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English Abstract 

The greenhouse effect and carbon storage 
in forest and forest produets 
- with special reference to Danishforests. 

The increasing net emission of greenhouse 
gases to the atmosphere may change living 
conditions on the earth dramatically. The 
role of forests in the carbon cycle is assessed 
and discussed with special reference to the 
Danish forests but also in a global perspec
tive. 
It is found that the existing Danish forest 
area (approximately 450 000 ha) has an an
nual net absorbtion of 660000 t carbon. If 
a doubling of the Danish forest area takes 
place within the next 100 years, as decided 
by the Danish parliament, the average net 
absorbtion of carbon in the biomass and 
the organic soil components of the Danish 
forest lands, will increase to 1.3 millon t per 
year corresponding to 8 070 of the total an
nual Danish emission of carbondioxide. 
The figures are based on existing forest ma
nagement practises. 
Assuming a net increase (production minus 
decay) in the amount of durable forest pro
ducts from the Danish forests, it is calcula
ted that there may be a net absorbtion of 
carbon in such products of 120 000 t per 
year. With an increasing production of du
rable products as aresult of the expected in
crease in the forest area, this figure may rise 
to 210 000 t carbon per year i.e. between l 
and 1.5 % of the present annual emmission 
of carbondioxide in Denmark. 
It is proposed that there may be scope for 
increasing the absorbtion of carbon in the 
forests by changing forest management 
practises, and in forest products by chan
ging consumer preferences, per haps 
through the use of carbon taxes and credits. 
In global perspective, temperate and boreal 
forest areas, tropicai plantation establish
ment, and utilization of durable forest pro
ducts are considered net absorbers of car
bon with an annual total net absorbtion 
estimated to be around 500 million t. In 
comparison, estimates of annual carbon-
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dioxide emissions due to tropicai deforesta
tion, referring to 1980, vary between 900 
million and 2.5 billion t, whereas the most 
recent estimate for 1990 is 2.8 billion. 
It is concluded that forest conservation, im
proved forest managemen t and forest 
establishment may contribute significantly 
to limit the greenhouse effect. At the same 
time it is emphasized that forestry does not 
provide a long term solution, but it does 
provide a means of saving time while lim i
ting carbondioxid e emissions in general. 

Keywords: green house effect, carbon sto
rage, forestry, biomass carbon, soil carbon, 
forest products. 

1. Indledning 

1.1 Drivhuseffekten 
Jorden får til stadighed tilført energi i 
form af kortbølget stråling fra solen. 
Noget energi tilbagekastes direkte ("al
bedoen"), andet absorberes i atmo
sfæren, i verdenshavene og i jordover
fladen. 
Fra jord- og havoverfladen afgives en 
del af energien igen i form af langbøl
get varmestråling. Noget af denne var
mestråling bliver absorberet i forskel
lige gasser i atmosfæren. 
Det er denne absorbtion af energi i at
mosfærens gasser, som kaldes "driv
huseffekten" og som sikrer jorden en 
temperatur, der muliggør, at vi kan leve 
her Uvf. f.eks. Nielsen & Nygaard 
1989). Det er samtidig klart, at en for
øgelse af mængden af energiabsorbe
rende gasser ("drivhusgasser") i at
mosfæren alt andet lige vil medføre en 
temperaturstigning 
Langtidige observationer viser således 
en klar sammenhæng mellem atmos
færens indhold af kuldioxid og den 
globale temperatur (figur l). I daglig 
tale bruges ordet drivhuseffekt ofte sy
nonymt med "øget drivhuseffekt". Det 
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Figur 1. Langtidige variationer i den globale temperatur (nederst, 
skala til højre) og atmosfærens indhold af kuldioxid (øverst, skala til 
venstre). Målingerne er foretaget i borekerner af indlandsis og stræk
ker sig 160.000 år tilbage. (Fra WRI 1990). 

sker også ind imellem i nærværende ar
tikel. Betydningen vil fremgå af sam
menhængen. 
Ophobningen af drivhusgasser (kul
dioxid, methan, lattergas, ozon og 
CFC'er) er veldokumenteret (Fenger & 
Laut 1989). Udviklingen i atmosfæ
rens indhold af kuldioxid kan f.eks. ses 
gengivet hos Larsen (1990). 
Om en temperaturstigning allerede har 
fundet sted diskuteres fortsat (Fryden
dahl 1989, Nielsen & Nygaard op. cit.), 

men flere og flere anser en global op
varmning for uafvendelig (lntergov
ernmental Panel on Climate Change
IPCC 1990). 
Man har forsøgt, at forudsige konse
kvenserne af en eventuel temperatur
forøgeise: stigende have, ujævn global 
fordeling af temperaturstigningen, 
skift i klimazoner mv. Kort sagt, en to
tal forandring af vore livsbetingelser. 
Det er ikke uden grund, at omtrent hele 
den videnskabelige verden er stærkt 
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foruroliget. Forudsigelserne er natur
ligvis behæftet med usikkerhed og 
tvivl. Men her - som i andre miljø
spørgsmål - vil man forhåbentlig lade 
tvivlen komme miljøet til gode. Det er 
imidlertid væsentligt at holde sig tviv
len for øje, ellers risikerer eksperterne 
(forskere og embedsmænd) at få et 
troværdighedsproblem. 

1.2 Skovene 
Verdens skovressourcer og specielt de 
tropiske skove har indtaget en betyde
lig plads i diskussionen om drivhusef
fekten og vore muligheder for at imø
degå den. 
Skovenes betydning blev i en periode 
stærkt overdrevet. Myten om regn
skovene som jordens lunger er imidler
tid efterhånden manet i jorden. Og 
omtalen af skovene i denne sammen
hæng overskygger ikke længere dagens 
hovedsynder : det store forbrug af fos
silt brændsel. 
Men tilbage står, at der faktisk mang
ler et blot nogenlunde hæderligt forsøg 
på at kvantificere skovenes mulige be
tydning, når man ser bort fra følgerne 
af skovrydning i troperne. 
Hovedtræk af skovenes placering i den 
globale kulstofbalance og skovenes 
flersidige rolle som medvirkende årsag 
til drivhuseffekten, som kulstoflager 
og som aktiv kulstofbinder er tidligere 
beskrevet flere steder (se f.eks. Evald 
1989) og skal ikke gennemgåes nøjere i 
denne forbindelse. Det bliver dog nød
vendigt at repetere enkelte forhold. 
Set fra skovbruget er der to indfalds
vinkler til drivhusproblematikken: 

- at opfatte skovene som et middel der 
modvirker drivhuseffekten og 

- at tilpasse sin skov de klimaforand
ringer som forventes. 
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Sidstnævnte strategi er behandlet af 
Larsen (1990). Her er det tanken at be
handle førstnævnte indfaldsvinkel lidt 
nærmere med særlig reference til dan
ske forhold, men også set i globalt per
spektiv. Specielt for de danske skove vil 
kulstofbinding blive vurderet som et 
biprodukt ved traditional skovdrift. 
Skovbrug som en egentlig kulstofop
byggende strategi vil blive behandlet 
selvstændigt i en kommende artikel. 

2. Den globale kulstofbalance 

2.1. Kulstofkredsløbet og 
skovrydning 

Det globale kulstofkredsløb er vist i 
forenklet form i figur 2. 
Med den senest konstaterede stigning i 
skovrydningstakten i troperne (op til 
20 mio. ha per år), skønner World Re
sources Institute at skovrydning bidra
ger til atmosfæren med 2,8 mia tons C 
pr år eller 33 070 af det årlige udslip af 
kuldioxid forårsaget af menneskelig 
aktivitet (WRI 1990). 
Emissionen af kuldioxid som følge af 
skovrydning skulle således være an
svarlig for omtrent 15 % af drivhusef
fekten, idet kuldioxid totalt tegner sig 
for halvdelen heraf, medens andre 
drivhusgasser er ansvarlig for resten. 
Tidligere estimater for kulstofemmis
sion som følge af skovrydning har vari
eret mellem 0,9 og 2,5 mia tons C per år 
(Houghton, 1989 - jvf. også figur 2). 
For perioden 1980-1990 regner IPCC 
(1990) med at skovrydning har tilført 
atmosfæren 1,7 mia. t C pr år. 
løvrigt forårsager skovrydning/af
brænding også et vist udslip af andre 
drivhusgasser (methan, lattergas og 
ozon), men de anses almindeligvis for 
at være af mindre betydning. 
Af figur 2 fremgår også at havene for-
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Figur 2. Det globale kulstofkredsløb. Afgivelse og optagelse af kulstof i milliarder tons (Fra 
WRI 1987). 

modes at være den væsentligste "buf
fer" mod det globale udslip af kuldio
xid. 

2:2 Uligevægt i kulstofregnskabet 
Når det forekommer interessant at få 
en samlet vurdering af kulstofbindin
gen i skov, hænger det bl.a. sammen 
med, at der er sat spørgsmålstegn ved 
den hidtidige opfattelse af det globale 
kulstofkredsløb som illustreret i figur 
2. 

Tre forskere fra "The National Ocean
ographic and Atmospheric Admini
stration" i USA har tilsyneladende 
fundet, at havenes optagelse af kulstof 
er betydelig mindre end hidtil antaget, 
og at der må findes et overset aktivt op
tagende terrestrisk lager af meget bety
delig størrelse i de tempererede områ
der på den nordlige halvkugle (Tans et 
al. 1990, her efter Sedjo 1990). 
Der er måske tale om en kulstof
mængde af størrelsesordenen 2-3 mia. 

45 



t per år. Sedjo (1990) foreslår, at dette 
lager må være de tempererede skove og 
produkter herfra. Det kan betyde, at 
den effektivitet hvormed skov binder 
kulstof har været undervurderet. 
Er det muligt at be- eller afkræfte 
dette? Inden dette spørgsmål forsøges 
besvaret i globalt perspektiv, vil det 
være nyttigt at se nøjere på forudsæt
ningerne for kulstofbinding i skov og 
skovprodukter. Det gøres i det føl
gende afsnit med de danske skove som 
eksempel. 

3. Kulstofbinding i skov og 
skovprodukter i Danmark 

3.1 Tidligere beregninger og det 
teoretiske grundlag for bereg
ning af kulstofbinding i skov og 
skovprodukter 

Hidtidige beregninger af kulstofbin
ding i skov i Danmark har kun været 
foretaget for de arealer, som forventes 
tilplantet ved skovrejsning. 
Beregningerne har vist, at denne bin
ding er af relativt begrænset betydning 
for udslippet af kuldioxid fra den dan
ske energiproduktion (Fenger & Laut 
1989). En fordobling af skovarealet i 
Danmark over 100 år skulle kun op
tage ca. 2 070 af det samlede årlige kul
stof udslip. 

Det årlige kuldioxid udslip i Danmark er af 
størrelsesordenen 60 mio. tons, hvilket sva
rer til ca. 16 mio. tons kulstof. I de senere år 
har udslippet været faldende og var i 1989 
kun ca. 53 mio. tons kuldioxid. Det lave ud
slip i 1989 kan imidlertid ikke anses for re
præsentativt, da der i 1989 var en usædvan
lig stor import af elektricitet fra Sverige og 
Norge (Fenger et al. 1990). 

De beregninger, som vises nedenfor -
gældende for både det eksisterende 
skovareal og den forventede skovrejs-
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ning - viser, at skovene formentlig har 
en betydelig større nettobinding af kul
stof. 
At man primært har interesseret sig for 
skovrejsning, skyldes den teoretiske 
betragtning, at det kun er i den peri
ode, hvor skoven opbygges, at der bin
des kulstof. Ved en jævn tilplantning 
over en omdriftsperiode opbygges en 
lige aldersklassefordeling fra kultur
stadie til omdriftsalder, hvorefter der 
indtræder en ligevægt, hvor tilvækst 
og hugst opvejer hinanden. Det har 
endvidere været forudsat at al hugst 
omsættes umiddelbart. 
Disse antagelser kan samlet betegnes 
som "den uforanderlige normalskovs
model". 

Det er iøvrigt en tilsvarende ligevægt, der 
gælder for moden naturskov, hvor netto
produktionen af organisk materiale typisk 
er nul. Der forbruges ligeså meget ilt, som 
der frigøres. 

