbrug afhjælper dette 
problem. 
Samtidig påpeges risikoen for, at staten 
ved hjælp af subsidier afløser et "kor
noverskud" med et "bjerg af pileflis". 
Den sidste råvare er vanskelig at opbevare 
i længere tid og kan formentlig ikke eks
porteres, selv med statsstøtte. 
Rapportens konklusion er en anbefa
ling af, at Danmark fortsætter den 
hidtidige forsigtige politik vedrørende 
skovbrug i minirotation med henblik 
på produktion af energi råvarer og rap
porten advarer mod direkte subsidier 
til produktion. 

3. ENERGIPRODUKTION 
Ved fortsat forskning kan dyrkning af 
energiskove intensiveres og forbedres. 
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Således synes træforædlingen at mu
liggøre fremskridt, ligesom høsttekno
logien kan udvikles og billiggøres. Det 
anføres derfor ofte, at energiskovplan
tagernes konkurrenceevne på langt sigt 
forbedres. 
Dyrkningen af konkurrerende afgrø
der udvikles og forbedres imidlertid 
også. Det er således energiskovenes re
lative udviklingspotentiel, der er afgø
rende for konkurrenceevnen. 

3.1. Kulturanlæg 
Anlæg af poppel- og pilekulturer er 
udmærket beskrevet i lettilgængelige 
håndbøger (8). Et overslag over foran
staltninger og omkostninger ved til
plantning af almindelig landbrugsjord 
er vist i tabel l. Bemærk, at hegning, 
grundforbedring og vanding ikke ud
føres. 
Som ved så mange kalkuler er der 
grund til at advare imod at fæste alt for 
megen tillid til det bestikkende nøjag
tige facit. Dette repræsenterer i heldig
ste fald et gennemsnit, hvorom de vir
kelige omkostninger varierer. 
De kontante udlæg kan endvidere ned
bringes, hvis jordejeren udfører arbej
det selv. I eksemplet i tabel 1 fra 15.000 
kr. pr. ha til 10.000 kr. pr. ha. 
Producerer jordejeren yderligere selv 
sine stiklinger, hvilket er let gjort, for
mindskes hans kontante udlæg yderli
gere fra 10.000 kr. pr. ha til 2.000 kr. pr. 
ha. 

3.2.Kulturpleje 
Kulturplejeforanstaltningerne ind
skrænker sig i almindelighed til meka
nisk og kemisk bekæmpelse af konkur
rerende vegetation og gødskning efter 
hver høst. Et overslag over arbejdsop
gaver, ressourceforbrug og omkostnin
ger er præsenteret i tabel 2. 



Tabel l. Anlæg af l ha pileskov på landbrugsjord. Arbejdsopgaver, ressourceforbrug 
og omkostninger. 

Arbejdsopgave, Enheder Kr. Kr. 
midler ha enhed ha 

Planlægning 8 timer 100 800 
Pløjning og harvning (9) 5 timer 225 l.125 
Sprøjtning (9) 2 timer 225 450 
Roundup 3 I v.S . 200 600 
Gardoprim 2,5 I v.S. 100 250 
Mekanisk rensning 2 timer 225 450 
Stiklinger 20.000 0,40 8.000 
Plantning, manuelt 32 timer 100 3.200 
Diverse 125 

I alt 15.000 

Tabel 2. Pleje af l ha pileskov på almindelig landbrugsjord, der høstes hvert 3. år. Ar
bejdsopgaver, ressourceforbrug og omkostninger. 

Arbejdsopgave, 
midler 

Tilsyn 
Mekanisk og kemisk renholdning 
Gardoprim 
Gødskning 
Gødning 
Diverse 

I alt hvert 3. år 
I gennemsnit hvert år 

Den i tabel 2 præsenterede oversigt 
over plejeforanstaltninger bygger på, 
at plantagen vokser uden problemer. 
Angreb af svampe, insekter eller dyr 
medfører tilvækstreduktion og en eller 
anden form for bekæmpelse. Dyrk
ning af samme klon på større arealer 
medfører, at angrebsrisikoen er ak
tuel. Dette viser omfattende angreb af 
rustsvampe i de svenske og irske pilep
lantager. 
Som omtalt under beskrivelsen af kul-

Enheder Kr. Kr. 
ha enhed ha 

3 timer 100 300 
4 timer 225 900 
2,5 l 100 250 
3 timer 225 675 

625 kg 16.5.12 1,70 1.062 
113 

3.300 
l. 100 

turanlægget kan plejeomkostningerne 
i form af penge nedbringes, hvis jord
ejeren selv tager fat. I dette tilfælde fra 
3.300 kr. pr. ha til 2.300 kr. pr. ha. 

3.3. Høst 
Den foreliggende bedømmelse af høst
teknologiens produktivitet støtter sig 
til danske erfaringer med almindelig 
flishugning i skov og plantager og til 
konkrete undersøgelser af pilehøst i 
Sverige. 
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Figur 2. Præstation og omkostninger i skr. pr. ton tørstof ved høst af pil i Sverige i vinteren 
1987/ 88. Der er vist fire mekaniserede høstsystemer. Omregnet til danske kroner er omkostnin
gerne i kr/ton tørstof hhv. 558, 533, 452, 471. 

Således foretog Forskningsstiftelsen 
Skogsarbeten i vinteren 1987/88 en un
dersøgelse af tidsforbrug og omkost
ninger ved høst af pil til energi (19). 
Fire forskellige helmekaniserede syste
mer til høst af fire-årige piletræer blev 
testet. De fire systemer og de målte om
kostninger er vist i figur 2. 
Det fremgår at systemerne 3 og 4 - hvor 
piletræerne bunkelægges og derpå kø
res ud til bil vej med en udkørselstrak
tor - er de billigste. I rapporten anføres 
imidlertid at de nævnte præstationer 
og omkostninger ikke er udtryk for de 
faktisk målte tal. De er udtrykjor opti
mistiske forventninger. 
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Kalkulerne bygger således på at høst
maskinen udnyttes 180 skift il 8 timer 
om året - dvs. den skal arbejde to skift 
dagligt i hele høstperioden fra novem
ber til midt i marts. Kun under denne i 
praksis uopnåelige antagelse kan ma
skinomkostningerne pr. time nedbrin
ges til 330 kr., ink!. førerens løn. 
Hertil kommer, at de svenske forfattere 
skønner, at høsterens produktivitet 
umiddelbart kan forbedres så meget, 
at de jorøger de målte præstationer 
med 30%. Uden begrundelse jorøger 
de endvidere udkørselstraktorens præ
stationer med 25%. 
Man skal endvidere mærke sig, at ar-



bejdsforholdene er særdeles gunstige 
under tidsmålingerne. Jorden er stiv
frossen, således at høstmaskinen og 
udkørselstraktoren undgår de vanske
ligheder, der er forbundet med tøvejr 
og opblødt jord, som er det største 
problem ved mekaniseret høst af mini
rotationsskovbrug. 
Mens der er pyntet på fældnings- og 
udkørselspræstationerne er der ingen 
tvivl om, at de anførte præstationer og 
omkostninger viser et sandsynligt gen
nemsnitligt niveau ved flishugning af 
bunkelagte træer. Danske tidsstudier 
(11) og skånske resultater (8) opgiver 
samme niveau. 
Derimod er de anførte omkostninger 
for lastbiltransporten - 42 kr. pr. ton 
tørstof, modsvarende 7 kr. pr. rm flis -
urimeligt lave i sammenligning med de 
almindeligt kendte priser for lastbil
transport af f1is-15-20 kr. pr. rm flis. 
r de fleste redegørelser for energiskoves 
økonomiske potentiel fremlægges op
timistiske bedømmelser af mulighe
derne for mekanisering og billiggørelse 
af høsten. 
r redegørelserne for de skånske skov
forsøg med piledyrkning (3,13) rundes 
præstationerne hele tiden op under 
henvisning til teknologiens udviklings
muligheder. Også i danske redegørel
ser klinger de samme optimistiske 
strenge. 
r en kalkule, der er udarbejdet og frem
sendt af en dansk producent af stiklin
ger (14), vurderes fældning, marktran
sport, flishugning og lastbiltransport 
til at koste 234 kr. pr. ton tørstof, mod
svarende 39 kr. pr. rm flis. Der redegø
res ikke for vurderingens forudsæt
ninger. 
Og i en i øvrigt udmærket opgave (10) 
ansættes de samlede høstomkostnin
ger, inkllastbiltransport til 132 kr. pr. 

ton tørstof, modsvarende 22 kr. pr. rm 
flis. D.v.s. kun en smule mere, end last
biltransport alene notorisk koster. 
Beklageligvis må det altså erkendes, at 
der endnu mangler pålidelige oplys
ninger om præstationer og omkostnin
ger ved høst af skov drevet i minirota
tion. På trods af de foretagne præstati
onskorrektioner er de svenske kalkuler 
de bedste, vi har. Ændrer man de lave 
priser for lastbiltransport fra 7 kr. pr. 
rm til 17 kr. pr. rm, så fås en samlet 
høstomkostning på 512 kr. pr. ton tør
stof, modsvarende 85 kr. rm flis ved 
høstsystem 3. Denne anvendes, indtil 
bedre oplysninger foreligger i bereg
ningerne af energiskovbrugets dæk
ningsbidrag. 

3.4.Produktionens størrelse 
Det svenske energiskovsprojekt inspi
reredes af den grundlæggende arbejds
hypotese, at man ved et hensigtsmæs
sigt træartsvalg, et hensigtsmæssigt 
udvalg af kloner og en hensigtsmæssig 
udnyttelse af genmanipuleringsteknik
ken i forening med de rigtige dyrk
ningsmetoder kan udnytte 2070 af den 
samlede solindstråling til organisk 
bunden energi i form af udnyttelig ved
råvare. Nås dette mål, udgør høstud
byttet 24-28 tons tørstof pr. ha. pr. år 
(16). 
Et dette mulige? De svenske forskere 
syntes igennem flere år at finde be
kræftelse herpå i en række dyrknings
forsøg, der tangerede det ønskede. Se
nere forskning har dog påvist sådanne 
fejl i undersøgelsesmetodikken, at re
sultaterne er kendt ugyldige. 
Skovbrugets produktionsforhold er 
gennemgående godt belyst, og selvom 
produktionen er tilrettelagt på en helt 
anden måde, kan der hentes vejledning 
herfra. I tabel 3 er fremlagt gennem-
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Tabel 3. Største gennemsnitlige produktion i m3 fast salgbar træmasse/ton tørstof 
pr. ha og år for en række almindelige skovtræarter i normale bevoksninger 
på god jord. 

Grøn douglasgran 
Sitkagran 
Grandis 
Alm. ædelgran 

Rødgran 

Japansk lærk 

Skovfyr 

Contortafyr 
Bøg 
Eg 

Ask 
Ær 
Rødel 
Populus rubusta m.fl. 
Birk 

snitlige produktionstal for en række al
mindelige danske skovtræarter (17). 
Douglasgran topper listen med 9,2 
tons tørstof. Rødgran producerer 7 
tons tørstof pr. ha og år. 
Man bemærker samtidig, at poppel 
kun opnår 5,7 tons - en tankevæk
kende iagttagelse, når man tager i be
tragtning, at netop poppel er en af de 
træarter, som energiskovsforskningen 
sætter størst lid til. 
Franske produktionstal (2) for poppel 
er vel noget større, men adskiller sig 
ikke radikalt herfra. F.eks.: 
- Dyrket ekstensivt i skov 4-7 tons tør

stof pr. ha pr. år. 
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Største gns. produktion Ved om-
pr. ha dri ftsalder 

m 3 salgbar t tørstof år 

22 9,2 70 
22 8,0 60 
24 7,3 60 
18 7,0 80 

18 7,0 60 

12 5,6 60 

10 4,2 80 

8 3,0 35 
11 5,9 100 
7 4,0 120 

8 4,5 80 
11 5,9 80 
8 3,5 60 

15 5,7 40 
5 2,6 60 

- Dyrket intensivt på mark 7-11 tons 
tørstof pr. ha pr. år. 