Der er således i de tidligere beregninger 
set bort fra, at der i de forstligt plejede 
danske skove har fundet og finder en 
betydelig tilvækststigning og biomas
seophobning sted (jvf. bl. a. K.F. An
dersen 1982 og 1984 - sefigur 3). Teore
tisk set vil normalskovsligevægten ind
træde, men det er formentlig sandsyn
ligt, at den hidtil iagttagne tilvækst
stigning vil fortsætte, omend på et la
vere niveau. 
På meget langt sigt (dekader) indtræ
der ligevægten måske, men så er vi ude 
over den periode, hvor en opbygning af 
kulstoflager som middel til at holde 
drivhuseffekten i ave har interesse. 

Årsagerne til denne tilvækststigning skal 
ikke drøftes nærmere her, men der er for
mentlig flere: valg af bedre provenienser, 
bedre forstlig pleje, luftforurening (tilførsel 
af kvælstof) og drivhuseffekt (tilførsel af 
kuldioxid), jvf. f.eks. Larsen, 1990. 
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Figur 3. A : Udviklingen i den relative gennemsnitshøjde i 50-årige rødgranbevoksninger målt 
i tre hedeplantager gennem 80 år, 1980 = 100070 (Fra K.F. Andersen 1984). B: Udvikling i pro
duktionsniveau i tre bøgeskove på Sjælland gennem 200 år (Fra K.F. Andersen 1982). 

Endvidere er i de tidligere beregninger 
set bort fra, at en betydelig del af hug
sten indgår i et varigt kulstoflager i 
form af varige produkter (bygnings
tømmer, møbler, gulve, møbelplader 
0.1., bøger, genbrugspapir m.v). 
Der er også set bort fra at i det omfang 
træbaseret affald benyttes til varme
produktion vil det medføre et reduce
ret forbrug af fossilt brændsel. Det 
gælder iøvrigt anvendelsen af bio
masse brændsel i det hele taget. 
Da disse produkter under alle omstæn
digheder i stort omfang ville omsættes, 
bidrager også dette til en forbedring af 
kulstofbalancen. Det er ik ke et forhold 
som er søgt kvantificeret her. 
Opbygning af et varigt kulstoflager er 
diskutabel. Det afhænger bl.a. af byg
geaktivitet og befolkningsudvikling. I 
Danmark taler disse parametre måske 
ikke specielt for en akkumulering af 

varige træprodukter, men vækst må vel 
også på længere sigt formodes at være 
det normale. 
Selv varige produkter har en begrænset 
levetid. Men tror man på generel øko
nomisk vækst, vil der antagelig finde 
en nettoakkumulering sted. 
Det er væsentligt at gøre sig klart, at 
det er tilvæksten i et lager af skovpro
dukter, som har interesse. Der finder 
både tilgang og afgang sted. 
Som en optimistisk vurdering af kul
stofbindingen er her antaget større til
gang end afgang. 
Man bør imidlertid erindre, at selv 
uden en sådan nettoeffekt vil anven
delsen af skovprodukter i reglen have 
en positiv virkning på kulstofbalan
cen, da alternative produkter ofte er 
forbundet med et ikke-reproducerbart 
forbrug af kulstof. Der er tale om en 
positiv virkning svarende til den som 
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Foto. 1. I varige skovprodukter som f. eks. møbler og konstruk
tionstræ bindes kulstof i mange år. 

opnås ved substituering af fossilt 
brændsel med biomasse energi. Ej hel
ler denne virkning er søgt kvantifi
ceret. 
De nedenfor præsenterede regnestyk
ker skal således betragtes som et opti
mistisk bud på bindingen af kulstof i 
skov og skovprodukter i Danmark, 
hvor man kan sige at de tidligere præ
senterede tal for den forventede skov
rejsning alene udgør et pessimistisk 
skøn. 
Hvad man kunne kalde produkt sub-
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stitutions effekt ved brug af skovpro
dukter istedet for ikke-reproducerbare 
råvarer som olie og kul er ikke forsøgt 
vurderet. Ved en samlet vurdering af 
mulighederne for at reducere udslippet 
af kuldioxid til atmosfæren må imid
lertid også dette tages op. 
Beregningerne for kulstofbindingen 
på det eksisterende skovareal og på de 
nye skovarealer, som forventes i løbet 
af de næste IOD år, samt i skovproduk
ter fra disse arealer er baseret på føl
gende fælles forudsætninger: 



- l kbm vedrnasse (V) indeholder o. 24 
tC 

- Till kbm salgbar vedrnasse (VS) sva
rer ialt 1.5 kbm total ved masse 
(stamme, grene, rødder - VB) samt et 
vedrnasseækvivalent naturligt mas
setab i form af grene, rødder og 
blade/nåle på 0.6 kbm 

- Halvdelen af det naturlige og det 
hugstbetingede massetab's indhold 
af C indlejres i jordens humuspulje, 
såfremt den er under opbygning 
(dvs. i ny skov) 

- Der regnes med en netto produktla
gereffekt på 25 070 af den årlige hugst 

- Udslippet af kulstof som følge af 
energiforbruget i Danmark er 16 
mio. t C om året (Fenger et al. 1990). 

En yderligere forudsætning er, at sko
vene gror som hidtil, dvs. at der ikke 
finder et tilvækstsammenbrud sted. 
Nogle mener som bekendt, at "skov
døden" er en indikation af et forvente
ligt sammenbrud. 
I det følgende redegøres lidt nøjere for 
de nævnte forudsætninger (afsnit 
3.2-3.4), hvorefter de foretagne bereg
ninger for kulstofbindingen præsente
res (afsnit 3.5-3.7) . 

3.2 Opbygning af C i biomassen 
Vedrnassens indhold af C (0.24 t/kbm) 
er beregnet som et gennemsnit for løv 
og nål, baseret på en tørrumvægt 
(g/cm 3 

) for løv på 0.65 og for nål på 
0.45 (Moltesen 1988) samt et tørstof
indhold (g/g vedrnasse) af C i løv på 
0.45 og i nål på 0.42 (Thompson & 
Matthews 1989 ). Til sammenligning 
kan anføres at Brown et al. ( 1986 - her 
efter Sedjo 1989) regner med 0.26 t C 
per kbm biomasse under tropiske for
hold. 
Forholdet mellem salgbar vedrnasse, 

total vedmasse og massetab er gen
nemsnit for rødgran og bøg, skønnet 
på grundlag Møller (1946) og Møller & 
Nielsen's (1954) stofproduktionsun
dersøgelser. Disse undersøgelsers op
lysninger om tørstofproduktionsfor
hold er omsat direkte til vedmasserum
fangsforhold. Kulstofandelen af tør
stofindholdet i stammmer, grene, rød
der og blade/nåle antages at være af 
samme størrelsesorden. For troperne 
benytter Brown et al. (ibid. ) en faktor 
på 1.6 til omsætning fra salgbar masse 
til total vedrnasse. 
Når det er nødvendigt at have såvel 
salgbar masse som biomasse for øje, 
hænger det sammen med at det direkte 
udtag af C fra et skovareal i forbindelse 
med hugst er begrænset til den salg
bare masse, hvorimod tilvækst af C 
finder sted på hele biomassen. 
Der sker na turligvis en løbende om
sætning i form af blad/nål-, gren- og 
rod tab. En del af C indholdet heri bin
des imidlertid i humuslaget, hvilket 
også gælder for en del af den biomasse, 
som efterlades i forbindelse med skov
ning. Her regnes med, at det i ny skov, 
hvor humuJaget er under opbygning, 
drejer sig om halvdelen. 

3.3 Opbygning af C i humuslaget. 
I tempereret skover indholdet af C i 
jorden af størrelsesordenen 80-120 
t/ha (Post et al. 1982). 
Ijigur4 er illustreret hvad der sker med 
jordens indhold af C når skov omdan
nes til landbrug og siden atter får lov at 
springe i skov. 
Ifølge Schlesninger (1986) sker der et C
tab af størrelsesordenen 30070 ved lang
varig omdannelse (25-100 år) af skov til 
landbrug i tempererede områder. Groft 
kan regnes med et fald fra 100 t C/ha til 
70 t C/ha over en 60-årig periode. 
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Figur 4. Principskitse af forløbet i jordens indhold af kulstof når skov omdannes til landbrug 
( "clear" ) og siden igen får lov at springe i skov ("abandon"). Fra Houghton et al. 1983, her 
efter Schlesninger 1986. 

På grov sandblandet ler ved Askov 
faldt indholdet af e i et sædskifte be
stående af vinterhvede-roer-vårbyg
hør fra 50 t/ha til 40 tlha over 30 år 
(Christensen 1990). 
Opbygningen af C i landbrugsjord der 
opgives og springer i skov (eller tilplantes 
med skov) er ringe undersøgt. Schles
ninger (ibid. ) angiver tal fra 63 til 246070 
over forskellige tidsintervaller (forment
lig 30-60 år) og i forskellige jorddybder. 
Antages som udgangspunkt at landb
rugsjorden indeholder 40 t e/ha, sti
ger indholdet til mellem 65 t/ ha og 140 
t/ha eller mere end 1 t/ha/år. 
På basis af disse meget usikre (og 
strengt taget næppe sammenlignelige) 
tal, ser det ud som om opbygning af C 
i skovjord sker omtrent dobbelt så hur
tigt som nedbrydning af e i landbrugs
jord. En meget betydelig del af det 

gren/rod/blad/nåle tab, som finder 
sted i skov må således omsættes til va
rige C forbindelser. Som anført oven
for regnes her med, at det drejer sig om 
halvdelen ved etablering af ny skov 
(hvilket svarer til godt 1 t/ha/år). 
På gammel skovjord formodes at eksi
stere en ligevægt, dvs at hele masseta
bet omsættes. Hvorvidt det rent fak
tisk er tilfældet, er ikke søgt belyst i 
denne sammenhæng. Formodningen 
er udtryk for et forsigtighedsprincip. 

3.4 Opbygning af C i varige 
skovprod u kter 

Det antages skønsvist, at 70 % af hug
sten benyttes til varige produkter. Pro
duktionen er forbundet med et vist 
spild, måske 20 %. Rundt regnet op
lagres således 50 %. Antages at der 
samtidig kasseres, hvad der svarer til 

Foto 2. I Danmarks skove bindes årligt ca 660 000 t kulstof som følge af nettotilvækst på 
vedmassen. ~ 
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halvdelen heraf, fås en nettolageref
fekt på 25 070. 
Dette regnestykke er meget svagt un
derbygget, og man kan diskutere om 
det er rimeligt at præsentere noget med 
så stor usikkerhed i sammenhæng med 
den velunderbyggede kulstofbinding, 
som finder sted i selve skoven. 
Regnestykket er imidlertid med til at 
give et helhedsbillede og giver forment
lig også en rimelig ide om størrelsesfor
hold. Men vigtigere er måske, at det bi
drager til at holde sammenhængen 
mellem skovenes tilvækst og den forst-

lige skovbehandling for øje. Det vil 
blive behandlet nøjere i den senere arti
kel, som er stillet i udsigt ovenfor. 

3.5 Kulstofbinding på det eksiste
rende skovareal og i skovproduk
ter herfra 

Det eksisterende bevoksede skovareal 
er af størrelsesordenen 450.000 ha med 
en stående vedmasse på omkring 180 
kbm/ha, dvs. en samlet vedmasse på 
ca. 81 mio. kbm. Den gns. årlige til
vækst af salgbar masse er formentlig 
af størrelsesordenen 8.5 kbm/ha (gen-

Tabel J. Årlig netto kulstojbinding i den stående biomasse på det eksisterende 
skovareal i Danmark. 

Årlig tilvækst i salgbar masse (VS): 
8.5 kbm VS/ha/år x 450000 ha = 3.8 mia kbm VS 

Årlig tilvækst i total vedmasse (VB): 

1.5 kbm VB/VS x 3.8 mia kbm VS = 5.7 mio kbm VB 

Total årlig kulstofbinding: 

0.24 t C/kbm V x 5.7 mia kbm VB 1.38 mia t C 

Årlig hugst = 2.0 mio kbm VS 

Årligt kulstofudtag ved hugst: 
0.24 t C/kbm V x 2.0 mia kbm VS -0.48 mio t C 

Årligt kulstof tab ved omsætning af hugstaffald: 
(l.5-1.0) kbm V IV x 0.24 t C/kbm V x 2.0 mia kbm VS -0.24 mio t C 

Årlig netto kulstofbinding 0.66 mia t C 

Tabel 2. Nettoopbygning af kulstof i varige skovprodukter af træ fra de eksiste
rende danske skove 

Årlig hugst 

Årligt kulstofudtag ved hugst: 

0.24 t C/kbm V x 2.0 mia kbm VS 

Nettoopbygning af kulstof i varige produkter: 
25 % af 0.48 mia t C 
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= 2.0 mio kbm VS 

0.48 mio t C 

0.12 mia t C 



nemsnit for statsskovbruget, Skov- og 
Naturstyreisen 1991). 
Årlig hugst ligger omkring 2 mio. kbm. 
På basis heraf og under de ovennævnte 
forudsætninger er opbygningen af kul
stof på det eksisterende skovareal og i 
varige produkter beregnet i henholds
vis i tabel l og tabel 2. 
Foruden den hjemlige hugst på 2 mio. 
kbm importeres træ og papirvarer sva
rende til 4 mio. kbm stammemasse, 
hvoraf en del lagres i varige skovpro
dukter. Om man vil medregne denne 
del til det hjemlige skovprodukt-kul
stof-lager er en smagssag. Her er det 
udeladt. 

3.6 Kulstofbinding ved opbygning af 
ny skov og i forventede produk
ter herfra 

Det forudsættes at der etableres 5000 

ha ny skov årligt i 100 år. Denne forud
sætning svarer nogenlunde til regerin
gens målsætning, som er at fordoble 
skovarealet inden for en trægeneration 
( jvf. f.eks. DST 3/90, 1990). Såfremt 
den gennemsnitlige årlige tilvækst er 
10 kbm/ha opbygges der en masse på: 

5000 x 10 x 1/2 x 100 x 100 kkm = 250 
mio kbm. 

Der opbygges mindst i den indledende 
fase og mest henimod slutningen af 
l OO-års-per i od en. 
Hugges løbende ialt ca 60070 af den stå
ende vedmasse (forstlig optimal hugst
behandling) resterer en stående masse 
på 100 mio kbm. Vælges svagere hugst 
opbygges større masse og der bindes 
netto mere C. 
I tabel 3 og tabel 4 er beregnet den for-

Tabel 3. Forventet årlig netto kulstofbinding i biomasse og humus ved den plan
lagte skovrejsning i Danmark 

Gns. årlig opbygning af salgbar masse (VS): 

250 mio kbm/lOO år 

Gns . årlig opbygning af total vedmasse (VB): 

1.5 kbm VB/ VS x 2.5 mio kbm VS 

Gns. årlig kulstofbinding i stående biomasse: 

0.24 t i C kbm V x 3.75 mio kbm VB 

Gns. årlig indlejring af kulstof fra naturligt massetab 

i humuslaget: 

= 2.5 mio kbm VS 

= 3.75 mio kbm VB 

0.90 mia t C 

0.5 x 0.6 kbm V IVS x 2 .5 mio kbm VS x 0.24 t C/kbm V = 0 . 18 mio t C 

Gns. årlig hugst af salgbar masse 1.5 mio kbm VS 

Gns. årligt kulstofudtag ved hugst: 

0.24 t C/kbm V x 1.5 mio kbm VS -0.36 mia t C 

Gns. årligt kulstof tab ved omsætning af hugstaffald: 

0.5 x (1.5-1 .0) kbm V I V x 0.24 t C / kbm V x 1.5 mio 

kbm VS 

Gns. årlig netto kulstofbinding 

-0.09 mio t C 

0.63 mia t C 
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Tabel 4. Forventet årlig nettoopbygning af kulstof i varige skovprodukter af træ fra 
den planlagte skovrejsning i Danmark 

Gns . årlig hugst 

Gns. årligt kulstofudtag ved hugst: 

0.24 t C / kbm V x 1.5 mio kbm VS 

1.5 mio kbm VS 

0.36 mia t C 

Gns. årlig nettoopbygning af kulstof i varige produkter: 

25 070 af 0.36 mio t C 0.09 mia t C 

ventede kulstofbinding i skov og va
rige skovprodukter ved den planlagte 
skovrejsning. 

3.7 Sammendrag af kulstofbinding i 
skov og skovprodukter i Danmark 

I tabel 5 og tabel 6 er den forventede 
gennemsnitlige årlige kulstofbinding i 
henholdvis skov og skovprodukter i 
Danmark i de kommende 100 år sam
menstillet. 
Når det er valgt at præsentere kulstof
binding i skov og i skovprodukter i hver 
sin tabel, skyldes det, at usikkerheden 

på beregningerne af kulstofbinding i 
skovprodukter er meget stor. 
Den gennemsnitlige årlige nettobin
ding er beregnet over en tidshorisont 
på 100 år. På de nye skovarealer vil den 
årlige binding stige i takt med tilgan
gen af arealer. Ser vi alene på det eksi
sterende skovareal udgør den aktuelle 
årlige binding ca. 660000 t kulstof eller 
ca. 4 070 af det årlige danske udslip af 
kulstof til atmosfæren. Gennemføres 
skovrejsningen som planlagt, vil kul
stofbindingen i skovene næsten for
dobles, hvis man forudsætter traditio
nel intensiv udnyttelse. 

Tabel 5. Forventet gennemsnitlig årlig nettobinding af kulstof i eksisterende og planlagte danske 

skove. 

Stående biomasse; eksisterende skovareal 0.66 mia t C 

Opbygning af biomasse og humus; skovrejsning 0.63 mio t C 

I alt 1.29 mia t C 

Tabel 6. Forventet årlig nettobinding af kulstof i varige skovprodukter. Tallene er behæftet med 

stor usikkerhed. 

Varige prod uk ter; eksisterende skov 0.\2 mia t C 

Varige produkter ; skovrejsning 0.09 mia t C 

l alt 0.21 mia t C 
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Foto 3. I ny skov opbygges kulstof i både biomasse og jordbund. 

Effekten på kulstofbalancen vil for
mentlig kunne øges yderligere hvis man 
i skovdriften fremmer vedmasseopspa
ring. Dette og samfundets muligheder 
for at understøtte en sådan udvikling vil 
blive behandlet i en senere artikel. 
Den skønnede nettobinding af kulstof 
i varige skovprodukter er forholdsvis 
beskeden. Aktuelt er der tale om 
120.000 t kulstof per år. Usikkerheden 
på dette tal kan meget vel være ±100 070. 
Det er imidlertid ikke kun varige skov
produkter, som er afbetydning for kul
stofbalancen. Alle skovprodukter - og 

biomasseprodukter iøvrigt - som sub
stituerer produkter baseret på ikke
reproducerbare kulstofholdige råvarer 
har en positiv indflydelse på kulstof
balancen. Det er et forhold, som det er 
interessant at have for øje i forbindelse 
med de igangværende overvejelser om 
indførelse af afgifter på udledning af 
kuldioxid. 

4. Det globale perspektiv 

4.1 Binding af kulstof i de tempere
rede og boreale skove 

Til sammenligning med Danmark er i 
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Tabel 7. Binding af C i skov i Europa og i nogle udvalgte lande alene som følge af 
den aktuelle nettotilvækst i vedmasse. 

l) 2) C-binding 
Land C-udslip Eg\. Netto- Netto-

mio.tC skov- tilv. tiJv. mio. t 070 af tC 
pr. år areal salgb.mas. totalmas tC ud- Iha 

mio. ha mio. mio . lår slip l år 

kbmlår kbml år 

l) x1.5 2)x.24 

Danmark ...... 16.9 0.5 1.8 2.7 0.65 3.8 1.4 

Tyskland ...... 271 .3 9 .7 35 52.5 12.6 4.6 1.3 

Finland .. .. .. . 22.5 19.9 25 37.5 9 40.9 0 .5 

Sverige .. .. . .. . 15.5 24.4 30 45 iO .8 70 0.4 

Europa ... .... 1198.1 137 .0 150 225 54 4.5 0.5 

USA . ... .... . . 3025 .8 2iO 168 252 60.5 2.0 0.3 

Canada ....... liO. 1 244 26 39 9.4 8.5 0.0 

Kilder: World Resources Institute 1990 (C- udslip 1987 samt skovarealer), Skoven 11 / 1990 (nettotil

vækst i salgbar vedmasse for Tyskland, Finland og Sverige), Ott 1990 (nettotilvækst for Eu
ropa), ECE/FAO 1990 (nettotilvækst samt skovareal for USA og Canada). 

tabel 7 vist bindingen af C i skov i nogle 
udvalgte lande alene som følge af net
totilvæksten i vedmasse på det eksiste
rende skovareal (eller med aktuel ud
vikling i skovarealet). 
Udvælgelsen af lande er sket ud fra til
gængeligheden af oplysninger om net
totilvækst. 
Tabel 7 repræsenterer ca. 590 mio. ha 
lukket skov i det tempererede/boreale 
område. Det totale tempererede/bore
ale skovareal er af størrelsesordenen 
1,6 mia. ha (WRI 1988). 
En extrapolation fra det skovareal som 
er omfattet af tabel7til hele det tempe
reredeiboreale område giver en total 
nettobinding af kulstof på knap 340 
mio. t. 
Værdien af en sådan extrapolation kan 
naturligvis diskuteres. Som det også 
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fremgår af tabel 7 er der formentlig en 
meget stor variation i nettobindingen 
af kulstof per arealenhed i den tempe
rerede zone. Størst er den i det tysk
sydskandinaviske område, hvor skove
ne drives mest intensivt. Det viser sam
tidig, at der er et betydeligt potentiale 
for øget kulstofbinding i de tempere
rede områder gennem en forbedring af 
skovdriften. 
Når man vurderer kulstofbalancen i 
tempererede områder er det væsentligt 
at erindre, at skovrydning ikke alene vil 
resultere i en frigørelse af kulstof fra 
biomassen men også fra jordens hu
muslag. Tilsvarende vil etablering af 
skov både medføre kulstofbinding i 
biomasse og i jord. 
Om der på det eksisterende tempere
rede skovareal sker en nettobinding af 



kulstof i humuslaget svarende til netto
tilvæksten i biomasse vides ikke. For 
det eksisterende danske skovareal er 
ovenfor antaget, at der er tale om en li
gevægt. 
I historisk perspektiv har der fundet en 
meget stor frigørelse af kulstof sted 
gennem omfattende skovrydninger i de 
tempererede områder. 
I dag antager man, at skovarealet i tem
pererede og boreale områder er af om
trent samme størrelse som for 10 år si
den (UN/FAO 1991). I takt med den til
plantning, som angiveligt finder sted 

må der altså ske en næsten tilsvarende 
rydning. Den mertilvækst som lader til 
at være en realitet skulle således finde 
sted på et nogenlunde konstant areal. 

4.2 Kulstufbalancen i de tropiske 
skove 

WRI's nye skøn for kulstof-emmission 
på 2.8 mia. t, som følge af skovrydning 
i troperne, er baseret på, at der årligt 
ryddes ca 20 mio. ha skov, hvilket for
mentlig er i overkanten (FAO 1991). 
Desuden er der fortsat nogen uenighed 
om hvor store mængder kulstof der 

Foto 4. Skovrydning bevirker frigørelse af store mængder kulstof. Foto: Allan Breum Larsen. 
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egentlig findes i de tropiske skove, som 
bliver ryddet. Men selvom man støtter 
sig til de tidligere estimater varierende 
mellem 0.9 og 2.5 mia. t, er der tale om 
ganske betragtelige mængder. 
I den stående naturskov er nettotilvæk
sten som allerede nævnt typisk nul. 
Plantageetablering i troperne har ikke 
noget stort omfang. Omkring 1980 
skønnede FAO en årlig tilplantning på 
1.1 mio ha og et samlet tropisk planta
geareal på 11.5 mio ha. Siden er til
plantningsraten steget noget. Idag er 
der skønsvis 25 mio. ha plantage i tro
perne (UN/ FAO 1991). 
Sættes mertilvæksten (tilvækst minus 
hugst) til 5 kbm / ha/ år bindes årligt af 
størrelsesordenen 50 mio. t C i biomas
sen. Altså ikke meget i forhold til em
missionen som følge af skovrydning. 
Også tropiske skovjorde indeholder 
kulstof varierende fra 20 tlha i ari de 
områder til 200 tlha i tropisk regnskov 
(Post et al. 1982). Som i tempererede 
områder sker en frigørelse af det jord
bundne kulstof ved skovrydning 
(Schlesninger 1986). En genopbygning 
af jordens kulstofindhold ved retable
ring af skov sker relativt hurtigt i tro
perne. 

4.3 Binding af kulstof i varige 
skovprodukter 

Kyrklund (1990) har beregnet hvor 
meget kulstof, der bindes i den del af 
det globale forbrug af industrielt 
rundtræ, som omsættes til varige pro
dukter. Han når frem til et tal af stør
relsesordenen 270 mio. t på basis af 
forbruget i 1986 eller næsten 10 % af 
den årlige nettoemmission til atmo
sfæren. 
Kyrklund sætter imidlertid ikke dette 
tal i relation til den nedbrydning af 
produkter som også finder sted. Anta-
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ges f.eks. en nettoeffekt på 25 0/0, som 
gjort for Danmark ovenfor, reduceres 
tallet til knap 70 mio. t C. 