I 1986 vurderede Skovteknisk Institut 
de da foreliggende høstudbytter fra de 
skånske storforsøg (63 ha) med dyrk
ning af pil til energi. Instituttet fandt 
(3), at den gennemsnitlige produktion 
udgjorde 4,5 tons tørstof pr. ha pr. år, 
med en undergrænse på 2,8 tons og en 
overgrænse på 6,7 tons. 
I forhold til forventningerne er her tale 
om små udbytter. Man forklarede dem 
med, at der var tale om den første høst. 
Den næste høst, hvor roden har udvik
let sig, forventes at blive større. Dette 
får vi dog aldrig at se, fordi elektrici-



tetsselskabet Sydkraft, som varetog 
forsøgene, i mellemtiden har besluttet 
at nedlægge dem. 
Den nye interesse for piledyrkning i 
Danmark giver muligheder for en bred 
afprøvning af pils vækst her i landet. 
Skovteknisk Institut anlagde derfor i 
foråret 1988 16 iagttagelsesflader hos ti 
interesserede landmænd. Disse forsøgs 
beliggenhed er vist i figur 3. 

Figur 3. Beliggenheden af Skovteknisk In
stituts pileproduktionsforsøg. 

Skovteknisk Institut forventer derfor 
at fremlægge tal for høstudbyttets 
størrelse under danske forhold i løbet 
af få år. 
Før og under anden verdenskrig dyrke
des betydelige arealer her i landet med 
båndpil. Fra denne periode foreligger 
en række artikler om piledyrkning, 
hvoraf de mest interessante er genop
trykt af Skovteknisk Institut (18). 
Høstudbyttets størrelse angives her at 
varierere imellem 5 og 13 tons tørstof 

pr. ha og år. Overgrænsen, 13 tons tør
stof, opnås dog kun under ganske sær
ligt egnede omstændigheder. 
Rekapituleres de allerede nu forelig
gende oplysninger, tyder meget således 
på, at det gennemsnitlige høstudbytte 
ved dyrkning af pil i kort omdrift lig
ger imellem 4 og 8 tons tørstof pr. ha og 
år, med 15 tons som en kun undtagel
sesvis forekommende overgrænse. 

3.5. Produktionens afsætning 
En rimelig omfattende dyrkning af 
hurtigvoksende løvtræer i kort omdrift 
alene med henblik på fremstillig af 
energiråvarer forudsætter, at tre betin
gelser er opfyldt: 
- Brændslet skal prismæssigt kunne 

konkurrere med andre brændsler. 
- Staten skal tillade eller gennem

tvinge, at brændslet anvendes i til
strækkeligt omfang. 

- Dyrkningen skal give jordejeren et 
større dækningsbidrag end dyrk
ning af andre afgrøder. 

3.6. Salgspriser 
Dansk energipolitik har æren af hele to 
verdensrekorder (5). Forbrugerne be
taler verdens største energiafgifter og 
dermed verdens højeste energipriser. 
Virksomhederne er derimod fuldstæn
dig fritaget for energiafgifter. 
Begge faktorer påvirker prisdannelsen 
på træ til fyringsformål. Figur 4 viser 
priserne på en række energiråvarer 
med og uden statsafgifter. Samtidig il
lustreres, hvorledes afgifterne påvirker 
prisdannelsen. Sælgerne af naturgas, 
træflis og halm, der ikke er afgiftsbe
lagte, kræver i stedet et tilsvarende be
løb ind hos forbrugerne. 
Skovflis søges således solgt for en vej
ledende pris på 47,64 kr. pr. gigajoule, 
ekskl. moms og leveret på varmeværk. 

47 



5 

kr/toe 

T 
U 
S 
I 
N 
D 
E 
R 

4 

3 

2 

ggiJ pris 

~ afgi fter og moms 

gasolie fuelolie naturgas kul flis 

Figur 4. Priser med og uden afgifter og moms på forskellige 
energiråvarer. Prisen er angivet i tusinde kr. pr. ton olie
ækvivalent. Prisniveau august 1988. 

Af en række årsager er denne pris 
imidlertid under pres, som bevirker ra
batter: 
- Staten favoriserer anvendelse af na

turgas fremfor anvendelse af træ og 
halm. Naturgassen sælges til virk
somhederne direkte eller via varme
værk med statsstøtte, der gør natur
gassen lige så billig som afgiftsfri 
olie eller kul. Den samme regel gæl
der ikke for træ og halm, hvis afsæt
ning til erhvervsformål derfor hæm
mes betydeligt. I fjernvarmesekto
ren virker denne regel også hæm-
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mende på afsætning til øvrige for
brugere. 

- En række træindustrier sælger deres 
affald til varmeværker og erstat
ningsfyrer med afgiftsfri olie eller 
statssubsidieret naturgas. Dette 
presser flispriserne. 

- Import af brændselsflis trykker pri
serne. 

- Halmen udbydes noget billigere end 
træflis. 

- Udbuddet at flis fra skove, plantager 
og træindustrier er større end efter
spørgslen. 



Træflis produceret af affaldstræ fra 
skove og træindustrier opnår derfor 
ikke den vejledende basispris. 
I december 1988 forelå følgende oplys
ninger om priserne på brændselsflis le
veret på varmeværk: 

kr./GJ, exkl. moms 
- Skov- og Naturstyreisens liste-

pris ............ ... ...... 47,64 
- Spotmarkedspris, ca. . ..... 38,00 
- Østtysk flis leveret, ca. . .... 32,24 
- Danske Fjernvarmeværkers 

Forenings statistik (6) ...... 35,40 

Den pris, det er muligt at opnå for pil 
som råvare for energiproduktion til 
forbrugere, skønnes derfor at variere 
imellem 32 og 38 kr. pr. GJ. Gennem
snittet, 35 kr. pr. GJ, anvendes i de føl
gende dækningsbidragsberegninger. 
Flis handles efter træets nedre brænd
værdi, som bestemmes ved vejning af 
læsset sammenholdt med læssets 
vandindhold. Forskellige træarter og 
trædele har varierende brændværdi pr. 
ton tørstof (2). 
Denne variation er imidlertid så lille og 
tilfældig, at man ved pris fastsættelsen 
er enedes om at anvende 19 gigajoule 
pr. ton tørstof (0% vandindhold) som 
et gennemsnitligt mål for samtlige træ-

arter og trædeles nedre brændværdi. 
Og denne brændværdi er også typisk 
for piletræ. 
Det fremgår af tabel 4, at piletræ kan 
forventes solgt til energiproduktion for 
581 kr. pr. ton tørstof ved 50070 vand
indhold og leveret på varmeværk. Væl
ger man at stakke pilen og lade den 
tørre til ca. 30%, ændres prisen til 630 
kr., men lageromkostningerne (ca. 35 
kr. pr. ton tørstof (19» "æder" til en vis 
grad fordelen. 

3.7. Produktionens allokering 
En ny produktion af energiråvarer fra 
skove drevet i minirotation må afsættes 
i konkurrence med importeret fossilt 
brændsel og de indenlandske brænds
ler: skovflis, træindustrielt affald, 
halm og naturgas. 
Det er i det seneste tiår lykkedes at 
skabe afsætning for ca. 600.000 rm 
skovflis til varmeværker. Figur 5 viser 
udviklingen i forbruget. 
Skovflis er altså et veletableret brænd
sel i Danmark. Og der er ingen tvivl 
om, at mindre mængder flis produce
ret af piletræ kan afsættes til bestående 
flisfyrede varmeværker. 
Udbud af større mængder pileflis giver 
derimod anledning til problemer. 

Tabel 4. Den nedre brændværdi for piletræ beregnet i gigajoule pr. ton tørstof og pr. 
ton totalvægt ved varierende vandindhold. Endvidere den tilsvarende salgs
pris baseret på 35 kr. pr. gigajoule. 

Vandindhold Brændværdier, Gl Salgspriser, kr. 

0/0 t tørstof t totalt t tørstof t totalt 

20 18,4 14,7 644 515 
30 18,0 12,6 630 441 
40 17,4 10,4 609 382 
50 16,6 8,3 581 291 
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Figur 5. Forbrug af brændselsflis fra de bestående skove og 
plantager i Danmark 1980-1988. Flismængden er omregnet til 
1000 ton olie-ækvivalenter. 

Dette skyldes, at der stadig er betyde
lige mængder ubrugt affaldstræ fra 
skove og træindustrier til rådighed for 
brændselsmar kedet. 
Halm udgør en betydelig større uud
nyttet brændselsressource, idet der er 
ca. 3,5 millioner tons overskudshalm 
årligt til rådighed (udover hvad der i 
dag anvendes til fyring, industri og i 
landbruget (4», hvilket modsvarer ca. 
1,2 million tons olies brændværdi. 
Halmoverskuddets størrelse og amts
vise fordeling er vist i figur 6. 
Halm udgør et biprodukt til hovedpro
duktet korn. D.v.s. at halm til fyring 
kun belastes med bjergningsomkost
ningerne, mens hovedproduktet bærer 
dyrkningsomkostningerne. Dette stil
ler halm fordelagtigt i en fremtidig 
konkurrence med energiråvarer produ-
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ceret i energiskove. Disse skal nemlig 
bære såvel dyrknings- som bjergnings
omkostningerne. 

Figur 6. Halmoverskuddets størrelse for
delt på amter. 



Det tredie store indenlandske brænd
sel, som energiskovene skal konkurrere 
med, er naturgas. Som nævnt i kapitlet 
om salgspriser prioriterer staten an
vendelse af naturgas højere end de re
producerbare brændsler træ og halm. 
Dette sker dels i prispolitikken ved sub
sidiering af priserne til virksomheder, 
dels ved at nægte varmeværker tilla
delse til at omstille til fyring med træ 
eller halm, hvis de kan få naturgas. 
Hvis større mængder af de reproducer
bare brændsler træ og halm skal an
vendes, kræves derfor en ændring af 
statens holdning til fordel for de repro
ducerbare brændsler og til skade for de 
fossile, navnlig naturgas . Dette skøn
nes lidet sandsynligt i øjeblikket. 

3.8. Produktionens dækningsbidrag 
Ved en kombination af produktionens 
salgspris og høstomkostninger bereg
nes et bidrag, der skal dække pileskov
ens etableringsomkostninger og pleje
omkostninger, samt yde en jordrente, 
der kan konkurrere med overskuddet 
ved anden planteproduktion. 
Forudsættes høst og levering af frisk 
piletræ med 50% vandindhold, kan 
produktionen sælges for 581 kr. pr. 

Tabel 5. Dækningsbidrag (salgspris -
høstomkostninger) ved for
skellige høstudbytter ved ud
bytter af pil til energi. 

Høstudbytte Dækningsbidrag 
tons tørstof pr. kr. pr. ha. 

ha og år og år 

4 276 
6 414 
8 552 

10 690 
12 828 

ton tørstof. Høstomkostningerne er 
beregnet til 512 kr. pr. ton tørstof. 
D.v.s. at dækningsbidraget udgør 69 
kr. pr. ton tørstof. I tabel 5 er dette 
dækningsbidrag beregnet i kroner pr. 
ha ved varierende høstudbytter. 
Det fremgår at piledyrkning under de 
givne forudsætninger ikke en gang kan 
dække de direkte plejeomkostninger, 
som er beregnet til 1.100 kr. pr. ha og år. 
Det økonomiske billede, der tegner sig 
i 1989 er klart dårligere end det billede, 
som Skovteknisk Institut skildrede i 
1983 (2). 
I 1983 havde man endnu ikke praktiske 
erfaringer og præstationsmålinger 
vedrørende høst af skov i minirotation. 
De udførte kalkuler byggede derfor på 
skøn, som var for optimistiske. 
I mellemtiden er mange hundrede ha 
svensk pileskov blevet høstmodne, og 
der foreligger derfor reelle præstati
onsmålinger (19). Disse viser, at de vir
kelige omkostninger er væsentligt 
større end de i sin tid skønnede. Dertil 
kommer, at prisen på flis til fyring si
den 1983 i realiteten ikke er steget. 
I 1983 blev dækningsbidragsberegnin
gerne udført på grundlag af en salgs
pris på 38 kr. pr. Gl, mens beregnin
gerne i 1989 forudsætter en pris på kun 
35 kr. pr. Gl. 
I 1983 viste beregningerne, at dyrkning 
af pil til energi ikke kunne konkurrere 
økonomisk med dyrkning af korn på 
almindelig landbrugsjord og heller 
ikke dække omkostningerne ved dyrk
ning på marginale landbrugsjorder. I 
1989 viser de praktiske erfaringer, at 
resultatet er endnu dårligere. 
Skovteknisk Institut konkluderer der
for, at kun fortsatte forsøg og under
søgelser på mindre arealer er motive
rede. Tilplantning af større arealer fra
rådes derimod. 
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4. SUPPLERENDE ANVENDEL
SESMULIGHEDER 
Løvtræer med hurtig ungdomsvækst 
og evne til at formere sig ved stødskud 
kan anvendes til mange andre formål 
end energiråvare. En kort omtale af 
disse muligheder - herunder også de 
rene nicheproduktioner-skal anføres, 
fordi dyrkningens dækningsbidrag ved 
produktion af energi råvare er så ringe. 
Et tilskud fra andre anvendelser er der
for værdifuldt. 