4.4 Skovene og uligevægten i det 
globale kulstofregnskab 

Som det fremgår af de foregående af
snit bindes årligt en ganske betydelig 
mængde kulstof i skove og skovpro
dukter. De foreliggende ret grove skøn 
antyder, at der er tale om en mængde 
som ikke overstiger 0.5 mia. t C, altså 
ganske betydeligt mindre end den uli
gevægt i kulstofregnskabet som Tans et 
al. (op. cit.) (afsnit 2.2) har påpeget. 
Man bør naturligvis være opmærksom 
på, at der kun skal forholdsvis små 
ændringer i beregningsforudsætnin
gerne til for at ændre størrelsen af de 
præsenterede tal. Kendskabet til de 
tempererede skoves udstrækning og til
stand er mangelfuld. 
Det kan ikke afvises, at Sedjo (ibid.) 
har delvis ret, når han foreslår, at de 
tempererede skove kan rumme noget af 
forklaringen på den formodede ulige
vægt i det globale kulstofregnskab. 
Samtidig er det imidlertid sandsynlig
gjort, at de næppe rummer hele forkla
ringen . 

4.5 Skovbevaring og skovtilplant
ning som midler mod drivhus
effekten 

det foregående er forsøgt givet en 
slags status for den kvantitative rolle, 
som verdens skove spiller for binding 
og emission af kuldioxid og dermed 
for drivhuseffekten. 
Mere interessant er det for så vidt at 
vurdere, hvad skovbruget kan gøre for 
at bekæmpe drivhuseffekten. 
Det arealmæssigt mest effektive vil 
helt klart være at beskytte de tropiske 
skove mod rydning. Skovrydning i tro-



perne skyldes et samspil af mange fak
torer, hvorunder ligger befolkningstil
vækst og fattigdom . At imødegå skov
rydning vil bl.a. kræve en massiv om
fordeling af ressourcer i verdenssam
fundet. Er det realistisk? 
I globalt perspektiv har man beregnet, 
at der skal tilplantes et sted mellem en 
halv og en hel milliard ha skov for at 
optage det totale årlige netto-kulstof
udslip på ca 3 mia t. C (Sedjo 1989, 
Kyrklund 1990). Det svarer til mellem 
10 og 20070 af det globale skovareal el
ler ca 25 til 50 gange det eksisterende 
tropiske plantageareal (ca 25 mio. ha). 
Realismen i et sådant projekt savner 
fortsat en vurdering, men det er dog 
sandsynliggjort, at de nødvendige are
aler er til rådighed (Grainger 1988). 
Også det vil kræve betydelige investe
ringer. 

5. Nogle afsluttende bemærk-
ninger 

Det foreliggende indlæg har måske i 
nogen grad karakter af talmagi. Det si
ges ikke for at forebygge kritik, men 
for at fremhæve, at sammenhængene 
mellem skov og klima er dårligt bely
ste. Der savnes både noget udrednings
arbejde og en egentlig forskningsind
sats. 
Det er sandsynligt, at der i forbindelse 
med forhandlingerne om en internati
onal klimakonvention, som gerne 
skulle føre til konkrete resultater på 
FN's konference om miljø og udvik
ling i 1992, både nationalt og internati
onalt, vil blive stillet krav om mere vel 
underbygget viden end den, der nu 
foreligger. 
Den igangværende opgørelse af ver
dens skovressourcer, som forventes at 
foreligge i løbet af 1992, vil antagelig 

forbedre beregningsgrundlaget væ
sentligt, ligesom Danmarks Statistiks 
kommende opgørelse over de danske 
skove og plantager vil kunne danne ba
sis for mere sikre danske beregninger. 
De mange usikkerheder, som forelig
ger, gør skov og klima til et velegnet 
emne for modellering og sensitivitets
analyse, som vil kunne bidrage til at 
frembringe et bedre beslutningsgrund
lag for såvel fremtidig skovdrift som 
fremtidige investeringer i skov. I inter
national sammenhæng vil der for
mentlig fremkomme en del sådanne 
studier i de nærmest kommmende år. 
Skovrejsning i Danmark kan synes lille 
og ubetydelig i det globale perspektiv. 
Både i Danmark og Europa er man 
imidlertid langt inde i diskussionerne 
om afgifter på udledning af kuldioxid . 
Sådanne afgifter bør måske ses som et 
led i en afgi fts/subsidie-strategi med 
henblik på at reducere kuldioxid-emis
sionen. 
For skovbruget må eventuelle subsidier 
naturligvis ses i sammenhæng med en 
drift som optimerer kulstofbinding. 
Dette emne vil blive behandlet nær
mere i den efterfølgende artikel, som 
allerede er nævnt. 
Selvom den skønnede kulstofbinding i 
skover betragtelig, må det under
streges at skovrejsning ikke er et mid
del til løsning af problemet hverken i 
Danmark eller på globalt plan. 
På længere sigt vil skovrejsning isoleret 
set være at betragte som "stakket 
varme". Muligheden ligger i, at vi kan 
vinde tid, imedens vi omstiller til andre 
energi former. 
Massiv investering i skovbevaring og 
global skovrejsning kan synes ureali
stisk, men sammenligner vi disse mu
ligheder med realismen i en drastisk 
nedskæring af energiforbruget, som er 
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alternativet indtil nye energiformer 
foreligger, tegner de sig måske alligevel 
som reelle muligheder. 
Verden har sagt nej til at nedsætte ener
giforbruget med 60 0/0, som ifølge 
IPCC er nødvendigt, hvis vi skal stabi
lisere drivhusgasserne på nuværende 
niveau. Man nøjes med at tale om sta
bilisering af energiforbruget og siger 
dermed ja til global opvarmning. 
Bo Larsen (1990) vurderer i sin artikel 
om drivhuseffektens konsekvenser for 
skovene og deres dyrkning, at det tek
nisk og dermed politisk er lidet sand
synligt, at en global begrænsning i pro
duktionen af kuldioxid og andre driv
husgasser kan gennemføres. 
Med vore egne ønsker om fortsat vel
færd og u-landenes aspirationer om 
øget velfærd for en stigende befolk
ning er det givetvis rigtigt. Men hvis 
konsekvenserne er som anført ijigur 5, 
hvorfor så ikke binde noget mere kul
dioxid, medens vi venter på solener
gien? Findes der noget alternativ til 
skov? 

6. Sammendrag 

Den stigende nettotilførsel af drivhus
gasser, heriblandt kuldioxid, til atmos-

færen truer med at ændre livsbetingel
serne på kloden radikalt. 
Den stående biomasse på det eksiste
rende danske skovareal (ca 450000 ha) 
binder årligt netto kuldioxid svarende 
til ca 660 000 t C. 
Gennemføres skovrejsning i Danmark 
som planlagt - det vil sige en fordob
ling af skovarealet i løbet af en skovge
neration - vil den gennemsnitlige år
lige nettobinding af kulstof i biomasse 
og humus i den periode skovrejsningen 
finder sted, stige til ca 1,3 mio t C per år 
svarende til godt 8 % af det årlige dan
ske udslip af kuldioxid. Tallene er be
regnet under forudsætning af hidtidig 
skovdyrkningspraksis. 
Går samfundet ind og subsidierer kul
dioxidbinding som et led i en afgiftspo
litik, der skal begrænse udslip af kul
dioxid, vil man formentlig fremme 
skovrejsning og gennem ændret dyrk
ningspraksis kunne øge kulstofbindin
gen i skovene yderligere. Dette vil blive 
gjort til genstand for nærmere behand
ling i en senere artikel. 
Der bindes også kulstof i varige skov
produkter. Antages 25 % af den årlige 
hugst at udgøre en nettostigning i 
mængden af varige skovprodukter, 
bindes på den måde i øjeblikket ca 

Danskerne står foran et valg: Enten halverer vi energiforbruget, sætter 
solfangere på tagene, bygger vindmøller i titusindvis og accepterer 
tvangstilslutning til gas og varmenettene. Eller også afventer vi, at driv
huseffekten får klimaet til at ændre sig, havene til at stige, og miljøflygt
ningene til at banke på . Valget burde være let. Alligevel er det et ikke
tema i dagens valgkamp. 

Figur 5. Jørgen Steen Nielsen i Information under folketingsvalgkampen i december 1990. 
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120 000 t C årligt som følge af hugsten 
i de danske skove. 
Med en stigende hugst på grund af 
skovrejsning og under forudsætning af 
et udnyttelsesmønster som idag, vil 
den gennemsnitlige årlige binding i 
den kommende skovgeneration stige til 
ca 210 000 t C per år eller mellem 1 og 
1.5 % af det årlige danske udslip af 
kuldioxid. 
Mængden af varige skovprodukter vil 
måske øges, hvis der indføres afgifter 
på produktion, der medfører udslip af 
kuldioxid. 
Det er imidlertid ikke kun varige skov
produkter, som er af betydning for kul
stofbalancen. Alle skovprodukter - og 
biomasse produkter iøvrigt - som sub
stituerer produkter baseret på ikke
reproducerbare kulstofholdige råvarer 
har en positiv indflydelse på kul
stofbalancen. Specielt biomassebase
ret energifremstilling vil kunne få be
tydning, ikke mindst i globalt per
spektiv. 

I jordens tempererede og boreale skove 
finder formentlig en betydelig netto
binding af kulstof sted. Også en udvi
delse af plantagearealer i troperne bin
der kulstof, ligesom man må formode, 
at der finder en nettotilvækst sted i den 
globale mængde af varige skovpro
dukter. Alt i alt er der måske tale om en 
netto binding af størrelsesorden 500 
mio t C per år. Det er imidlertid et tal 
som må tages med mange forbehold og 
som burde undersøges bedre. 
Det er tilsyneladende kun lidt sam
menlignet med det udslip, som finder 
sted på grund af skovrydning i tro
perne, der formentlig er af størrelses
ordenen 2 mia t C per år. 
Skovbevaring, forbedret skovdrift og 
skovrejsning er de midler, som skov-

bruget kan tage i anvendelse for at be
grænse netto udslippet af kuldioxid. 
Det er midler, som må anses for hen
sigtsmæssige, idet de ikke - som drasti
ske nedskæringer i energiforbruget -
truer vor velfærd fra en ny side. Vi be
høver måske ikke at skulle vælge mel
lem to onder: global opvarmning eller 
velfærds-deroute. Er der noget alterna
tiv til skov? 
Selvom svaret er nej, må det under
streges, at skov ikke kan løse problemet 
definitivt. På meget langt sigt må net
tobindingen formodes at blive nul. 
Træerne gror ikke ind i himlen. Mulig
heden ligger i, at vi kan vinde tid, ime
dens vi omstiller til andre energifor
mer. 
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Nogle skovpolitiske overvejel
ser vedrørende tropeskovene 

Af HENRIK HVIDBERG-HANSEN*) 

Skovrydningens omfang 

De tropiske skove udgør ca. 3000 mio 
ha, af hvilke omtrent halvdelen findes i 
de humide troper og en anden halvdel i 
de halvtørre områder. Ca. 1000 mio ha 
skov i de humide troper anses stadig 
for at være uberørt af tømmerhugst. 
Nyere undersøgelser skønner at trope
skovene årligt reduceres med 17-20 
mio. ha. Rydningen er en konsekvens 
af fattigdom og stigende befolknings
vækst og skyldes primært inddragelse 
af skovarealer til agerbrug og græs
ning. I de mere tørre områder som 
f.eks. Sahel spiller også brændesam
ling en betydning for skovrydningen. 
Tømmerhugst påvirker naturligvis 
skovenes artssammensætning. Hug
sten bidrager også til skovens opløs
ning dels fordi de anlagte veje og slæ
bespor giver adgang til dyrkning og 
bosætning i skoven, dels fordi den lo
kale skovadministration som oftest er 
for svag til at håndhæve den kontrol 
med hugsten, som er nødvendig for at 
sikre skovens regeneration og fremti
dige vækst. 