4.1. Landskabsformål mv. 
Den hurtige vækst og den enkle, billige 
stiklingeformering giver pil nogen ud
bredelse som lætræ. At pakke en kost
bar juletræskultur ind i pil er velkendt 
på udsatte marklokaliteter. 
Pil eller poppel anvendes til at sikre, 
binde og stabilisere støjvolde af jord, 

f.eks. langs motorveje. Også til levende 
søbredssikring anvendes pil. 
Pilens hurtige vækst og gode evner til 
at udnytte plantenæringsstoffer ud
nyttes både i Danmark og i Holland til 
at sløre og beskytte lossepladser mod 
udsivning og nedsivning. 
Arealer i byerne kan bruges til en kom
bineret anvendelse til rekreative formål 
samtidig med dyrkning af træ til energi. 
Pil kan også anvendes til at afskære 
næringssalte vejen til vådområder. 
Piletræer er i det tidlige forår den vig
tigste foderplante for bier (22). Særlig 
hanpil, som både yder nektar og pollen 
og med sine gule "gæslinger" hvert 
forår fremviser et mylder af bier. Sør
ger man yderligere for at få forskellige 
arter - og her findes mange at vælge 
imellem - sikrer man pollen til bierne i 
op til et par måneder. 

Figur 7. Dyrehavehegn af trykimprægnerede stolper og pileflet. 
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Plantningen af pil fremmer ikke alene 
insektlivet, men tiltrækker også fugle 
og pattedyr. I de skånske pileplantager, 
der ligger i et typisk landbrugsområde, 
har man registreret markant øget fore
komst af rådyr, harer, fasaner og sang
fugle. 
Tyske skovdistrikter, der huser kron
vildt, anlægger pileplantager, som an
vendes til hjortefoder (20). De tyske 
forstmænd har erfaret, at hjortenes 
skrælleskader på gran formindskes, 
hvis dyrene har rigelig adgang til at 
æde pil. 
Fra gammel tid er pil et velkendt og ud
bredt materiale til fremstilling af kurve 
og møbler. Også i Danmark sælges sta
dig mange møbler flettet af pil, men de 
er formentlig alle importerede. At inte
ressen for det gamle håndværk dog sta
dig er levende, viser gentagne fotogra
fiske optryk af gamle håndbøger (21) . 
Pil er et fortrinligt råmateriale til frem
stilling af de smukke pileflethegn. 
Disse hegn erstatter mere og mere 
ældre tiders raftehegn og fremstilles 
dels i Danmark, dels i Spanien, hvorfra 
de importeres. Jævnfør figur 7. 
Udbyttet af egnede fletstokke udgør 
ca. 60.000 pr. ha. Alt efter hegnets 
højde kan træerne skæres efter 1, 2 el
ler 3 års vækst (18). Holdes pilestok-

kene fri af jorden, holder hegnene i 
mange år. 
Visse pilearter er attraktive til dekora
tionsformål. Troldpil, fladpil og pil 
med smukke gæslinger kan alle sælges, 
og ofte til gode priser (18). 

4.2. Binding af kultveilte 
Drivhuseffekten betegner en i tiden 
omdiskuteret teori. Ifølge denne for
øges atmosfærens indhold af kultveilte 
ved forbrænding af fossile brændsler. 
Det bevirker, at jordklodens gennems
nitlige lufttemperatur måske vil stige. 
Et forhold, der har givet teorien dens 
populære navn "drivhuseffekten". Te
oriens sandsynlighed diskuteres ikke 
her, men derimod om plantning af 
energiskove på landbrugsjord har en 
betydningsfuld indflydelse på atmo
sfærens indhold af kultveilte. 
Plantningen af energiskove på land
brugsjord erstatter dyrkning af korn 
eller anden planteproduktion. Ved 
dyrkning af korn el. lign. bindes kul
tveilte i omtrent samme omfang som 
ved dyrkning af hurtigtvoksende løvt
ræer i kort omdrift. Jævnfør tabel 6. 
Det fremgår af tabel 6, at dyrkning af 
pil ikke i sig selv binder større mæng
der kulstof end de afgrøder, den er
statter. 

Tabel 6. Tørstofproduktion og kulstofbinding pr. år og ha ved dyrkning af henholds
vis byg og pil. 

Byg Pil 
ton / ha/ år ton/ha/ år 

tø rstof kulstof tørstof kulstof 

Kærne 3,4 1,7 Stammer 7 3,5 
Halm 3,4 1,7 

6,8 3,4 7 3,5 
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Forskellen viser sig, når produktionen 
brændes. Hvis halmen fra l ha bræn
des i stedet for eksempelvis kul, udle
des 1,5 tons kulstof mindre i atmosfæ
ren. Hvis pilen fra l ha brændes i stedet 
for, udledes 3,2 tons kulstof mindre i 
atmosfæren, men heri må modregnes 
det fortrængte halms kulstofindhold. 
Nettovirkningen er altså 1,7 tons kul
stof (28). 
Man kan heraf udlede, at plantning af 
energiskove for at formindske atmos
færens indhold af kultveilte ikke har 
den store virkning. Og navnlig ikke, 
når der stadig i gennemsnit hvert år lig
ger 3,5 mio. tons ubenyttet halm på 
danske marker. Bemærk dog, at land
mænd (23) frygter, at systematisk fjer
nelse af halmen begrænser dannelsen 
af muld og dermed på langt sigt truer 
jordens naturlige frugtbarhed. 
Danmarks årlige forbrug af fossile 
brændsler og deres indhold af kulstof 
er vist i tabel 7. 

Tabel 7. Danmarks årlige forbrug af 
fossile brændsler og deres ind
hold af kulstof. 

Brændsel 
Vægt Kulstof 

mio. tons mio. tons 

Olie IO 8,6 
Kul 12 7,5 
Naturgas 1 0,8 

I alt 23 16,9 

Det fremgår, at det er meget betydelige 
mængder kulstof, som skal erstattes af 
reproducerbare energiråvarer for at 
opnå balance. Tilplantning af korn
producerende jord med energiskove 
kræver således 94.000 km 2

• D.v.s. 3 
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gange så meget som det nuværende 
danske land brugsareal. 
Teorierne omkring kultveilteudled
ning, kultveiltebinding og drivhus
effekterne er dog langt fra så sikre, at 
faste konklusioner kan drages. For
skellige kilder tyder på, at langt fra al 
den kultveilte, som frigøres ved udnyt
telse af fossile brændstoffer, tilføres 
atmosfæren. En betydelig andel bin
des i planterne eller fikseres i havene. 
Der er derfor forløbig mere grund til at 
fremme forskningen end at gennem
føre kostbare omlægninger fra pro
duktion af fødevarer til produktion af 
energi rå varer. 
Endelig er der grund til at overveje, 
hvor en træproduktion kan etableres 
uden at lægge beslag på egentlig land
brugsjord. Kan dette gøres, har man 
muligheder for at opnå en dobbelt, 
samlet virkning. 
To områder synes umiddelbart inte
ressante: 
Enkeltstående træer er en interessant 
mulighed i Danmark, hvor den sam
lede længde af markskel, vejrabatter 
og vandløb, der kan tilplantes, for
mentlig overstiger 100.000 km (2). 
Ifølge hollandske tilvækstoversigter 
producerer vejtræer af poppel imellem 
4 og 10 tons tørstof pr. år og km en
keltrække. 
Fordelen ved denne tilplantningsmåde 
er, at der skabes en mulighed for bin
ding af kultveilte uden at fortrænge 
den binding, der finder sted i de almin
delige landbrugsafgrøder. Men skal 
træplantningen formindske udlednin
gen af kultveilte til atmosfæren, for
udsætter det, at træerne anvendes til 
fyring, og at de fortrænger naturgas, 
olie eller kul. 
Plantageanlæg i udviklingslandenes 
degraderede og skovblottede område 



kan ligeledes afhjælpe en dansk "over
produktion" af kultveilte. Problemet 
er jo globalt. Forudsætningen er dog 
igen, at den realiserede træproduktion 
anvendes til at fortrænge fossile 
brændsler. Ellers begrænser sådanne 
plantageanlæg ikke udledningen af 
kultveilte til atmosfæren. 

4.3. Spånplader og cellulose 
Piletræ kan anvendes til spånplader. E t 
stort barkindhold kan dog udgøre et 
problem, fordi barken har en uheldig 
indflydelse på pladernes fysiske og me
kaniske egenskaber. Derimod fremmer 
piletræets lave rumtæthed fremstilling 
af plader med gode styrkeegenskaber. 
En produktion af energiråvarer og 
spånpladetræ fra pilebeplantninger er 
derfor en mulighed. 

[AmmOniak I , 
Brint 

rormaldehydl , 
I Methanoll 

4 

Om økonomien i piledriften herved 
fremmes, er dog tvivlsomt, fordi ud
buddet af råtræ til spånpladefremstil
ling i forvejen er særdeles stort. Det er 
købers marked, og priserne på spån
pladetræ er i disse år gennemgående 
ikke større end priserne på flis til fy
ring. 
Produktion af cellulose og andre pro
dukter, der er baseret på kemisk eller 
kemisk/termisk bearbejdning af pile
træet, repræsenterer også et muligt 
supplement til produktion af energirå
varer. At mulighederne er overordent
ligt mange, fremgår af figur 8. 
Spørgsmålet er, om det er muligt at ad
skille produktionen af piletræ i en 
energidel og i en bedre betalt råvare til 
kemisk udnyttelse. Forløbig er der ikke 
meget, der tyder herpå. 

Kulbrinter 

Kemisk oplukning 

Papir 
Cellulosefibre 
Sukker 

Energi
genvinding 

Affaldslud 
polyoser 

Lignin 

polyoser 
Sukker 

Figur 8. Skematisk oversigt over en række produktions muligheder ved kemisk/termisk bear
bejdning af træ. 
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Der er dog grund til at være opmærk
som på tre nye tyske metoder til cellulo
seproduktion (24), som også er vist i fi
gur 8: 
- Organocell-metoden 
- Asam-metoden 
- Acetosolv-metoden 
Det er muligt, at disse metoder, som 
endnu er på udviklingsstadiet, inde
bærer sådanne produktionsmæssige 
fordele, at fabrikkerne kan betale en 
større pris for råvaren. 

4.4. Spildevandsslam 
Gødskning af pileplantager med spil
devandsslam udgør en særlig supple
rende anvendelsesmulighed, som man 
ikke på forhånd kan afskrive som urea
listisk. Ideen er, at jordejeren får beta
ling for at modtage og anvende slam
met. Slammet s værdi som gødning og 
jordforbedringsmiddel forøger pro
duktionen af piletræ, der sælges til 
energi. Tilsammen danner de to ind
tægtskilder grundlag for en lønsom 
drift. 
I Danmark udgør spildevandsslammet 
ca. 150.000 tons tørstof årligt. Og i lø
bet af få år medføre bedre rensning, at 
mængden forøges til ca. 250.000 tons 
tørstof årligt. D.v.s. at 5-10.000 ha pi
leplantager kan aftage hele mængden 
og samtidig producere en brændsels
mængde, der svarer til ca. 30.000 tons 
olies brændværdi. 
Det er muligt, at netop pileplantager, 
der høstes med få års mellemrum, er 
særligt egnede til gødskning med slam. 
At anvende slam på landbrugsjord 
medfører risiko for, at slammets ind
hold af tungmetaller koncentreres i fø
dekæderne. 
Ved anvendelse af slam i almindeligt 
skovbrug begrænser bevoksningernes 
langsomme slutning de mængder, der 
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kan tilføres uden risiko for udvaskning 
og nedsivning. 
I pileplantagerne fikseres tungmetal
lerne formentlig i asken, og pilens 
tætte rodnet og hurtige ungdomsvækst 
tillader muligvis anvendelse af en rela
tivt stor mængde slam pr. ha og år. 
Det skal dog understreges, at slam
gødskning af pileplantager rummer 
mange problemer, som kun forskning 
og forsøg kan afklare. 