Virkninger 

Skovene har betydning på lokalt plan 
ved at forsyne befolkningen med en 
lang række produkter (mad, medicin, 
materialer til redskaber og husbyg-

ning) og ved at beskytte mod erosion. 
Skovrydningens negative konsekven
ser rammer derfor i første omgang lo
kalbefolkningen. De værst ramte kan i 
visse tilfælde være stammefolk, hvis 
hele eksistens er knyttet til regnskoven 
og som kun har haft lidt kontakt med 
den omgivende verden. 
Skovrydningen går først ud over de fat
tige i lokalsamfundene, der oftest ikke 
har megen bevågenhed på nationalt 
plan i de respektive landes regeringer. 
Følgevirkningerne kan være forrin
gelse af land- og skovbrugets produkti
onspotientiale på længere sigt, tilsan
ding af flodsystemer og kraftværksan
læg samt uheldige klimaændringer. 
Ødelæggelserne fortsætter dog som 
oftest så længe det nationale (byernes) 
behov for fødevarer og for forsyning 
med træ til forbrug og eksport kan 
dækkes gennem fældning og rydning 
af ny skov. 
Følgevirkningerne på verdensplan til
trækker sig i stigende omfang interesse 
på internationalt niveau. Tropesko
vene har indvirkning på det globale 

*) Henrik Hvidberg-Hansen er forstkandi
dat og har siden 1987 været skovbrugsråd
giver for DANIDA. Fra 1981 til 1987 var 
han ansat i Verdensbanken, og har tidligere 
boet og arbejdet i Kenya, Ethiopien, Sydaf
rika, Nigeria, Ghana, Peru og Brazilien . 
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klima gennem deres påvirkning af ned
børen. Desuden frigives ved skovryd
ningen drivhusgasser (C02) til at
mosfæren, når det organiske materi
ale, som er bundet i skovens vegetation 
omsættes. 
De humide tropeskove udmærker sig 
ved en meget stor artsrigdom: Over 
halvdelen af verdens levende arter fin
des der, selvom de kun udgør 7CJ?o af 
jordens overflade. Mange arter, både 
af planter og dyr, er endnu ikke be
skrevne, og disse udgør et enormt po
tentiale for den medicinske industri og 
for fremtidens plantedyrkning og for
ædling. 

Arsager 

Årsagerne til den ovenfor beskrevne si
tuation ligger fattigdommen i ulan
dene, manglen på alternative økono
miske muligheder og den dertil knyt
tede høje befolkningsvækst. For at af
hjælpe disse forhold kræves økono
misk udvikling i almindelighed. Det er 
derfor vigtigt at se på skovenes og 
skovbrugets situation i sammenhæng 
med andre sektorer og med økonomien 
som helhed. 
En del af årsagen til skovrydningen lig
ger i at aktørerne - som er årsag til 
skovrydningen - har økonomiske inte
resser deri, og at disse private interes
ser ikke er sammenfaldende med de 
langsigtede nationale eller globale in
teresser. Dette er sædvanligvis tilfæl
det, hvad enten den primære årsag til 
skovrydningen er rydning til landbrug, 
tømmerhugst eller fremskaffelse af 
brænde. 
"Markedskræfternes frie spil" vil der-

for ikke føre til løsninger, som er miljø
mæssigt eller socialt acceptable på 
længere sigt. Først når næsten al skov 
er forsvundet og dermed det "fri gode" 
(som skovene repræsenterer), vil der 
være privatøkonomiske motiver for at 
bevare de sidste rester af skoven og for 
at plante træer til forsyning af de på
trængende behov. 
Dertil kommer at ulandenes regeringer 
som oftest er for optaget af andre poli
tiske og økonomiske problemer, som 
føles mere presserende, til at gøre til
strækkeligt ved de forhold, som er år
sager til skovrydningen eller som virker 
hæmmende for plantning af træer. En
delig er der jo fordele på kort sigt ved at 
fortsætte skovrydningen. 
De ovennævnte forhold er ofte for
stærket af eksisterende ejendomsfor
hold og brugsrettigheder, som ikke i 
ønskeligt omfang stimulerer til skovbe
vareise eller investering i træplantning. 

Ovenfor er beskrevet skovrydningens 
omfang (med dertil knyttede usikker
heder), skovenes betydning og nogle 
årsager til skovrydningen. I det føl
gende skal beskrives nogle af de tiltag, 
der er nødvendige for at reducere ryd
ningen og som kan medvirke til beva
ring af skovene. 

Hvad kan der gøres 

For at bremse skovrydningen er føl
gende tiltag relevante: 

1. Fremme af økonomisk udvikling. 
Øgede investeringer i industri og land
brug er nødvendige for at gøre økono
mien mere alsidig og for at fremme be-

Det skønnes at de tropiske skove årligt reduceres med godt 17 mio. ha - 4 gange Danmarks 
areal. (Foto MM-M, fra regnskoven i Amazonlandet i Peru, 1969). ~ 
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Svedjebruget er generelt den største trusel mod regnskoven. (Foto HH-H, fra Perus Amazon
land, 1969). 

skæftigelsen. Samtidig er øget folke
oplysning og familieplanlægnings
programmer som oftest nødvendige 
for at opnå balance mellem befolkning 
og ressourcer på længere sigt. 
Etablering af mere vedvarende land
brugssystemer er påkrævede for at 
mindske svedjebrugets omfang i tru
ede områder. Dette gælder især i de hu
mide tropeegne, hvor plantageafgrø
der (tree crops), som f. eks.oliepalmer 
og gummiplantager, fra et erosions
mæssigt synspunkt er relativt tilfreds
stillende, men hvor dyrkning af etårige 
afgrøder volder problemer med jorde
rosion. Foranstaltninger for at mod
virke erosion er arbejdstids- og ener
gikrævende i sammenligning med det 
traditionelle svedjebrug. øget forsk
ning på dette område er nødvendigt. 
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2. Beskyttelse af specifikke skov-
områder. 

De færreste lande har udarbejdet en 
"land use plan", hvori benyttelsen af 
landets områder fastlægges til f.eks.: 
- Skovarelaer, som skal forblive ube-

rørte i deres naturlige tilstand 
- Skove, hvori forskellige definerede 

former for kontrolleret udnyttelse 
kan finde sted 

- Områder egnede til kombineret 
land- og skovbrug ("agroforestry") 

Selvom udarbejdelsen af en sådan 
"land use plan" er det ideelle, må man 
gøre sig klart, at det er et tidskrævende 
arbejde, som også indeholder mange 
politisk vanskelige afgørelser. Medens 
det i enkelte lande som f.eks. Costa 
Rica, er lykkedes at etablere velkon-



trollerede nationalparker, ser man 
mange andre eksempler på, at tidligere 
oprettede nationalparker og "farest re
serves" ikke længere respekteres, men 
at overudnyttelse og bebyggelse finder 
sted. 
I betragtning af skovrydningens om
fang er det nødvendigt her og nu at af
sætte tilstrækkelig store områder re
præsenterende forskellige økologiske 
zoner og deres flora og fauna til fremti
dig bevaring. 
På lokalt plan er det nødvendigt både 
med kontrol og inddragelse af den lo
kale befolkning på græsrodsniveau. 
Samtidig kan det være nødvendigt at 
igangsætte projekter i grænseområ
derne ( "buffer zones") for at forbedre 
jordbruget og skaffe alternative ind
komstmuligheder til skovrydningen. 
I denne proces kan det være nyttigt at 
indrage alle de "aktører, som findes pa 
scenen", dvs den lokale befolkning, 
landets regering, private organisatio
ner i det pågældende land (NGO'er), 
og internationale organisationer af 
forskellig slags, inklusive NGO 'er. 
Disse "aktører" har alle en rolle at ud
føre og kan supplere hinanden. 
En forudsætning for at et sådant ar
bejde kan lykkes er, at det pågældende 
lands regering har den fornødne inter
esse og politiske mulighed for at kon
trollere de økonomiske interesser, som 
resulterer i skovenes forsvinden. Lo
kale NGO 'er støttet af internationale 
NGO 'er kan her bidrage på nationalt 
og internationalt plan, ligesom de kan 
medvirke på græsrodsniveau ved pro
jekternes gennemførelse. 
Internationale organisationer og bila
terale donorer kan medvirke til at 
styrke den politiske interesse for skov
bevaring i tropelandene gennem inter
nationale konventioner og præmiering 

af skovbevarelse gennem finansielle 
overførsler. Tropelandenes kapacitet 
kan endvidere styrkes gennem perso
nalebistand og ved finansiel bistand. 
De forskellige aktørers indsats bør ko
olidineres for at undgå overlapning og 
ressourcespild. 

3. Tilvejebringelse af bedre overens
stemmelse mellem nationale/-glo
bale interesser og private inter
esser 

Som tidligere nævnt skyldes skovryd
ningen ofte, at private interesser ikke er 
sammenfaldende med samfundets in
teresser på længere sigt. For at bevare 
skovene og stimulere et bæredygtigt 
skovbrug gælder det derfor om at til
passe lovgivning og prispolitik således, 
at disse interesser så vidt muligt bliver 
sammenfaldende. 
I det følgende gives nogle eksempler på 
hvor ændringer kan være gavnlige. 
Store skovområder udnyttes i dag til 
tømmerhugst gennem koncessionssy
stemet, som har været praktiseret siden 
kolonitiden. Dette system går i korthed 
ud på, at brugsrettigheden til hugst af 
tømmer over store områder overdrages 
til private eller firmaer, som til gen
gæld betaler et sæt af afgifter. Konces
sionerne udlejes ofte for en periode af 
20-25 år, og for lejemålet findes et sæt 
af regler, der har til formål at sikre, at 
skoven ikke ødelægges. 
Koncessionssystemet har lidt under en 
række svagheder: 
- det tilsidesætter den lokale befolk

nings traditionelle brugsrettigheder 
og interesser 

- koncessionsregler for hugsten er 
sjældent blevet efterlevet 

- regeringskontrollen har været man
gelfuld 

- lejemål og træpriser er ikke blevet 
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Det er almindeligt at tømmerhugst sker gennem tildeling af koncessioner. Der er en række 
grunde til at dette system er forældet, og derfor bør der eksperimenteres med nye systemer, 
hvor de traditionelle brugere af skoven inddrages i langt højere grad . (Foto HH-H, fra regn
skoven i Perus Amazon-land, 1969). 

opdateret således at de afspejler den 
reelle værdi 

- tildeling og drift af koncessioner har 
været præget af korruption 

- koncessionsrettigheder er blevet ud
nyttet til at opnå hurtige fordele sna
rere end til at tage hensyn til skove
nes bevaring og produktion på langt 
sigt 

- koncessionsgrænserne er i mange 
tilfælde ikke blevet opdateret efter at 
skovrydning og konvertering til 
landbrug har fundet sted. 

Koncessionssystemet er kolonialistisk i 
sin oprindelse og tager ikke hensyn til 
lokalbefolkningens udnyttelse af 
skoven til diverse formål. Systemet be-

68 

virker derfor, at lokalbefolkningen, 
som jo har mest interesse i området, 
fremmedgøres i forhold til beslut
ningsprocessen og skovudnyttelsen. 
På baggrund af de dårlige erfaringer 
med koncessionssystemet bør der eks
perimenteres med helt nye systemer, 
som indebærer, at de traditionelle bru
gere af skoven helt eller delvis bliver 
overdraget brugsrettigheden og under 
regeringskontrol bliver gjort ansvar
lige for udnyttelse og overvågning. 
Det internationale donorsamfund 
kunne her bidrage med teknisk assi
stance. "Pilotprojekter" på dette om
råde bør iværksættes og støttes af den 
internationale tømmerorganisation, 
ITTO. 



Det er naturligvis ikke muligt at for
lade koncessionssystemet her og nu 
alle steder, hvor det praktiseres; men 
det er nødvendigt at tage systemet op 
til revision i lyset af ovennævnte svag
heder. Frem for alt er det nødvendigt at 
inddrage lokalbefolkningen langt 
mere end hidtil ved tildeling og admini
stration af koncessioner. 
Systemet bør også modificeres således, 
at udbud sker i licitation og at kon
cessions- og træpriser justeres regel
mæssigt i takt med ændringer på ver
densmarkedet. En længere koncessi
onsperiode end 25 år, f.eks. 100 år, 
kunne også i visse tilfælde bidrage til at 
give koncessionshaverne en større in
teresse i en bæredygtig drift. 
Det ses ofte i afrikanske lande, at om
råder, som dyrkes til agerbrug og som 
kun indeholder fritstående træer eller 
grupper af træer er underlagt konces
sion, fordi koncessionsgrænserne ikke 
er blevet revideret efter den oprindelige 
skover forsvundet. Ligeledes er visse 
træarter, som er af økonomisk inter
esse i landbrugsområder ofte under
lagt regler for" farm trees". Dette inde
bærer, at de tilhører staten. 
Begge eksempler tjener til at vise, at gæl
dende regler modvirker bøndernes inte
resse i at pleje opvæksten af nye træer og 
dermed bidrager til at træerne gradvist 
forsvinder fra landskabet. Det ville der
for være nyttigt at revidere gældende lov
givning og praksis vedrørende brugsret
tigheder. 
Der er også eksempler på, at skovrydnin
gen bliver stimuleret af subsidier til andre 
driftsformer, f.eks. er rydning til kvægfar
me blevet subsidieret i Brasilien. Sådanne 
ordninger bør naturligvis også nyvurderes. 