4.5. Fortrængning af landbrugspro
duktion 
Dansk landbrugsproduktion foregår 
under vilkår, der regulere priserne på 
de fleste produkter. Staten forhindrer 
fri konkurrence ved hjælp af told, im
portkvotering og importforbud. 
Der opereres med direkte statssubsidi
ering til interventions køb og til lag
ring, hvilket fjerner overskudsproduk
tion fra markedet. Endvidere gives eks
porttilskud, således at eksportørerne 
kan købe varerne til de regulerede pri
ser og sælge dem på verdensmarkedet 
til lavere priser. 
Denne protektionistiske politik frem
kalder en betydelig overproduktion af 
fødevarer. Og spørgsmålet er da, om 
man ikke med fordel kunne fortrænge 
en del af overskudsproduktionen ved 
anlæg af energiskove (se f.eks. 24, 25 
og 26). 
Man er tilbøjelig til at sætte lighed
stegn imellem overskudsproduktion af 
landbrugsvarer og overskudsareal. Fra 
svensk side er der imidlertid rejst en 
stærk og tilsyneladende velbegrundet 
kritik af dette synspunkt (27). 
Hovedsynspunktet er, at det er de kun
stigt høje priser på landbrugsvarer, der 
skaber overproduktionen. At der er 
tale om et grænseomkostningspro
blem. D.v.s. at en del af fødevarepro-



duktionen er for dyr på al jord, også 
den bedste. 
Det påvises, at dyrkning af energiskove 
kræver betydelige statstilskud for at 
blive lige så lønsom for den enkelte 
landmand som dyrkning af subsidie
rede fødevarer. En konklusion, som 
også fremgår af denne rapport. Og der 
advares imod, at man ender i en situa
tion med både dyre fødevarer og dyr 
energi. 
Endelig påpeges risikoen for, at staten 
ved hjælp af subsidier skaber et over
skud af træflis, som er vanskelig at op
bevare i længere tid og formentlig 
umulig at eksportere, selv med stats
støtte. 
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Lidt om Johan Otto Angelbergs 
(u)virksomhed i 
Danmarks skove 

Resume 
Johan Otto Angelberg virkede som 
forstmand i en periode midt i 1690erne. 
Han blev ansat som vandrelærer i 
skovdyrkning, og i den anledning ud
sendtes en forordning som garanterede 
skattefrihed for jorder hvor der var 
plantet skov. Han fik imidlertid ikke 
betaling fra kronen, og måtte derfor 
flygte fra sine kreditorer. Han vendte 
senere tilbage til landet med et ma
nuskript til en bog om skovdyrkning 
som dog blev udgivet. Hans virke har 
ikke sat sig synlige spor. 

Vandrelærer i skovdyrkning 
Johan Otto Angelbergs gæsteoptræ
den i dansk skovhistorie i 1690erne var 
kort, men har ikke af den grund mang
let opmærksomhed. Imidlertid er 
hverken hans person eller hans virke 
som plantør særlig vel belyst. 
Angelbergs navn kendes først og frem
mest fra den forordning, som den 13. 
oktober 1696 udstedtes på foranled
ning af hans ansættelse som vandrelæ
rer i skovdyrkningl). 
Ifølge forordningen kunne private 
godsejere opnå skattefrihed i 10 år for 
jorder, hvorpå de ville plante skov. Ef
ter de 10 år skulle så den unge skov sæt-

Af BO FRITZBØGER, 
Historisk Institut, 
Københavns Universitet 

tes til skovhartkorn, hvoraf der som 
vanligt skulle svares skat. Slog plant
ningerne fejl, skulle imidlertid ikke 
alene skattefriheden atter ophæves, 
men de 10 års skatter skulle også beta
les samlet2). 

I denne forbindelse blev Angelberg an
taget til "bemeldte unge skovplantning 
desto mere at befordre ... at han en
hver efter anmodning, imod en billig 
kendelse, flittig og ufortrødent skal gå 
til hænde, til hvilken ende han og årlig 
fra et amt til et andet skal omrejse, for 
at tage alting efter den befundne be
skaffenhed i øjesyn". Han skulle gøre 
tjeneste på både kronens og private 
godsejeres skove. 
Idet der stort set intet vides om så
danne skovplantninger i 1690erne, og 
Angelbergs navn derfor ikke kan knyt
tes til en eneste ny skov, har det almin
deligvis været antaget, at hans anvis
ninger var overtroiske og ukyndige - at 
han så at sige ikke prædikede "den 
sande lære"3). Det vil af det følgende 
fremgå, at han næppe har "prædiket" 
overhovedet. 
Angelberg henvendte sig på eget initia
tiv til kongen for at blive ansat som 
"Skovrider-direktør" i forstetaten. 
Hans ansøgning findes i kopi som bi
lag til bestallingen fra den 10. oktober 
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1696, og er tidligere bragt til offentlig
hedens kendskab af Adolf Opper
man4). 

Han bryster sig her af igennem 29 års 
ophold i udlandet at have "beflittet sig 
på mangehånde sagers videnskaber", 
herunder ikke mindst "skovens og 
vilde træers plantning", men også mere 
vidtløftige emner som "den udi natu
ren forborgne filosofi". Det er for
mentlig udfra denne "filosofi" man 
skal forstå hans anvisning om, at 
skovplantningen skulle ske "udi visse 
signo eller himmeltegn". 
Det må imidlertid erindres, at astrolo
gien var en fast bestanddel af 
1600-tallets videnskab, og at også en så 
fremtrædende skikkelse i skabelsen af 
det moderne skovbrug som tyskeren 
Hanns Carl von Carlowitz lagde stor 
vægt på planeternes stillingS). 
Efter indleveringen af sin ansøgning, 
formentlig engang først på året 1696, 
forblev Angelberg i København. Men 
da sagernes behandling i administrati
onen dengang som nu kunne trække i 
langdrag, søgte han hen på sommeren 
- da han havde ventet i 7 måneder og 
nu havde erfaret at man var sindet at 
ansætte ham - om at måtte få udbetalt 
en mindre beløb til livets ophold6). 

Som svar modtog han den 14. august 
30 rigsdaler, og to måneder senere ind
trådte han i den ønskede stilling?), 
Som det er fremgået skulle han imid
lertid aflønnes dels af kronen, dels af 
skovdyr kningsin teresserede godsejere, 
og ingen af stederne flød pengene rige
ligt. l en tid forsøgte Angelberg for
gæves at kradse den lovede årsløn ind 
fra Rentekammeret samtidig med at 
han planlagde plantnings kampagner i 
de kongelige, nordsjællandske skove, 
men udbetalingen trak ud, og ingen 
skove drog øjensynlig nytte af hans an-

60 

givelige "videnskab". Alt imens steg 
hans gæld til private kreditorer. 

Flugt fra Danmark 
Til sidst blev det Angelberg for broget. 
Hans kredi torer truede ham med 
gældsfængsel, og han valgte flugten -
fra København og fra stillingen som 
planternester. Hvor lang tid han ialt til
bragte med at gå uvirksom hen i hoved
staden vides ikke, men den 15. juli 1699 
skrev han fra Stockholm til sin tidligere 
velynder overjægermester Conrad Re
ventlow og forklarede sin handle
måde8). 

l samme forbindelse bad han indtræn
gende om fornyet ansættelse ved det 
danske forstvæsen, "aber Pflantzmei
ster oder Baumpflantzer, wie sie mir 
sonst lns gemein pflegen zu nennen, 
dass verlange ich auf der vorige Weise 
nicht, aber das gantze Werk in ein 
Traktat zu bringen, dass es zum druc
ken kan n verfertiget werden, das will 
ich hertzlich gern". Skulle hans bønner 
ikke blive hørt, meddelte han dog sam
tidig, at henvendelser til de svenske 
myndigheder havde resulteret i, at "in 
Lifland steht ein gute lnspektoren
Dienst mir offen". 
Sandheden i denne betroelse havde dog 
sine modifikationer. Ganske rigtigt 
indgav han i sommeren 1699 en ansøg
ning, der ikke var ulig den, som han tre 
år forinden havde sendt de danske 
myndigheder. Men svenskerne var 
skeptiske med hensyn til Angelbergs 
påberåbte "vetenskap", og han opnå
ede aldrig nogen ansættelse9). 

Bog om skovplantning 
Han flakkede herefter om i udlandet i 
en årrække, men brugte øjensynlig ti
den til at samle yderligere viden om 
skovplantning, for da han i 1705 atter 



Fig 1. Conrad Reventlow (1644-l708), der som overjægermester og leder af forsteta
ten i årene 1680-99 var Angelbergs velynder. Reventlow, som formentlig ikke var i be
siddelse af større forstlig indsigt, var gift med en datter af sin forgænger på posten 
som overjægermester, den væsentlig bedre kvalificerede Vincent Joachim Hahn. Af 
Angelberg er der ikke bevaret kendte portrætter. 
Malet portræt udført af Nicolai Wichmann ca. 1703. Frederiksborgmuseet (A 2878). 
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Fig. 2. Nordsjællands kongelige skove, hvor Johan Otto Angelberg påtænkte at begynde sin 
virksomhed. Anonymt, håndtegnet kort fra ca. 1700. Det kongelige Bibliotek. 
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dukkede op i Danmark, var det med et 
egenhændigt manuskript til en bog 
(den planlagte "traktat" om dette 
emne) i håndenlO). Han angav at have 
opholdt sig i blandt andet Holland og 
England, men rejsen har ikke umiddel
bart efterladt sig spor II). 

Bogmanuskriptet blev i sommeren 
1705 overrakt kongen på Jægersborg 
sammen med en ansøgning om at 
måtte lade det trykke. Kongen (Frede
rik IV) blev i samme forbindelse fore
lagt, hvordan Angelberg havde gjort 
tjeneste under hans far, men at han 
ikke havde fået sin løn udbetalt som 
han burde, selvom hans virke som 
plantemester havde været omsonst. 
De udeblevne resultater forklarede han 
selv med, at klausulen om betaling af 
10 års skatter ved fejlslagne plant
ningsforsøg ganske havde "forhindret 
værket". Og heri havde hanjo nok ikke 
uret. 
Bevilgedes en trykning af manuskrip
tet - med dertil hørende honorar til 
Angelberg - ikke, bad han mindeligt 
om istedet at måtte få tjeneste som al
mindelig skovrider. 
Som sagens anden part blev Rente
kammeret hørt, og det forklarede, at 
det forhold, "at supplikanten ikke har 
reussseret udi hans foretagne værk er 
bekendt, men årsagen er os her ved 
kammeret ikke videndes. Om nu eders 
kongelige majestæt allernådigst måtte 
behage at den overleverede bog om 
skovplantningen skal trykkes eller ej 
dependerer af eders majestæts allernå
digste vilje. Hvad hans gages betaling 
angår, da har han noget derpå bekom
met, men ikke nydt nogen endelig af
regning, såsom han sig absenterede, og 
man her ikke ved hvor lang tid han har 
tjent". 
Kongen resolverede, at Angelberg ved 

lejlighed skulle tildeles et ledigt skovri
derberidt, mens hans manuskript 
måtte underkastes en nøjere gran
skelse, før det kunne try k kes 12). 

Trods dette løfte om ansættelse forblev 
Angelberg imidlertid uden arbejde og 
penge, og fra de følgende år er bevaret 
flere beklagelser over at "han med 
kone og et barn intet har at leve af" 13). 