4. Kontrol med større investeringer 
Investeringer i infrastruktur (veje, 

dæmninger og lignende) medvirker 
ofte til at åbne skovene for bosætning 
og uønsket hugst. Sådanne store inve
steringer (offentlige som private) bør 
derfor underkastes miljøkonsekvensa
nalyser på planlægningsstadiet. 

Institutionelle forbedringer i trope
landene er nødvendige 

De berørte regeringer itropelandene 
bør styrke de nationale organisationer, 
som beskæftiger sig med naturressour
cerne, herunder skovbrug. Disse bør 
styrkes finansielt og gives mere opera
tionel frihed under ansvar og kontrol. 
Øgede ressourcer kan kanaliseres til 
skovbrugsadministrationen gennem 
forbedrede afgiftssystemer og opkræv
ninger på koncessioner og hugst af træ 
(stumpage fees), som afspejler træets 
værdi. Næsten overalt er opkrævnin
gen baseret på systemer og priser, som 
resulterer i alt for lave afgifter. 
En sådan forbedring af skovadministra
tionen kan kun realiseres, hvis regerin
gens top giver sin opbakning til en for
bedret indsats og de nødvendige refor
mer. Udarbejdelse af en national politik 
for skovene og skovbruget er ligesom 
gennemførelse af skovbevarings- og til
plantnings programmer nødvendige. 
Regeringerne bør trække på den i lan
dene eksisterende ekspertise, både 
konsulentfirmaer og NGO'er, som 
med fordel kan inddrages i planlæg
ning og monitorering. Ligeledes bør 
naturligvis lokalbefolkningen, som 
berøres af planlægning og projekter 
være medbestemmende. 

Det internationale samfunds rolle 

Som tidligere nævnt er verdenssam
fundets interessse i tropeskovene og de-
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Et af midlerne til at sikre skovene er den traditionelle u-Iandsbistand. Billedet viser et eksempel 
på agroforestry med træer af Grevillea robusta, 2 år gamle, og majs imellem rækkerne. (Foto 
SF, fra DANIDA projekt i Kenya, 1991). 

res bevaring steget betydeligt i de se
nere år hovedsagelig på grund af fryg
ten for drivhuseffekten. 
Hvis de involverede tropelande fik de
res skovadministration bragt i orden af 
hensyn til deres egne langsigtede miljø
mæssige og produktionsmæssige 
interesser, ville man dog være nået 
langt og sansynligvis langt nok til også 
at tilfredsstille de globale interesser. 
Men regeringerne i u-landene er ofte så 
svage, at de ikke er i stand til at kontrol
lere de magtfulde økonomiske interes
ser, som står bag skovrydningen. 
Hvis den nuværende tendens skal ænd
res, er der derfor brug for en koordine
ret indsats for at få u-landene til at 
indse værdien af skovene. Samtidig 
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kan det være nødvendigt med et vist 
politisk og økonomisk pres kombine
ret med finansielle overførsler, som 
præmierer skovbevaring og bæredyg
tig udnyttelse. 

Specielle finansielle overførsler 
U-landene er fattige og industrielt lidet 
udviklede sammenlignet med i-lan
dene. Derfor er det måske ikke over
raskende, at u-landene stiller krav om 
modydelser, når i-landene stiller krav 
om skovbevaring. 
Den tropiske naturskov er, når den ud
nyttes med en bæredygtig målsætning 
til mange forskellige formål, forholds
vis lavproducerende værdimæssigt set 
(selvom værdien af de mange forskel-



lige udbytter har været undervurde
rede) i sammenligning med kommerci
elt plantagebrug f.eks. til produktion 
af frugt, palmeolie eller lignende. 
Fra u-landenes synpunkt, og også glo
balt set, kan det derfor synes rimeligt, 
hvis de industrialiserede lande med et 
mere produktivt jordbrug og en højt
udviklet industri i et vist omfang bidra
ger til bevaring af naturskoven gennem 
finansielle overførsler. 
Denne overførsel kan ske gennem de 
såkaldte "debt for nature swaps", 
hvorved en del af et u-lands gæld over
tages mod rabat af en miljøorganisa
tion eller regering i et industriland mod 
at visse områder beskyttes. Dette er an
vendt i begrænset omfang (ca. 100 mio. 
USD) navnlig i Syd- og Mellemame
rika. 
Man bør dog være opmærksom på, at 
det kan være vanskeligt for u-landene 
på grund af fattigdomsproblemer og 
svage institutioner at gennemføre den 
nødvendige beskyttelse af de pågæl
dende områder. Det er her nødvendigt 
fra begyndelsen at inddrage lokalbe
folkningen og opnå deres accept. 
Det nyligt åbnede "global environment 
facility", som administreres af Ver
densbanken og UNDP åbner også mu
ligheder for kapitaloverførsler til gen
gæld for skovbevaring og træplant
ning. 

Udviklingsbistand 
Den mere traditionelle u-Iandsbistand 
kan bidrage både med personalebi
stand og kapitaloverførsler. Støtte til 
forbedring af u-landenes institutio
nelle kapacitet bl. a. til registrering, 
kortlægning, beskrivelse og klassifice
ring af naturresourcerne er ofte nød
vendigt. Derudover kan der være tale 
om program bistand eller om egentlig 

projektbistand, der f.eks. kan dreje sig 
om projekter i "buffer zones" som tid
ligere omtalt. 
Projektbistand til skovplantning eller 
naturlig foryngelse af områder, hvor 
skoven helt eller delvist er ryddet, eller 
til træplantning i landbrugsområder, 
er naturligvis mere kapitalkrævende 
end projekter, der kræver bevaring af 
status quo. De er derfor mere egnede til 
den typiske projektbistand. 

Internationale aftaler 
Det er meget debatteret for tiden at 
gennemføre internationale handelsre
striktioner vedrørende handel med tro
petræ, gående ud på at industrilandene 
begrænser deres import af træ fra tro
pelandene til træ, som er bæredygtigt 
prod uceret. 
Det økonomiske pres, som en sådan 
boykot ville skabe, kunne være med til 
at tropelandene blev mere interesse
rede i en bæredygtig skovudnyttelse. 
ITTO har som målsætning, at alt træ 
skal være bæredygtigt produceret ved 
år 2000. Fra officielt hold er man i de 
fleste lande og internationale organi
sationer modvillig til for nærværende 
at støtte en sådan handelsboykot af 
tropisk ikke-bæredygtigt produceret 
træ. 
Argumenterne mod en handelsboykot 
er dels, at skovrydningen hovedsagelig 
skyldes landbrugets ekspansion ind i 
skovområderne, dels at en stor del af 
skovenes berettigelse fra tropelandenes 
synspunkt ligger i værdien af deres 
træeksport. Dernæst anføres det, at 
ITTO skal have mere tid til at arbejde 
med sagen. 
Det må anbefales, at man fra officielt 
hold følger udviklingen nøje og vurde
rer hvilke praktiske tiltag, ITTO foreta
ger sig for at nå sin målsætning. Hvis 
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det viser sig, at der ikke gøres tilstræk
kelige fremskridt inden for det næste 
års tid i form af en konkret handlings
plan for, hvordan ITW vil opnå sit 
mål, må det anbefales, at man fra offi
cielt hold revurderer sin position i in
dustrilandene til en boykot. 
Internationale konventioner, der på 
bindende vis forpligter landene til be
varing af naturskov og til en bæredyg
tig udnyttelse af et passende skovareal 
kan i fremtiden vise sig at være nyttige 
instrumenter for skovbevaring. Der ar
bejdes i øjeblikket med forberedelse af 
en FN konference om miljø og udvik
ling, som skal afholdes i Brasilien i juni 
1992. I tilknytning til denne konfe
rence arbejdes der med at gennemføre 
en klimakonvention og en konvention 
om biodiversitet. 
FN konferencen forventes at få indfly
delse på skovområdet; men hvor langt 
man når i retning af bindende aftaler er 
usikkert. Det forventes derfor, at kon
ferencen om miljø og udvikling vil 
blive efterfulgt af en egentlig skovkon
ferenee, på hvilken der vil blive stræbt 
efter at opnå en skovkonvention. 
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I betragtning af presset på natur
skovene må det anbefales, at der på en 
sådan konference internationalt (altså 
også i industrilandene) tages beslut
ning om et moratorium på hugst af 
uberørt naturskov (prima ry forest). Et 
sådant moratorium kan senere revur
deres i lyset af bedre ressourcedata hvis 
det skulle vise sig at revision i nogle til
fælde var ønskeligt. 

Afslutning 

Som det vil fremgå af ovenstående, er 
bevaring af tropeskovene en umådelig 
vanskelig opgave, navnlig på grund af 
den voldsomme befolkningstilvækst. 
Derfor er der brug for en koordineret 
indsats for at forbedre skovbevaringen 
og skovdriften globalt set, hvor alle po
sitive kræfter involveres, idet de alle 
har en rolle at spille og burde supplere 
hinanden. 
For at ændre den nuværende situation 
er det nødvndigt med en langvarig po
litisk interesse for skovene både fra u
landenes og industrilandenes side. 



Skovlandbrug 
- en løsning på marginaljordsproblemet? 

Af: Agronom JØRGEN NORDHOLM, Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby. 
Forstkandidat CLAUS BUHL SØRENSEN, Skovteknisk Institut (ATV). 

Skovlandbrug er den danske betegnelsefor det engelske begreb ''Agroforestry': Ter
men er først foreslået af Helles, Hjortshøj-Nielsen og Nannestad (1989). 

Skovlandbrug er en dyrkningsform, hvor dyrkning af landbrugsafgrøder og/el
ler husdyrhold sker på arealer, hvor der samtidigt dyrkes træer til tømmer eller 
brændsel. 

1. Indledning 

Skov- og Parkteknisk Institut har i 
samarbejde med Landbrugets Rådgiv
ningscenter, Pionertjenesten set på 
skovlandbrug under danske forhold si
den august 1989. 
Ideen til samarbejdet kom, da vi som 
fø~ge af et besøg fra New Zealand af
holdt 2 temadage om skovlandbrug. 
Begge dage var der forelæsning ved Dr. 
Leith Knowles, Ministry of Forestry 
NZ, der fortalte om New Zealandske 
erfaringer med skovlandbrug. Agro
nom Jørgen Nordholm, Pionertjene
sten og forstkandidat Claus B. Søren
sen, Skovteknisk Institut gaven vurde
ring af skovlandbrug under danske 
forhold. 
Den ene dag blev afholdt med Kloster
hedens Statsskovdistrikt, og den anden 
med Københavns Statsskovdistrikt 
(Vestskoven) som vært. - Begge steder 

blev der fremvist en kombination af 
kvæghold og trævækst. Fælles for 
begge distrikter var også en ringe øko
nomi i .kvægholdet, da driften skete 
udelukkende på træernes (Klosterhe
den) eller publikums (Vestskoven) præ
misser. 
Såvel vores gæst fra New Zealand som 
deltagende agronomer, kunne umid
delbart anvise veje til forbedring af 
kvægholdets økonomi. Forbedringen 
af kvægholdets økonomi vurderedes at 
kunne ske uden større skovøkonomisk 
tab. 
Ved begge temadage deltog en bred 
vifte af fagfolk fra skovbrug, landbrug 
og fredningssektoren. Blandt de ialt 
ca. 100 deltagere var der bred enighed 
om, at der for de marginale jorder er 
behov for et alternativ til skovrejsning 
og braklægning. Kravet til alternativet 
må være, at det kan understøtte en be-