Så sent som august 1709 skrev han til 
Rentekammeret og rykkede for den 
lovede stilling I4). Han gjorde op
mærksom på, at Johan Ribers skovri
derberidt i Kalundborg Amt var ledigt, 
og sluttede dette, sit sidste kendte brev: 
"Jeg forventer et nådigt svar, og for
bliver med allerunderdanigst soumissi
son eders kongelig majestæts tro ar
veundersåt Johan Otto Angelberg, Kø
benhavn d. 23. august Ao 1709". 

Afslutning 
Om Angelberg blot var en af mange 
lykkejægere, der håbede på at få del i 
det voksende bureaukratis tilsynela
dende rigdom, eller han virkelig havde 
så god forstand på skovplantning som 
han selv mente, får vi næppe nogen
sinde at vide. For på grund af 1696-
forordningens skatteregler kom han 
aldrig til at fungere som plantemester, 
og dette negative udfald af de ellers 
gode intentioner var øjensynlig så be
lastende, at man ikke senere ville tage 
ham i statens tjeneste. 
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O. Sammenfatning 
Ved i sin bogføring af anvende sine data 
på en hensigtsmæssig måde og ved at 
koble dem sammen med driftsplanen 
kan man få et redskab som grundlag 
for driftsøkonomiske handlinger. 
Nøgletal for m 3 viser om salget ligger 
på det rette niveau og om omkostnin
gerne er rimelige. Nøgletal pr. ha giver 
grundlag for at bedømme skovdyrk
ningsomkostninger og generalomkost
ninger samt om det samlede kasseover
skud stemmer med målsætningen. Ved 
at opstille tallene som en omsætnings-

balance for en hel omdrift får man et 
redskab der kan anvendes af den en
kelte ejendom til at vurdere om drifts
planens vedmasseforråd og den bereg
nede tilvækst er rimelig. 
Til sidst åbner omsætningsbalancen 
mulighed for at lave en lokal, virkelig
hedsnær vurdering af hele ejendom
men primo og ultimo. Derved behøver 
man ikke at lade sig nøje med hvert år 
at anføre samme værdi i statusopgørel
sen - ejendomsværdien - selvom man 
ved at skovens virkelige værdi har æn
dret sig i løbet af året. 

Man får et lokalt fundament som 
støtte for at vælge den bedste strategi 
for sit skovbrug. Man får ligeledes mu
lighed for at styre sin taktik rationelt så 
de operationer som sker i felten bliver 
optimale i relation til det mål man har 
for sin ejendom (se figur l). 

Denne metode giver altså et grundlag 
som ejeren kan bruge til at styre sit 
skovbrug økonomisk, såvel hvad angår 
primærproduktionen som sekundær
produktionen. 
Den giver mulighed for at analysere 
årets resultatopgørelse og statusopgø
relse mere dybtgående end normalt i 
den sædvanlige regnskabsafslutning. 
Metoden kræver næsten ingen merind
sats ud over hvad der allerede findes i 
regnskabet, hvorfor den er både billig 
og troværdig. 

Denne artikel er en oversættelse og udvidelse af en artikel "Skogsekonomi i praktiken", som 
har været bragt i Sveriges Skogsvårdsforbunds Tidsskrift nr. 1/89 og her bringes med forfatte
rens tilladelse. Red. 
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STRATEGI: 

Omsætningsbalancer træartsvalg 
v ÆRKT0JSKASSE 

Driftsplan-kontrol 

TAKTIK: 

Budgetkontrol 
Resultatanalyse 
Salgsanalyse 

kulturintensitet 
tyndingsmetode 
antal tyndinger 
omdriftstid OPERATION 

Driftsdispositioner 

Omkostningsanalyse hugst manuel 
maskinel 

I transport 
I udrensning. 

I 
I 
I 

: Resultatkontrol af ændrede driftsdispositioner JI 
-----------------------------

Figur l . Virksomheden SKOVBRUG drives lige som en krigsførelse - det sker på tre niveauer: 
STRATEGI, TAKTIK, OPERATION. 

Hvis mange ejendomme deltog i en 
fælles driftsanalyse på denne måde, 
ville branchen få bedre grundlag for at 
møde den politisering af skovbruget 
som sker i disse år. 

1. Indledning 
Er skovbrug lønsomt? Et enkelt og 
centralt spørgsmål som er let at stille, 
men svært at give svar på. Af flere 
grunde. 
Et hovedproblem er at skovbrug ikke er 
veldefineret. I daglig tale omtales skov
produktion og træindustri ofte under 
et som skovbrug. Desuden mener 
mange at chancen for spekulationsge
vinster ved køb og salg indgår i begre
bet skovbrug. 
I det følgende forstås ved skovbrug 
udelukkende den del af produktionen 
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som omfattes af primærproduktionen 
- at få skov til at gro - samt af sekun
dærproduktionen - at hugge og sælge 
træet. 

For at primærproduktionen skal have 
nogen praktisk betydning for virksom
heden regnes her med skov af en vis 
størrelse - 1000-5000 ha - og det anta
ges at denne skov ligger i granskovsom
rådet i det sydlige Sverige. (I Sverige 
findes omkring l mio. ha i privat eje af 
denne type af ejendomme). 

I spørgsmålet om skovøkonomisk 
praksis ses her bort fra såvel vertikal 
som horisontal integration (dvs. det 
fænomen at en enkelt ejendom drives 
sammen med en træindustri, hhv. en 
anden skovejendom). At integrere en 



virksomhed hjælper principielt ikke på 
skovbrugets økonomi, selvom det na
turligvis kan være privatøkonomisk 
klogt at integrere. 
For at kunne bedømme skovbrugets 
lønsomhed kræves kendskab til dets 
afkastningsevne. Inden for et stort an
tal brancher findes branchestatistik
ker, som netop kaster lys over disse 
spørgsmål. Inden for svensk skovbrug 
kendes dette ikke. Det er bemærkelses
værdigt i betragtning af skovbrugets 
betydning for Sverige. (I Danmark er 
der gennem mange år udarbejdet regn
skabsoversigter for privatskovbruget). 
For et antal ejendomme i Skåne-Hal
land har jeg forsøgt at skabe grundlag 
for at sammenligne skovejendommene 
ved hjælp af bl.a. kasseoverskud pr. ha 
bevokset areal. 
Mange mener sikkert at det er håbløst 
at sammenligne forskellige ejen
domme med kasseoverskud som para
meter. Ejendomme er så forskellige at 
kasseoverskud alene af den grund også 
bliver meget forskellige. Sammenlig
ningen bliver ubrugelig. 
Jeg vil imidlertid omtale en metode 
som trods forskelle mellem ejendom
mene gør dette muligt. Det vi behøver 
at forklare er nemlig at et lille kasse
overskud ikke nødvendigvis behøver at 
betyde dårlig administration. Det kan 
fx. bero på at man bevidst vil spare op 
i skoven eller på at man har en stor an
del af unge bevoksninger, eller på an
dre egenskaber ved ejendommen. 
Overskuddet skal ses i relation til ejen
dommens målsætning sådan som den 
bør fremgå af driftsplanen. 
Praktisk skovøkonomi og økonomisk 
styring i skoven handler for en stor del 
om at indsamle og bearbejde en stor 
mængde data på en hensigtsmæssig 
måde. Mange systemer til driftsregi-

strering er lavet med dette formål, og 
næsten lige så mange er atter kollapset 
af praktiske grunde. 
I dag er edb-maskiner kommet til og 
med dem mange nye systemer. Jeg for
udser at mange af disse nye systemer 
også kommer til at kollapse. Dels af 
mangel på datadisciplin - systemet 
kræver hele tiden ny målinger og ind
tastning af nye data - dels af mistillid 
til anvendeligheden. 
Jeg vil her beskrive et system, som er 
baseret på regnskabet, som vi jo alle 
skal føre ifølge regnskabsloven og som 
derfor i denne sammenhæng er næsten 
gratis, men meget anvendeligt. Afslut
ningsvis vil det fremgå hvordan vi 
kombinerer det hele så der bliver en 
sammenhæng mellem driftsplanen og 
den daglige administration. 
Først derved kan man i praksis tale om 
økonomisk styring af skovbruget. 

2. Kasseoverskud per hektar 
Nøgletal er et hjælpemiddel til at be
dømme lønsomheden i skoven. Nøgle
tal skal beregnes ud fra regnskabstal. 
Nøgletal fra flere ejendomme som vi
ser priser pr. m 3 af alle veldefinerede 
sortimenter, og nøgletal som viser om
kostninger for kultur, udrensning og 
øvrige almindelige omkostninger pr. 
ha kan sammenlignes direkte hvis 
regnskabet er udformet på samme 
måde. 
Det nøgletal som er vigtigst for skov
ejeren er kasseoverskuddet pr. ha. Det 
giver ham hans udkomme. 
Ejendommens kasseoverskud er for
skellen mellem bruttoindkomsten og 
samtlige variable og faste omkostnin
ger. Det viser sig ikke uventet at kasse
overskuddet for en stor del afhænger 
af hvor mange m 3 der hugges, samt at 
andelen af tømmer og kævler af den 
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samlede hugst har stor indflydelse på 
overskuddet. 

En status som begynder året med et 
stort indgående lager viser et bedre re
sultat end et regnskab med et lille lager. 

Man har derfor ikke meget glæde af at 
sammenligne årets resultat med et gen
nemsnitligt kasseoverskud på andre 
ejendomme hvis dette er fremkommet 
som et rent aritmetisk gennemsnit. 
Kan man derimod på en eller anden 
måde neutralisere forskellene så det 
bliver muligt at se hvordan ens eget re
sultat ligger i sammenligning med an
dre, hvis de har haft samme forudsæt
ninger, så bliver en fælles statistisk at
traktiv. 

Vi skal derfor skabe et korrigeret over
skud som viser hvilket overskud den 
gennemsnitlige ejendom ville have haft 
hvis den havde samme hugst og sorti
mentsfordeling mv. som den pågæl
dende ejendom. 

Hvis flere skove inden for samme geo
grafiske område indgår i en driftsana
lyse kan man for dem beregne en multi
pel regression: 

y = AxX l + BxX2 + CxX3 + K 

Y er kasseoverskud pr. ha 
Xl er hugst pr. ha 
X2 er hugstens tømmer/kævleprocent 
X 3 er lagerværdien i status primo, kr. 

pr. ha. 
Øvrige bogstaver er konstanter. 

For de ejendomme som indgår i min 
driftsanalyse (11 stk) viser det sig at 
man med funktionen kan forudsige en 
vilkårlig ejendoms faktiske kasseover
skud. Funktionen har en korrelation
skoefficient på r =0,98 hvilket betyder 
at funktionen beskriver 96070 af varia
tionen mellem ejendommenes kasse
overskud. Overskuddet afhænger altså 
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for 96 procents vedkommende af de tre 
størrelser der indgår som X-værdier i 
funktionen (og kun 4% kan ikke for
klares ved de tre variable). 1) 

Hvis man derfor beregner hver ejen
doms overskud ved hjælp af funktio
nen, får man et korrigeret kasseover
skud som direkte viser om ejendom
men ligger over eller under de øvrige 
ejendomme der indgår i analysen (se 
figur 2). Man skal altså i første række 
ikke sammenligne sig med de øvrige 
ejendommes faktiske overskud, som vi 
jo ved afhænger så meget af lokale va
riationer. 

Derimod er det meget relevant at se på 
forskellen mellem det faktiske og det 
korrigerede overskud. Her får vi en 
første indikation af hvordan økono
mien er på ejendommen. 

I figur 1 er ejendommene ordnede med 
stigende afvigelse mellem faktisk og 
korrigeret overskud. Afvigelserne lig
ger mellem -86 og + 128 kr/ha/år eller 
ca. 200 kr. For ejendomme på 2000 ha 
betyder denne forskel derfor at den ene 
har 400.000 kr mere i årligt overskud 
end den anden. (Til sammenligning 
kan nævnes at normalskoven med en 
for området normal træartsfordeling 
og med 1987 priser burde ligge på godt 
1000 kr/ha/år.) 

Hvis samme ejendom over en årrække 
altid har haft et højt overskud viser 
dette naturligvis noget væsentligt og 
positivt om ejendommens langsigtede 
administration tilbage i tiden. 

Hvis variationen mellem ejendom
mene som fx. ses i fig. 2. skulle bestå 
over en lang årrække kan vi aflæse at 
forskellen mellem det største og det 
mindste kasseoverskud her er ca. 1000 

1) Forklaring til multipel regression se nær
mere appendix 1. 
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Figur 2. Kasseoverskud, svenske kr pr. ha. H vide søjler ifølge regnskabet, sorte søjler det korri
gerede resultat. 

kr/ha. Den bedste ejendom - hvis den 
er på 2000 ha - har altså et årligt over
skud som er 2 millioner kroner bedre 
end den ringeste. 

3. Driftskontrol ved hjælp af regnska
berne 
Med meget små ekstraindsatser kan 
bogføringen udarbejdes således at 
man får alle de data som er en forud
sætning for driftskontrol. 
Ved bogføringen skal man ud over kro
ner for hvert sortiment også anføre det 
tilsvarende an tal solgte m 3. Disse skal 
naturligvis være opdelt på træarter. 
Dette findes allerede i de fleste skov
regnskaber i dag. 

De fleste regnskaber føres i dag på edb. 
En væsentlig fordel ved dette er at an
tallet af konti ikke længere er noget 
praktisk problem. Et første skridt mod 
økonomisk styring i praktisk skovbrug 
er derfor at udarbejde sin kontoplan 
med dette formål. 
Det er vigtigt at man i regnskabet har 
konti for hugstomkostninger, manu
elle såvel som maskinelle, for årets om
kostninger til transport til bilvej, for 
kultur- og udrensningsomkostninger, 
samt for generalomkostninger, opdelt 
på vej, vand, administration mv. Jo fi
nere opdeling, jo større muligheder, og 
mange konti koster ingen ting i dag. 
Dette system kræver intet ekstraar-
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Bejde med vedligeholdelse, regnskabet 
efterlader hvert år hele det nødvendige 
grundlag for driftskontrollen. Rul
lende korrektioner og dermed opfølg
ning kommer automatisk. 
Har man derimod ikke denne konto
opdeling, så har man ingen mulighed 
for at vurdere fx. transporten med an
det end tekniske motiver eller i bedste 
fald med gisninger om økonomien, for 
slet ikke at tale om mulighederne for at 
vurdere hele skovens lønsomhed. 

4. Regnskabet og driftsplanen 
For at kunne sammenkoble regnskabet 
med driftsplanen skal der ske en yderli
gere opdeling. Det er nødvendigt at al 
hugst opgøres på aldersklasser. Dette 
sker enklest ved en særlig opdeling af 

Arlig avverkning m3f per ha 

træet ved bilvej ved siden af den egent
lige bogføring. Det kan ske samtidig 
med tilmeldingen til vognmand eller til 
opmåling (som i Sverige foretages af en 
uafhængig organisation, red.). 
Denne aldersklassevise opgørelse an
vendes siden på den mængde træ som 
ifølge status er solgt i løbet af året. Det 
bliver hermed muligt at få hele salget 
opgjort på træart, sortiment og alder. 
Da vi fra planen hvert år ved hvor stort 
areal hver aldersklasse udgør, er det let 
at sammenholde disse arealer med 
regnskabets aldersklassevise vedmas
ser. Det bliver da muligt efter nogle år 
at lave en statistik som viser hvad vi i 
gennemsnit hugger pr. ha og år (se fi
gur 3). Denne statistik adskiller sig fra 
tal udarbejdet på andre måder ved at 
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Figur 3. Årlig hugst ml, fastmasse pr. ha . 
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den viser ens egen ejendoms virkelige 
afkastningsevne. Kubikmeter er alle de 
kubikmeter som faktisk er hugget på 
ejendommen. 
Regnskabets kroner kan nu fordeles på 
alderssorterede kubikmetre, og vi får 
en mængde- og værdifordeling af alle 
årets aktiviteter, atstemt og dermed 
fastlåst til regnskabernes faktiske tal. 
Da tallene indeholder al hugst og er 
inde i regnskabet med præcis de enhe
der, som ligger til grund for salget, har 
man ingen problemer med at omsætte 
handelsmasse til fastmasse. Man behø
ver ikke at spekulere over hvor meget 
spild der findes i skoven på grund af 
stormfald, tørre træer eller lign. Repræ
sentationsfejlen er nul. Tallene viser nøj
agtigt hvad ejendommen har præsteret 
i de år man har ført statistikken. 
Man kan selv vurdere hvor mange år 
tilbage i statistikken man anser det for 
rimeligt at gå. Det beror på hvad tal
lene skal bruges til. Ved den årlige sam
menlignende driftsanalyse, hvor flere 
ejendomme deltager, anvendes kun 
årets tal. Men som grundlag for konse
kvensanalyser eller analyser af træ
artsvalg eller forrentningsdiskussioner 
kan flere år være nødvendige. 
Den her beskrevne driftsregistrering, 
som for en væsentlig del bygger på de 
oplysninger vi i hvert fald har i vores 
status er meget enkel at gennemføre i 
praksis. Den giver skovejeren helt ak
tuelle tal som virkelig er anvendelig 
netop på hans ejendom. 
Opgjort som nøgletal for flere ejen
domme er tallene desuden værdifulde 
til belysning af branchens lønsomhed. 

5. Økonomisk styring med resultata
nalysen 
Praktisk skovøkonomi er at håndtere 
mange data på fornuftig vis. Det er vig-

tigt at den skovejer som anvender disse 
data også tror på tallene. 
Det er i skovbruget et stort dilemma at 
variationen i alle bevoksninger er så 
stor at man altid føler sig usikker når 
forskningsresultater skal anvendes på 
den enkelte bevoksning. Det er svært at 
forudsige hvordan en enkelt bevoks
ning vil opføre sig i den nærmeste 
fremtid, og det er dyrt at registrere be
voksningsdata i felten med større nøj
agtighed. 
Derimod er det ganske sikkert at spå 
om en hel aldersklasse. Denne består af 
mange bevoksninger, som i gennem
snit opfører sig sådan som forskningen 
forudser. 
Den aldersklassevise opgørelse afspej
ler hvordan skoven faktisk ser ud i dag, 
og tallene er derfor troværdige. I drifts
analysen ser man hvordan ens egne 
nøgletal ligger i forhold til andre ejen
domme. Driftsanalysen bør gennem
føres så langt at den viser den alders
klassevise fordeling af bruttoindkom
ster og alle omkostninger (se figur 4). 
Eksempelvis er bruttoprisen pr. m 3 

gran et år i snit 268 kr ved 35 år, og 363 
kr. ved 65 år. Hvis en fortæller at hans 
bruttopris er 300 kr/m 3 siger dette in
genting hvis man ikke samtidig kender 
alderen. Hugstudgifterne varierer 
endnu mere - ved fx. 35 år er de 113 kr, 
og ved 65 år 41 kr. 
Med den aldersklassevise opgørelse 
undersøges de afvigelser i pris og om
kostninger, som beror på alder, og som 
er så store at pris pr. m 3 uden alder i re
aliteten er værdiløs. Derfor er den 
form for opgørelse som fremgår af fi
gur 4 antagelige den eneste måde, man 
helt sikkert kan vide om man er på rette 
vej økonomisk. 
Stiller man tallene op som en omsæt
ningsbalance for en hel omdrift, kan 
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Rotnetto per m3f 
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Figur 4. Netto på rod værdi for gran, opdelt på aldersklasser (x-aksen). Fastighet = ejendom. 

denne anvendes til at analysere hvor
dan økonomien ser ud for en bestemt 
træart (se figur 5). 
Omsætningsbalancen kan suppleres med 
data fra driftsplanen angående diameter, 
højde mv. og siden anvendes i en edb-ma
skine til at lave konsekvensanalyser. 
- Hvornår skal den første tynding 

sættes ind? 
- Hvad betyder generalomkostnin

gerne for hele omdriftens økonomi? 
- Hvad koster det at vente 3 år med 

kulturen? 
- Udrensning i stedet for kemisk be-

kæmpelse? 
- Manuel contra maskinel hugst? 
Helt trivielle spørgsmål, som i hvert 
fald den mindre skovbrugsejendom 
har meget dårligt grundlag for at be
slutte om. 2) 
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Omsætnings balancen for forskellige 
træarter giver et realistisk instrument 
for at holde træarterne op mod hinan
den ud fra en økonomisk synsvinkel. 
Man får for sin egen ejendom et bedre 
grundlag for fx. spørgsmålet: Hvilken 
forrentning får jeg på min ejendom 
med dagens faktiske priser? 
Jo mere vi ved om disse spørgsmål, jo 
mindre er risikoen for fejlagtige mode
prægede beslutninger. 

6. Driftsplanen 
Meningen med en driftsplan er at plan
lægge sin drift. Hugsten er derfor 
driftsplanens vigtigste oplysning, det 
er den som giver indkomsten. 

2) En række eksempler på analyser ved 
hjælp af omsætningsbalancen er vist i ap
pendix 2. 



Figur 5. Omsætnings balance gran 1987. 

Omsætningsbalance gran model 1987. Rentefod 3,12070. 
Vedmassen er gennemsnit beregnet over 10 år. Salget er et gennemsnit over 3 år. 

Alders- Hugst i Kultur Over- Dæknings- Diskont. General-
klasse perioden skud bidrag værdi omkostn. 

-318 

ml flha kr/ ha kr/ ml f kr/ ha kr/ ha kr/ ha 

O -7840 -7840 -7840 
5 -5000 -5000 -4288 
15 2 -2500 -2500 -2500 
25 45 60 2700 1253 
35 85 124 10540 3596 
45 75 176 13200 3312 
55 45 238 10710 1977 
65 8 293 2344 318 
70 400 290 116000 13504 

laIt 660 -15340 140154 10255 -10192 

Gennemsnit 10 2124 

Diskonteret værdi - kapitaliserede generalomkostninger kr/ha = 63. 

Kapitalværdi = summen af DB diskonteret til anlægsår minus kapitaliserede 
generalomkostninger. 

kapitalværdien bliver nul for rentefod 3,12 %. 

Intern forrentning 3,12% 

Hvis vi har en lokal statistik som viser 
hvad den gennemsnitlige årlige hugst 
af m 3 fastmasse pr. ha er for hver træ
art og for hver aldersklasse, så er det 
meget enkelt at lave en driftsplan. 
Markarbejdet skal da alene give os 
areal, træart og alder. Arealer er med 
dagens flyfototeknik meget let at få. 
Har man bogført sine kulturanlæg 
hvert år er også træart og alder lette at 
fremskaffe. 
I driftsplanen skal da yderligere perio
dens foryngelsesareal fastlægges, og 
efter taksation i skoven af disse hoved
skovningsmasser kan hele periodens 

hugst skønnes. Man har dermed 
grundlag for et langtidsbudget. 
Stående vedmasse og tilvækst er vig
tige til at beregne skovens totale værdi, 
men for den daglige drift er de ikke af 
så stor betydning. Det som anvendes 
mest i driftsplaner i dag er handlings
programmer. Men handlingspro
grammer i sig selv kan ikke motivere 
den store økonomiske indsats som en 
driftsplan er. 
For at kunne bedømme sin skov øko
nomisk er det meget vigtigt at have en 
statistik som viser den årlige gennem
snitlige hugst pr. ha og alder. En sådan 
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statistik er så meget desto bedre både 
enkel og billig at fremskaffe, men det 
tager naturligvis nogle år. 
Man kan af og til undre sig over at så 
meget erfaring i skovbruget går til 
spilde. Man skulle ikke have behov for 
at begynde forfra hver gang en ny plan 
skal udarbejdes. Edb-teknikken har 
hjulpet os til at behandle vores data 
smidigt, men desto dyrere er det jo at 
indsamle data. 
I skovbruget behøves mængder af data
indsamling hvis vi skal styre og planlæg
ge - og dette er meget kostbart. Derfor 
bør vi langt hellere tage vare på de data vi 
allerede har. Vi har dem i regnskabet. 

7. Regnskabsdata til kontrol af planen 
Som tidligere nævnt vil man i drifts
planen ud over hugsten også kende stå
ende vedmasse og tilvækst. 