Siden artiklen blev skrevet i foråret 1990 har der været faldende kornpriser, gødningsafgifts
diskussion og Gatt-forhandlinger - forhold som hver især påvirker overskudsmulighederne i 
landbruget i negativ retning. Disse forhold gør det endnu vigtigere, at man tilpasser sin pro
duktion efter forudsætninger, som gælder for den enkelte landmand på dennes bedrift. Det 
forringede bytteforhold i produktionsøkonomien vil også betyde, at man ikke kan forvente en 
pensionsopsparing i en jordværdistigning, men kun i kraft af en reel værditilvækst, som f.eks. 
højkvalitetstræer betinger. 
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Figur l. Bevidst skovlandbrug har i nyere tid hovedsagligt været i form af kulturpleje i skov
bruget. (Foto: S. Fodgaard). 

folkning i landområderne, således at 
der kan være et økonomisk liv, ikke 
kun for landmanden, men også for den 
lokale købmand/brugs, skole, bager 
m.v. 
Der var enighed om, at det burde un
dersøges hvorvidt skovlandbrug kunne 
være det alternativ. 
Siden starten har vores arbejde bestået 
i indsamling af oplysninger fra den 
øvrige verden, samt at formulere et ud
viklingsprojekt omkring et dansk 
skovlandbrug. 
De oplysninger, der er samlet, har kun 
bestyrket troen på det fornuftige i en 
udredning af skovlandbrug set i lyset 
af danske tekniske og økonomiske for
hold. Dyrkningsformen er ikke ny her
hjemme - (oldensvin, overdrevsgræs
ning, stynede popler m.m.). 
En erfaring fra litteraturstudierne er, 
at det er vigtigt at opbygningen af 
skovlandbrug sker ved deltagelse af så-
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vel skovbrugs- som landbrugs kyndige. 
De udenlandske eksempler, der er stu
deret, bærer ofte præg af en skæv ba
lance mellem de 2 fagdiscipliner. 
I første række er vores arbejde rettet 
mod udviklingen af et driftsøkono
misk alternativ for de marginale jor
der. Dermed være ikke sagt, at skov
landbrug kun kan være et alternativ 
for marginale jorder. Dyrkningsfor
men er kun lidt undersøgt for et tek
nisk højt udviklet jordbrug. Med nye 
erfaringer og vurderinger af økono
mien kan dyrkningsgrænsen meget vel 
tænkes at blive forrykket i fremtiden. 

2. Marginaljord 

Der er sagt og skrevet meget om margi
naljord i den sidste halvdel af 80'erne. 
Den lange række af teknikerrapporter 
fra Miljøministeriet har tilvejebragt 
mange nyttige basisoplysninger om 



Figur 2. De stynede poppel hegn er et eksempel på et højtudviklet skovlandbrugssystem her
hjemme. Af andre eksempler kunne nævnes skovgræsning og oldensvin. Driften af poppelheg
nene krævede store mængder manuel arbejdskraft. De systemer, der arbejdes med i dag, er til
passet et højt mekaniseret jordbrug. (Foto fra Svend Thorsen, 1988). 

kring landets geografi, miljø og vækst
forhold. 
Nok så spændende er, at bemærke 
hvad der ikke er beskrevet: konsekven
ser for den enkelte landmand, for lo
kalsamfund og for landet som helhed. 
Sidst men ikke mindst, der er endnu 
ikke sket nogen arealmæssig opgørelse 
af de "marginale jorder". 
For at undgå misforståelser, skal vi al
lerede her give vores opfattelse af mar
ginale jorder og deres omfang. 
De marginale jorders omfang kan vur
deres udfra økonomiberegningerne for 
kornafgrøder i "Håndbog for Drifts-

planlægning", (udgives årligt af Land
brugets Informationskontor). Kalku
lerne er udtryk for det resultat, der op
nås som gennemsnit for den bedste 
halvdel af landmænd med produktio
nen (p.4). Se tabel I. 
Det ses, at et stort set uændret DB I re
sulterer i en forbedring af DB II med 
ca. 800 kr/ha fra det ene år til det næ
ste. Forbedringen er ikke affødt af det 
højere (klimabestemte) udbytte, men 
af nogle ikke helt gennemskuelige re
duktioner i omkostningerne. Specielt 
er omkostningen til halmbehandling 
halveret = halvdelen af stigningen. 
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Tabel l. Dækningsbidrag I og II for vårbyg på jordbonitet l (grovsandet jord) 
og 3 (sandet lerjord) uden vanding. 

1 ha Vårbyg, jordbonitet 1 & 3 
1987/ 88 1989/ 90 

(uden vanding) 

Hkg. kerne 35 38 
Udbytte: kerne & halm, kr. 4805 4862 
Råvarer 1628 1699 
DB I kr / ha 3177 3163 

Maskinomkostninger 4ffl 3316 
DB II kr/ ha -934 -153 

NB! DB-begreberne er ikke i overensstemmelse med de j skovbruget anvendte dækningsbidrag. 
Indtjeningen skal dække driftsherregevinst, dyrkningsrisiko, jordrente, forsikringer m.m . 

Ovenstående kalkule er baseret på ma
skinstation og fremmed arbejdsind
sats. For den etablerede landmand med 
en afskrevet og betalt maskinpark, er 
DB I det tal, der indgår i regnskabet 
(mari skal dog være opmærksom på, at 
en sådan bedrift reelt bliver malket for 
værdier). For den næste landmand på 
bedriften, der har et nyt produktions
apparat og skal præstere en indtjening 
på linie med det øvrige samfund, er DB 
Il kalkulen realistisk. 
En sådan ung landmand betaler reelt 
mere for sit eget korn, end for det korn 
der købes i foderstofforretningen. 
lorder med et indtjeningspotentiale 
som det ovenstående er marginale i en 
bygproduktion, men dermed ikke nød
vendigvis ved produktion af grovfoder 
eller specialafgrøder. 
lordbundsklasse log 3 dækker 31070 af 
landbrugsarealet herhjemme. Hertil 
kommer uhensigtsmæssige skrånings
arealer, miljøfølsomme områder m.m. 
laIt kan ca. 1 mill. ha betragtes som 
værende økonomisk marginalt land
brugsland ved en fortsat korndyrk
ning. 

76 

Ved vurderingen af det potentielle 
marginaljordsareal må man nødven
digvis se på økonomiens følsomhed 
for forskellige hændelser: Af tekniker
rapport nr. 6, kap 3 kan udledes: 

A. Godt landmandsskab betyder kun 
lidt. 

B. Det forventelige marginaljords
areal er meget følsomt for faldende 
høstudbytter, men kun lidt for sti
gende høstudbytter. (Eksterne fak
torer som vejrlig, gødningspris/ 
afgift, vandingstilladelse m.m.). 

C. Det forventelige marginaljords
areal er meget følsomt for udvik
ling i kornprisen, specielt for et fald 
i kornpris. (Ekstern faktor, der fast
lægges udfra politiske motiver). 

Sammenfattende må det konstateres, 
at de faktorer som i sidste ende afgør 
marginaljordsarealet, er faktorer som 
ligger udenfor såvel landmandens som 
en national regerings indflydelse. 
Medmindre der udvikles et dyrknings
alternativ for disse jorder, må man se i 
øjnene, at et stort antal ejendomme nu 



Figur 3. Læhegn behøver ikke nødvendigvis være en passivarealressource. Her et tømmerpro
ducerende læhegn (sitka) i midtjylland. (SI foto) . 

har den sidste ejer med et udkomme fra 
ejendommen. 

3. Beskrivelse af et danske 
skovia nd brugssyste m 

Det væsentlige i produktionsformen er 
den samtidige produktion af såvel 
skovbrugs(træ)produkter som land
brugsprodukter på samme areal og 
med det mål at optimere det samlede 
udbytte ud fra brede helhedsbetragt
ninger. 
Produktionsmæssigt spænder skov
landbrug over en bred vifte. Her skal 
omtales 2 yderpunkter med hver sin 
vægtning af træproduktion: 

3.1. A Læhegn 
Produktion af høj kvalitativt træ i læ
hegn eller markskel. Her produceres 
gennem en intensiv enkelttræpleje et 
antal træer med en stammedel af høj 

kvalitet og pris. Samtidig fortsættes 
produktionen på de mellemliggende 
markarealer. Efter hollandske erfarin
ger producerer l km læhegn på samme 
niveau som 1 ha skov. 

3.2. B. Jævnt fordelt trævækst 
Der plantes et - i forhold til skovplant
ning - ringe antal træer. Træerne plan
tes i et mønster, så fortsat brug af 
landbrugsmaskiner er mulig. 
I den første periode efter plantning er 
der mulighed for at fortsætte dyrknin
gen af korn. Senere, som træerne vok
ser op, forringes mulighederne for pro
duktion af korn til modenhed, og man 
kan da slå over til produktion af grov
foder eller andre afgrøder, der kvitterer 
for et forbedret mikroklima. Når træ
erne får karakter af sluttet skov, er der 
mulighed for en ekstensiv græsning på 
arealet. 
Træerne plejes under opvæksten med 
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opkvistning og tvegeretning, så der 
produceres et højt betalt kvalitetspro
dukt. 
I begge tilfælde sikres ejeren en værdi
fast opsparing af de investerede midler. 
Opsparingen i træerne kan give grund
lag for en pensionering af landmanden 
eller lette et generationsskifte. 
Ovenstående modeller skal blot vise 
variationsbredden i skovlandbrug. 
Alle grader der imellem kan praktise
res. 
Det aktuelle valg af træintensitet vil af
hænge af forudsætningerne på den en
kelte ejendom. 
Det træekstensive system - produce
rende læhegn - vil ikke påvirke mark
driften nævneværdigt. Hvor der etab
leres skovlandbrug med et træantal der 
- i slutfasen - får karakter af sluttet 
skov, vil markdriften påvirkes radikalt. 

3.2.1. Anlæg 
Træerne anlægges med et i forhold til 
skovbrug behersket plantetal. Plante
mønstret tilpasses den teknik, der bru
ges ved dyrkning af landbrugsafgrøder 
- d.v.s. langt mellem trærækkerne - så 
det stadig er muligt at dyrke den mel
lemliggende jord ved hjælp af de tradi
tionelle maskiner. I praksis vil række
afstanden blive tilpasset sprøjtebred
den. 
På grundlag af erfaringer med dyrk
ning af landbrugsafgrøder under be
skyttede forhold (læhegn m.m.) kan 
der gives en kvalitativ vurdering af, 
hvorledes afgrøderne vil udvikle sig. 
For en mere eksakt angivelse af urtela
gets produktion, henvises til det øko
nomiske eksempel. 
Løvtræer etableres v.h.a. vækstrør evt. 
kombineret med en afdækning mod 
ukrudt. Vækstrørene skal dels for
bedre den tidlige tilvækst, dels synlig-
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gøre planterne, så det fornødne hensyn 
kan tages. Nåletræer udplantes di
rekte. Rækken vil i starten optage en 
stribe på 1-2 m bredde. 
I de første år efter plantning vil påvirk
ningen fra træerne være forsvindende, 
og den traditionelle drift med f.eks. 
kornavl kan fortsættes. 
Ved tilplantningen reduceres det effek
tive dyrkningsareal. Afhængig af den 
valgte rækkeafstand, bliver der tale om 
en reduktion på 10-15% af totalarealet 
og dermed en tilsvarende nedgang i 
produktion. 

3.2.2. Drift 
Fase I. Afgrødeproduktionen kan fort
sætte på helt traditionel vis. Der 
pløjes, harves, sås, sprøjtes, og høstes 
med de eksisterende maskiner, og rå
og hjælpestoffer bruges i samme 
mængde pr. effektivt areal som hidtil. 

Fase II. Træerne plejes med opkvist
ning og tvegeafskæring under opvæk
sten. Træerne tyndes så tidligt som mu
ligt, så kun de bedste og mest velfor
mede individer optager plads for 
landbrugsafgrøden . 
Som træerne vokser op vil dyrknings
betingelserne ændres som følge af det 
forbedrede læ fra træerne. Læet har en 
række gavnlige effekter, der tilsammen 
kan give en højere produktion på det 
effektive areal. Blandt de positive ef
fekter skal fremhæves en bedre vand
husholdning og større dyrkningssik
kerhed for en række afgrøder. 

Fase III. Omvendt er der også ulemper 
forbundet med gode læforhold. Mod
ning og specielt tørring af korn vil for
ringes. Det er givet, at dyrkning af 
kornafgrøder til modenhed på et tids
punkt må opgives. 



SKOVLANDBRUG 
Principiel udvikling i dyrkningsbetingelser! 