Stående vedmasse er nødvendigt for at 
kunne lave en vurdering af tilvæksten. 
Vedmassen kan bestemmes på forskel
lige måder, og normalt beregnes til
væksten bagefter med en tilvækst
funktion som antages at passe på ens 
skov. I praksis tror jeg at usikkerheden 
på såvel ved massen som på den bereg
nede tilvækst er betydeligt større end 
almindeligt antaget. Dette skal dog 
ikke diskuteres her. 
Har man en aldersklassevis statistik 
som omtalt oven for kan den bruges til 
at kontrollere rimeligheden i driftspla
nen. Noget forenklet har man følgende 
udtryk: 

Vs = Vb + T - H 

Vs og Vb er vedmassen i slutningen, 
hhv. begyndelsen af planperioden, T er 
tilvæksten og H er hugsten. Har man 

Figur 6. Afprøvning af tilvækstfunktion på fire driftsplaner. 

Samme ejendom: 
I II III IV 

Sum 1955 1965 1975 1985 

Vb 117825 133335 157702 191669 
T 60940 76130 128320 120020 
H 52580 70010 72500 65210 
Vs 126193 139454 213454 246506 

Forskel V s 1- V b II osv. -7142 -18248 21755 -3635 

Fejl i procent af Vs -6070 -13% 10% 

Gennemsnitsfejl for tre planer: 3569 m3
• Gennemsnitligt areal: 941 ha. Antal år: 30. 

Hvis hele fejlen ligger på tilvæksten: 3569/941/30 = 0,126 m3
• 

Gennemsnitlig tilvækst: 10,45 m3
• "fejl": 0,126/10,45 = 1,2%. 

Vb Vedmasseforråd i begyndelsen af perioden. 

V s Vedrnasseforråd i slutningen af perioden. 
G Gennemhugning ifølge regnskabet. 
Ho Hovedskovning ifølge regnskabet. 
H G + Ho = Hugst. 
T Tilvækst ifølge tilvækstoversigt af Harry Eriksson, bonitet (G28 + G32)/2, tabel 9. 
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Figur 6. Afprøvning af tilvækstfunktion på fire driftsplaner. 

Samme ejendom: 
I II III IV 

Sum 
1955 1965 1975 1985 

Vb 117825 133335 157702 191669 
T 60940 76130 128320 120020 
H 52580 70010 72500 65210 
Vs 126193 139454 213454 246506 

Forskel V s 1- V b II osv. -7142 -18248 21755 -3635 

Fejl i procent af V s -6010 -13% 10% 

Gennemsnitsfejl for tre planer: 3569 m l. Gennemsnitligt areal: 941 ha. Antal år: 30. 

Hvis hele fejlen ligger på tilvæksten: 3569/94l/30 = 0,126 ml. 

Gennemsnitlig tilvækst: 10,45 ml. " fejl": 0,126/ 10,45 = 1,2%. 

G 
Ho 
H 
T 

Vedmasseforråd i begyndelsen af perioden. 

Vedmasseforråd i slutningen af perioden. 
Gennemhugning ifølge regnskabet. 
Hovedskovning ifølge regnskabet. 
G + Ho = Hugst. 
Tilvækst ifølge tilvækstoversigt af Harry Eriksson, bonitet (G28 +G32)!2, tabel 9. 

fx. fire driftsplaner fra 1955, 1965, 
1975 og 1985, og har man al hugst bog
ført i de tilsvarende perioder, så kan 
forskellige tilvækstfunktioner af
prøves over for resultatet fra disse 
planer. 
Ved at anvende samme tilvækstfunk
tion på fire planer og vurdere tallene, 
kan man skyde sig ind på en totalopfat
telse af hvor nøjagtigt stående ved
masse er bestemt og af den anvendte 
tilvækstfunktion (se figur 6) . Er syste
met indført og lagt til rette er processen 
ganske enkel. 
Desuden er det svært at se nogen anden 
metode som kan give skovejeren 
samme sikkerhed for at den plan han 
køber er rimelig. 

8. Skovens årlige værdiforskydning 
Den årlige statusopgørelse bør vise 
hvordan ejendommens kapital har 
ændret sig på grund af driften. Dette 
burde være specielt vigtigt i skovbru
get, fordi man på et år temmelig let kan 
påvirke skovens faktiske værdi med 
lige så stort beløb som fx. det opgjorte 
resultat. 
Til trods herfor indgår skovens værdi 
altid med det samme beløb i vore 
statusopgørelser, nemlig værdien efter 
den offentlige ejendomsvurdering. 
Når myndighederne accepterer dette 
beror det på tekniske vanskeligheder 
med at foretage en ny vurdering hvert 
år. Med edb-maskinerne er dette pro
blem blevet mindre, og med den her 
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beskrevne metode får man et godt 
grundlag for at gennemføre en årlig 
vurdering af skoven. 
Vurderingen primo og ultimo bygger 
på at værdiforskydningen i løbet af et 
år påvirkes mest af følgende omstæn
digheder; 
1. Aldersklassen ændrer sig hvert år, 
fordi 1/10 af arealet i en klasse overfø
res til næste klasse, og aldersklassen 
forøges tilsvarende selv med 1/10 fra 
klassen under. 
2. Renafdrifter og foryngelsesarealer 
har afgørende betydning for værdien. 
En eventuel ændring af skovdyrk
ningsmetoderne anses derimod ikke 
for at påvirke skovens værdi nævne
værdigt i løbet af et år. 
Vurderingen primo og ultimo sker nu 
med venteværdi og jordværdi, og med 
en skønnet rentefod, som ved gennem
regningen giver en primo-værdi lig 
med ejendomsværdien. 
Forskellen mellem de to værdier primo 
og ultimo viser derfor i "ejendomsvær
dikroner" skovens værdiforskydning. 
Vi kan aflæse hvordan skoven burde 
opgøres i statusberegningen, hvis hen
syn til l. og 2. oven for skulle ind
regnes. 
Man får naturligvis først et rimeligt 
billede af skovens økonomi, når man 
tager hensyn til at skovens værdi ænd
rer sig hvert år. 

Appendix 1. Forklaring af multipel 
regression 
I denne artikel nævnes at der er udarbejdet 
en m ul ti pel regression på baggrund af regn
skabstal for en række ejendomme. Af hen
syn til læsere som ikke kender dette begreb 
har redaktionen udarbejdet en kort vejled
ning hertil. 
Den enkleste form for regression er en li
neær regression med en variabel. Eksem-
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pelvis kan man i et gødnings forsøg finde, at 
jo mere kvælstof der tilføres, jo større 
bliver træernes tilvækst. Herefter kan der 
på basis af de målte værdier beregnes en 
funktion som bedst muligt udtrykker 
denne sammenhæng, fx.: 

y = 0.1 xX + 10 

Det betyder at uden gødskning er tilvæk
sten 10 m 3/ha/år, og for hvert kg kvælstof 
der tilføres, forøges tilvæksten med 0,1. 
Målingerne kan afbildes grafisk som i 
denne skitse: 

Tilvækst 

Kg kvælstof 

Der vil i reglen på grund af tilfældigheder 
være nogle udsving omkring linjen. Man 
kan beregne hvor stor del af disse variatio
ner der kan forklares ved hjælp af regressi
onen, og hvor stor del forklares af andre 
forhold. 
I den situation som er beskrevet i artiklen er 
der ikke en, men tre variable. Dette kan ikke 
vises grafisk (det ville kræve fire dimensio
ner), men der er ikke noget til hindring for 
rent matematisk at beregne sammenhæn
gen mellem de tre variable og kasseover
skuddet. 
Man kan i dag købe programmer til PC'ere, 
så beregningerne kan gennemføres på fem 
minutter. Har man ikke dette til rådighed 
kan de nødvendige beregninger udføres på 
en times tid med en lommeregner. Neden
stående regneeksempel skitserer frem
gangsmåden. 



For at undgå for mange decimaler i udreg
ningerne bør de tal der indgår ligge mellem 

ca. log 100; er dette ikke tilfældet kan kom
maet flyttes en eller flere pladser, som vist 
fx. ved Y. 

Hugst Tømmer- Lager- Kasse-
procent værdi overskud 

ml/ha 070 100 kr/ha 100 kr/ha 

Xl X2 X3 y 

6 40 7 50 
10 53 11 72 
12 60 13 80 

8 47 9 60 
9 51 10 69 
7 44 8 55 

11 57 12 77 
8 49 9 65 

11 55 11 75 
9 50 10 67 
7 46 8 57 

Sum 98 552 108 727 

Gennemsnit 8.909 50.18 9.818 66.09 

Herefter beregnes de kvadratiske afvigelser omkring middelværdien for hver variabel og kom
bination af disse. De stilles op efter flg. skema: 

En del lommeregnere kan bestemme disse størrelser direkte, ellers kan man gå frem som i disse 
eksempler: 

910 

873.091 (98 x 98/11 ; n er antal målinger) 

L x~ 36.909 
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L XI x2 5029 (6 x 40 + 10 x 53 + .... 7 x 46) 

L XI X L X/n 4917.818 (98 x 552/11) 
-----------------------

L Xl x2 111.182 

Ved udregningerne bør man have mindst fem betydende cifre for at kunne få tilstrækkeligt nøj
agtige resultater. Bestemmelsen af konstanterne i regressionsligningen sker på samme måde 
som løsningen af tre ligninger med tre ubekendte: 

Bemærkninger Xl 

1 ) 36.909 
2) 11l.182 
3) 34 .8]8 
4) div. 1) med 36.909 1 
5) gang 1) med 3.01233 
6) 2) - 5) 
7) div. 6) med 10.72 
8) gang 1) med 0.94335 
9) gang 6) med 0.13825 

10) 3) - 8) - 9) 

X 2 

11l.182 
345.64 
106.364 
3.01233 
334.92 
10.72 
1 

X
3 

34.818 
106.364 
33.636 
0.94335 
104 .8822 
l.482 
0.13825 
32.846 
0.20489 
0.585 

y 

183.09 
563.82 
174.18 
4.9606 
55l.52 
12.30 
l. 1474 
172.72 
l.70048 
-0.24 

div. 10) med 0.585 

fra linie 7) 

C = -0.4103 

B = l. 1474 - 0.13825 x C = l.2041 

fra linie 4) A = 4.9606 - 3.01233 x B - 0.94335 x C = l. 7205 

fra tabellen K = 66.09 - l.72051 x 8.909 - l.2041 x 50.18 + 
0.4103 x 9.818 = -5.6314 

Regressionsligningen: Y = l.7205 X Xl + l.2041 X X2 - 0.4103 X X3 - 5.6314 

Den andel af de kvadratiske afvigelser som forklares af regressionen: 

l.7205 x 183.09 + l.2041 x 563.82 - 0.4103 x 174.18 922.44 

De samlede kvadratiske afvigelser: L y2 938.91 

(bestemt på samme måde som vist lige under tabellen) 

R = 922.44/ 938.91 = 0.9825 . Funktionen forklarer 960/0 af variansen på Y, altså 

variationen mellem de enkelte ejendommes kasseoverskud (idet r 2 = 0.9825 2 = 0.96). 

Det er også muligt at beregne om de enkelte konstanter er signifikant forskellige fra O (og der
med om det er de rigtige variable man har medtaget i funktionen), og udføre en F-test på hele 
regressionen. Nærmere omtale heraf kan ses i faglitteratur om statistik. Red. 

78 



Appendix 2. Eksempler på anven
delse af regnskabstal til vurdering 
af forskellige skovdyrknings
programmer 
For at kunne vurdere en bevoksningsbe
handling, kulturintensitet, hugstform eller 
lignende, er det nødvendigt at indregne be
handlingens konsekvenser for det økono
miske resultat i hele omdriftstiden. Grund
laget for analyserne er opstilling af en om
sætningsbalance, som viser indtægter og 
udgifter ved alle de behandlinger som be
voksningen udsættes for i løbet af om
driften. 
For at kunne opstille en sådan model 
kræves følgende data: 

1. En model for vedmasseproduktionen, di
ameterudvikling, stamtalsafvikling og der
med hugst. Man kan tage udgangspunkt i 
en standard-produktionsoversigt eller en 
lokal oversigt. I flere af de viste eksempler 
ændres hugstmodellen for at undersøge 
forskellige alternativer. 

2. På grundlag af regnskabstallene kan ud
ledes hugstdiametrene samt den dertil sva
rende netto på rod værdi pr. m 3. 

I et edb-program indlægges herefter alle de 
faktorer, som påvirker udviklingen af en 
granbevoksning fra anlæg til afdrift. Det er 
muligt at variere alle disse faktorer uaf
hængigt af hinanden og dermed se hvilke 
konsekvenser de har for helheden. Det gæl
der beløbene for omkostninger, priser på 
sortimenter, sortiments fordeling ved be
stemte diametre, grundfladens variation 
med stamtal, alder og højde, omdriftsti
dens længde, generalomkostninger og ren
tefod. 
Hele omdriften vises i en omsætningsba
lance. Det gennemsnitlige årlige kasseover
skud pr. ha samt kapitalværdien pr. ha er de 
to slutresultater som på en enkel måde indi
kerer de forskellige alternativers værdi i for
hold til hinanden. For en nærmere omtale 
af udformning af omsætningsbalance samt 
den skovøkonomiske teori iøvrigt henvises 

til lærebøger, fx. Niels Hermansen: Fore
læsninger i skovbrugets driftsøkonomi, 
udg. af Skovbrugsinstituttet, KVL. 

I det følgende vises IO sådanne beregninger 
baseret på data fra Rossjoholm. De skal 
kun ses som eksempler på den type af 
driftsanalyse som kan foretages på enhver 
skovejendom; resultaterne kan ikke umid
delbart overføres til danske forhold. 

l. Normalprogram model ca. 1955 med den 
behandling som vi anvender i disse bevoks
ninger på Rossjoholm. 5000 planter/ha, 
afstandsregulering, salg af juletræer og tid
lig, stærk udtynding. Omdriftstid ca. 65 år. 

2. Normalprogram model ca. 1985. 3300 
planter/ ha, afstandsregulering ned til 
2000, 1. tynding ved 27 år, omdrift ca . 60 år. 

3. Model 2, men 2 år tidligere tynding. 

4. Model 2, men 2 år senere tynding. 

5. Sanitetstynding model 1988. Start som 
model 2. Det første indgreb er indlægning 
af stikspor og udtynding af de tykkeste 
træer jævnt fordelt for hver 5-7 meter gen
nem bevoksningen, afhængigt af spredning 
omkring diameter samt af diameteren af de 
tykkeste træer. Formålet er at opnå en bed
re kvalitet (og som det fremgår højere kapi
talværdi). Omdriftstid ca . 60 år. 

6. Model 5, men ingen tynding mellem 40 
og 60 år. 

7. Model 5, men 3600 planter/ ha, dvs. 300 
flere. Noget svagere afstandsregulering. 

8. Model 7, men omdriftstid 65 år. 

9. Model 7, men omdriftstid 70 år. 

10. Model 2, men omdriftstid 70 år. 
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Alternativ I. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.f. t. bev. stk. m 3 bidrag værdi 
diam. 

Kulturanlæg ....... 4 5000 -14,383 -14,383 

Kulturpleje ........ 7 -500 -451 

Juletræer netto ..... 15 O 5,000 3,425 

Afstandsregulering .. 15 3000 -1,500 -1,027 

Udrensning ........ 15 2500 -1,000 -685 

1. tynding ......... 25 11.0 .95 1500 34 3,230 1,568 

2. tynding .. . ...... 29 13.5 .90 1000 32 4,298 1,819 

3. tynding . ........ 33 16.1 .85 800 21 3,774 1,392 

4. tynding .. . ... ... 38 19.6 .85 650 25 6,167 1,915 

5. tynding . . . . ..... 45 23 .7 .85 550 27 8,178 1,996 

6. tynding . . ....... 50 26 .4 .85 500 18 5,759 1,183 

Afdrift . . .. .. . ..... 65 37.0 500 432 153,124 18,779 

lait ............... 589 172,146 15,530 

Generalomkostninger 300 kr./ha .. . . . ..... . . ............ -18,300 -9,766 

Hugst ialt pr. år ................. . . . ............ 9.7 m 3 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .. . . .......... 2,522 kr. 

Kapitalværdi .................. .... . ........... 5,764 kr. 
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Alternativ 2. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.f.t. bev . stk. ml bidrag værdi 
diam. 

Kulturanlæg . ... .. . 4 3300 -10,493 -10,493 
Kulturpleje ........ 7 -1,000 -902 
Juletræer netto ..... 15 O O O 
Afstandsregulering .. 15 2000 -500 -342 
Udrensning ........ 15 2000 -1,500 -1,027 
l. tynding ......... 27 12.3 .95 1200 38 4,464 2,024 
2. tynding ........ . 32 15.6 .90 900 28 4,871 1,859 
3. tynding . . . . . ... . 37 18.3 .85 700 29 6,323 2,032 
4 . tynding • •• • •• 0' 0 42 21.7 .85 600 22 6,038 1,634 
5. tynding . . . ..... . 47 24.5 .85 550 15 4,546 1,036 
6. tynding . ........ 50 26.1 .85 550 O O O 
Afdrift . ........... 60 34.4 550 398 139,710 20,350 

laIt . .............. 530 152,459 16,169 
Generalomkostninger 300 kr. / ha .. .................... . . -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ... . . . ........ ..... .... . ... .. ... 9.5 m l 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud . . .. . ... .... . . 2,422 kr. 

Kapitalværdi . . . .. .. . ... . . . ... .. ....... . ... . ... 6,141 kr. 

Alternativ 3. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i. f.t. bev. stk. ml bidrag værdi 
diam. 

som model 2, til og med udrensning 

l. tynding .. ....... 25 11.3 .95 1200 31 3,039 1,476 
2. tynding o ••• • •••• 30 15.0 .90 900 25 3,959 1,933 
3. tynding ......... 35 17.8 .85 700 26 5,616 1,933 
4. tynding .. . ...... 40 21.4 .85 600 21 5,592 1,621 
5. tynding ......... 45 24.3 .85 550 14 4,308 1,051 
6. tynding .... . .... 50 26 .7 .85 550 O O O 
Afdrift . . .. . .. . . . . . 60 35.0 550 409 143,442 20,894 

lait ... .. . ... . . . ... 525 152,464 15,829 
Generalomkostninger 300 kr. / ha . . . .. ........... ....... . -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ............... . ... ... . ......... 9.4 ml 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .. ...... . ..... 2,423 kr. 

Kapitalværdi ............. .. .. . . . . ............ . 5,801 kr. 
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Alternativ 4. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.f.t. bev. stk. m 3 bidrag værdi 
diam. 

som model 2 til og med udrensning 

l. tynding ......... 29 13.2 .95 1200 47 6,077 2,572 
2. tynding ......... 34 16.2 .90 900 32 5,840 2,081 
3. tynding ......... 39 18.7 .85 700 31 7,064 2,119 
4. tynding ......... 44 22.0 .85 600 23 6,486 1,638 
5. tynding ......... 49 24.7 .85 550 15 4,780 1,016 
6. tynding ........ . 50 25.5 .85 550 O O O 
Afdrift ............ '60 33.9 550 387 135,864 19,790 

lait ............... 535 152,617 16,451 
Generalomkostninger 300 kr./ha .... . ........ . .... . ..... -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ................................ 9.6 m 3 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .............. 2,425 kr. 

Kapitalværdi .................................. 6,423 kr. 

Alternativ 5 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.f.t. bev. stk. m 3 bidrag værdi 
diam. 

Kulturanlæg ....... 4 3300 -10,493 -10,493 
Kulturpleje ........ 7 -1,000 -902 
Juletræer netto ..... 15 O O O 

Afstandsregulering .. 15 2000 -500 -342 
Udrensning ........ 15 2000 -1,500 -1,027 
l. tynding ......... 25 11.9 1.00 1700 13 1,365 663 
2. tynding ......... 26 22.8 1.80 1500 28 8,062 3,782 
3. tynding ......... 30 16.7 1.20 1200 29 5,543 2,266 
4. tynding ......... 35 15.5 .90 900 30 5,104 1,757 
5. tynding ......... 40 19.3 .90 750 25 6,007 1,741 
6. tynding ......... 50 23.1 .85 700 14 3,942 810 
Afdrift ....... . .... 60 30.9 700 420 145,995 21,266 

lalt ............... 558 162,524 19,520 
Generalomkostninger 300 kr./ha ........................ -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ................................ 10.0 m 3 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud . . . . . . . . . . . . . . 2,602 kr. 

Kapitalværdi .................................. 9,492 kr. 
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Alternativ 6. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i. f. t. bev. stk. ml bidrag værdi 
diam. 

som model 5 til og med 4. tynding 

5. tynding o •••• • ••• 40 19.3 .90 750 25 6,007 1,741 
6. tynding ......... 50 23.1 .85 750 O 
Afdrift ............ 60 30.4 750 438 151,727 22,101 

lait ............... 562 164,314 19,545 
Generalomkostninger 300 kr./ha ...... . ................. -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ................................ 10.0 ml 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .............. 2,634 kr. 

Kapitalværdi .................................. 9,517 kr. 

Alternativ 7 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i. f. t. bev. stk. ml bidrag værdi 
diam. 

Kulturanlæg ....... 4 3600 -11,356 -11,356 
Kulturpleje ........ 7 O -1,000 -902 

Juletræer netto ..... 15 O O O 
Afstandsregulering .. 15 2300 -500 -342 
Udrensning ........ 15 2300 -1,500 -1,027 
l. tynding ......... 25 11.7 1.00 1840 18 1,905 925 
2. tynding ......... 26 22.4 1.80 1700 19 5,284 2,479 

3. tynding ......... 30 16.9 1.20 1300 38 7,475 3,056 
4. tynding ......... 35 15.2 .90 900 38 6,296 2,167 
5. tynding ......... 40 19.2 .90 700 33 7,880 2,284 
6. tynding ......... 50 23.5 .85 700 O O O 
Afdrift ............ 60 31.0 700 424 147,267 21,451 

lait ............... 570 161,751 18,734 

Generalomkostninger 300 kr./ha ........................ -16,800 -10,028 

Hugst ialt pr. år ....................... . .... . ... 10.2 ml 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .............. 2,588 kr. 

Kapitalværdi .................................. 8,706 kr. 
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Alternativ 8 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i. Lt. bev. stk. m ' bidrag værdi 
diam . 

som model 7 til og med 6. tynding 

Afdrift ....... ..... 1 65 I 32 .3 I I 700 480 168,137 20,621 

lait ..... ... ....... 626 182,620 17,904 

Generalomkostninger 300 kr. / ha ... ... . .............. . . , -18,300 -9,766 

Hugst ialt pr. år ...... ..... . . ...... ... .. ........ 10.3 m' 
Gennemsnitligt årligt kasseoverskud . .. ... . .. . .. . . 2,694 kr. 

Kapitalværdi . . ... ..... . . ..... .. .. ........... . . 8,138 kr. 

Alternativ 9. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.Lt. bev. stk. m' bidrag værdi 
diam. 

som model 7 til og med 6. tynding 

Afdrift ............ I 70 I 33.3 
I I 

700 532 187,002 19,310 

lait ............... 678 201,486 16,593 

Generalomkostninger 300 kr./ha ........... .. ........ ... -19,800 -9,555 

Hugst ialt pr. år ................... . ......... ... 10.3 m ' 
Gennemsnitligt årligt kasseoverskud . .. . ....... ... 2,753 kr. 

Kapitalværdi ................ .. .... ... ... .. ... . 7,038 kr . 

85 



Alternativ 10. 

Tyndings-
Alder Diameter diam. i Stamtal Hugst Dæknings- Kapital-

år hugst i.f.t. bev. stk. m 3 bidrag værdi 
diam. 

som model 2 til og med 6. tynding 

Afdrift ............ I 70 
I 

37.0 
I I 

550 498 176,843 18,261 

lait ............... 630 189,592 14,080 

Generalomkostninger 300 kr./ha ........................ -19,800 -9,555 

Hugst ialt pr. år ................................ 9.5 m 3 

Gennemsnitligt årligt kasseoverskud .............. 2,573 kr. 

Kapitalværdi .................................. 4,525 kr. 
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