Træhøjde 

r 
J~~~ 

III v i-ase --------------~I ri ------------~ 

r-------------~I ~I ______ ~IV~ ______ ~ 

Figur 4. Oversigt over udviklingen i skovlandbrug. Træernes rækkeafstand er fast gennem hele 
omdriften. Dyrkningsbetingelserne i rækkemellemrummet undergår en udvikling, efterhån
den som træerne vokser til. Bemærk, at faserne overlapper hinanden, afhængigt af de aktuelle 
økonomiske forhold. For beskrivelse af de forskellige faser, se teksten og figurtekster. 

Fase IV. Det vil her være fornuftigt at 
ændre afgrødevalget til grovfoder i 
form af majs, helsæd, roer o.lign. Der 
kan stadig forventes en forøget til
vækst på det delareal der dyrkes, lige
som det er forventeligt at dyrknings
sikkerheden stiger for en række afgrø
der. 
I de senere stadier af skovlandbrug 
(store træer) kan driften af arealet fort
sættes, enten ved at reducere det effek
tive areal til en midterstribe med lille 
påvirkning fra træerne, eller driften 
kan ændres til græsning. Ved overgang 
til græsning kan det effektive areal ud
vides til også at omfatte delarealet i 
trærækkerne. 

Fase V. Græsningsarealerne plejes på 
traditionel vis med de traditionelle red
skaber. 
Er der valgt en meget træintensiv mo
del, kan afgræsning på et tidspunkt 

blive urentabel. Fra landbrugsproduk
tionen opgives til træerne opnår mål
diameteren, vil arealet præstere en væ
sentlig værditilvækst uden indsats af 
mandskab, maskiner eller råstoffer. 

4. Økonomien i skovlandbrug 

Driftsøkonomien i et nordeuropæisk 
skovlandbrug er ikke dokumenteret. 
Anlægsomkostningen og det umiddel
bare dyrkningstab for landbrugsafgrø
den er de eneste økonomiske faktorer, 
som kan opgøres med sikkerhed. 

4.1. Anlægsomkostning 
Der bruges lystræarter med en god 
formtendens. Til træartsvalget hører 
en positiv vurdering af de fremtidige 
afsætningsmuligheder. Da vi - i mod
sætning til den højt forædlede Radiata 
fyr i New Zealand - arbejder med vilde 
planter, vælges et tilpas højt plantetal, 
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Figur 5. Fase I Arealet mellem trærækkerne dyrkes videre på traditionel vis. Der pløjes, ... . 
(Foto Leeds University). 

Figur 6. Fase l sås og sprøjtes på helt sædvanlig vis. (Foto Leeds University). 

Figur 7. Fase I Kornet høstes med en standard mejetærsker. (Foto Leeds University). 
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Figur 8. Fase II Skovlandbrugsparti fra Midtjylland. Træarten er rødgran - et eksempel på semi
spontant skovlandbrug i Danmark. Med et bedre træartsvalg og pleje af træerne kunne der være 
produceret en værdi. I det år billedet er taget, har der været dyrket korn mellem træerne. (SI foto). 

Figur 9. Fase llI-IVSkovlandbrug, her med skovfyr og kvæggræsning (Danmark). Træerne er 
selvsåede og udviser stor variation m.h.t. alder og kvalitet. Ejendommen bliver nu renoveret 
(tynding og opkvistning) og bliver dermed det første bevidst etablerede skovlandbrug i Dan
mark. Arealet vil være I!J til Y2 gennem omdrift efter renovering. (SI foto). 

Figur JO. Fase IV- V Skovlandbrug i en sen fase. Arealet bruges til kvæggræsning (New Zea
land). (SI foto). 
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Figur 11. Fritstående ege har kun sjældent 
vanris. Her egealleen ved Erholm gods, 
Fyn. (SI foto) . 

så der er mulighed for en selektion mel
lem individer. 
Produktionsmålet for træerne er en 
kort (højst Y3 af træernes sluthøjde) 
kævle af stor dimension og god kvali
tet. Så snart kævlen er defineret, kan 
træet vokse uhæmmet, d.v.s. med 
maksimal diametertilvækst. Det skal 
understreges, at dyrkningsenheden er 
det enkelte træ. 

Vintereg og Stilkeg. 
Begge arter kan med et fornuftigt pro
veniensvalg præstere en ret vækst. Ef
ter engelske erfaringer er det muligt at 
opnå årringsbredder på 0,5-1 cm. - til
vækster, der bekræftes af egne spredte 
målinger på fritstående træer. En om
driftsalder på ca. 80-90 år er ikke urea-
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listisk for opnåelse af en måldiameter 
på 65-70 cm DBH. 
Der plantes 200 planter/ ha eller 4 
gange sluttallet. Planter og vækstrør 
koster ca. 3.000 kr/ ha, arbejde ca. 
1.800 kr./ha. 
Det umiddelbare produktionstab vil 
være ca . 10070 (1,5 m stribe til træerne 
med 14 m mellemrum). 

Ask og Kirsebæl: 
Begge arter har udprægede pioner
egenskaber, med en ret vækst og tidlig 
tilvækstkulmination. I ask er der regi
streret årringsbredder op mod 1,5 cm. 
Asken etableres med 300-400 plan
ter/ ha eller 3-4 gange sluttallet. Ved se
lektionen skal der tages hensyn til såvel 
huntræer (tilvæksttab ved frøsæt
ning), som trætyper. 
Kirsebær etableres med 300 planter/ ha 
eller 3 gange si u ttallet. Artens dyr k
ningsmæssige egenskaber er til dels 
ukendte fra skovbruget. 

Figur 12. Fritstående ask 6 km fra Glud
sted. "Skovlandbrugsmodellen" for træ
dyrkning vil udvide vores træartsvalg . (SI 
foto). 



Figur 13. Produktionsmålet er en bund
kævle af høj kvalitet (knastfri og jævn år
ringsgang). Opkvistningen skal ske ved en 
lille stammediameter. Vedmassen over kæv
len bliver brænde/flis. (SI foto). 

Anlægsomkostning ca. 5.000 i materi
aler og 2.700 kr i arbejde (300 træer). 
Det øjeblikkelige tab i landbrugspro
duktion er af samme størrelsesorden 
som for egene (samme rækkeafstand 
af hensyn til den videre brug af maski
ner m.m.) = 10070. Ask og kirsebær 
forventes at kunne opnå DBH på 45 
cm i løbet af ca. 40 år. 

Fyr. 
For nåletræerne er der vedteknologi
ske problemer forbundet med dyrk
ning af træer med brede årringe. Da 
nåletræer kan være ønskelige (lav mål
diameter, kort omdrift, lille anlægsin
vestering etc.) bør de afprøves i de før
ste forsøg. Interessen koncentrerer sig 
om fyrrearterne: Contorta, østrigsk 
fyr og skovfyr. Det vurderes, at en for
nuftig måldiameter (DBH 35 cm) kan 
nås på ca. 30 år. 
Fyrrearterne er formsikre, hvorfor der 

kun plantes 800 planter/ha eller 2 
gange slutstamtallet. 
Omkostningerne skønnes til 2.500 kr 
for planter og ca. 1.500 kr for arbejdet. 
Er målet en skovlandbrugskultur med 
fyr, der i slutstadiet har karakter af 
sluttet skov, må rækkeafstanden 
næppe overstige 6-7 m. 
Dyrkningstabet ved avl af salgsafgrø
der (forudsætter brug af landbrugs
maskiner) vil blive stort, ca. 15-20%. 
Den tætte rækkeafstand vil i praksis 

Figur 14. Selvsået skovfyr, opkvistet forår 
1990. Alder ca. 8 år fra frø. Træet vokser på 
en meget nærings- og nedbørs fattig lokali
tet. Efter endnu en opkvistning om ca. 5 år 
vil træet i løbet af ca. 20 år producere en ca. 
5 m. lang knastren kævle. Samlet tidsfor
brug ca. 5 min. (SI foto). 
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udelukke brugen af standardsprøjter. 
Fyrrearterne forudses derfor at få størst 
betydning på vedvarende græsmarker. I 
så fald er det umiddelbare produktion
stab for græs minimalt: ca. 5070. 

De ovenstående etableringsmodeller er 
præget af en forstlig tradition. Med 
praktiske erfaringer omkring proveni
ensvalg og enkelttræpleje vil det kunne 
vurderes, hvorvidt det er nødvendigt 
med så stort et selektionsgrundlag. En 
udvikling i retning af kun at etablere 
slutbestanden kan ikke afvises. 
Til sammenligning bør nævnes, at an
læg af en traditionel skovkultur koster 
fra ca. 15.000 (nål) til 60.000 kr/ ha (eg 
m. hegning) og med et umiddelbart tab 
i landbrugsproduktionen på 100070. 

4.2. Driftsøkonomi 
Eftersom der endnu ikke findes eks
empler på bevidst drevne arealer med 
skovlandbrug herhjemme, vil alle øko
nomivurderinger bygge på antagelser 
og dragning af paralleller fra ude
nlandske eksempler under sammenlig
nelige naturforhold. En egentlig påvis
ning af dyrkningssystemets økonomi 
vil først kunne laves efter en træomd
rift, d.v.s. 30 til 80 år frem i tiden. 
Økonomien i skovlandbrug vil af
hænge af: Klima ogjordbund , træarts
valget, stamtal og den valgte drifts
form for landbrugsdelen. 
Her skal refereres en engelsk modelbe
regning, hvis forudsætninger m.h.t. 
klima, træart og landbrugsdrift ligger 
nær de danske muligheder. Eksemplet 
er baseret på dyrkning af ask, kombi
neret med græsning. Arealet forudsæt
tes at ligge på en lokalitet med en ned
bør på 440 mm i vækstsæsonen - en 
mængde der er på niveau med f.eks. 
Sønderjylland. 
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Der er beregnet økonomiske udbytter 
under forskellige forudsætninger 
m.h.t. stamtal og gødningsniveau 
(Doyle, Evans & Rossiter, 1986) - se ta
bel 2 . 

Tabel 2. Forholdstal for driftsøkono
mien ved forskellige stamtal og gød
ningsniveauer (efter Doyle, Evans & 
Rossiter, 1986). 

KG N / ha 

Stamtal O 150 300 

træer / ha 

O 28 100 164 
50 43 110 163 

100 58 115 160 
200 57 90 120 

Udbyttet i den rene landbrugsdrift 
uden træer og et gødningsniveau på 
150 kg N/ ha er sat til 100. Alle de 
øvrige tal er indekseret ud fra dette. 
Træerne forudsættes a fdrevet ved 
DBH = 45 cm. Rentefod 5070. 
Betragtes rækken med 150 kg N/ ha 
(normalt kvælstofniveau for vedva
rende græsmarker) topper udbyttet ved 
et stamtal på 100 træer/ha. 
Dyrkes der et intensivt landbrug med 
et højt gødningsniveau, er der næppe 
nogen gevinst at hente ved skovland
brug. Det ekstensive landbrug (eller 
grønbrakkede arealer) udviser der
imod en forbedret økonomi ved helt op 
til 100-200 træer/ha. 
Ovenstående er et regneeksempel. 
Manglen på empiriske data og prakti
ske dyrkningserfaringer fra skovland
brug under nordeuropæiske forhold er 
udtalt. Se graferne 1,2 og 3 for en vur
dering af den biologiske produktion 
der ligger bag tallene i tabel 2. 
I New Zealand er der registreret en 



samlet merværdi på den totale produk
tion på 400,70 set i forhold til en ren 
skovbrugs- eller landbrugsproduk
tion. 

5. Skovlandbrugets effekt på det 
øvrige jordbrug 

5.1 Skovbruget 
Det er karakteristisk for det danske 
(kontinentale) skovbrug, at produktet 
fremkommer som følge af en høj kul
turintensitet efterfulgt af en bevoks
ningspleje i form af udhugning. En be
voksningspleje, der ofte er styret af de 
aktuelle muligheder for dækningsbi
drag. 
Efter mere end 200 års ordnet skovbrug 
og aktiv forskning, har vi samlet en 
stor viden omkring bevoksningspleje, 
hugst styrke og dens indflydelse på pro
duktionen. Vores viden kan i store træk 
sammendrages til: 

A. Mængden af småtdimensioneret 
træ er uafhængig af hugststyrken 
(forudsat samme kulturintensitet). 

B. Mængden af småtdimensioneret 
træ hænger nært sammen med 
planteafstanden. 

C. Hugststyrken (d.v.s. afstanden mel
lem træer i bevoksningen) har stor 
betydning for diameterudviklingen 
og dermed omdriftsalderen. 

D. For hoved træ arterne (bøg, eg og 
gran) er der en god viden om det 
frie hugstinterval, der ofte opfattes 
som mål for god skovdrift. (= 
maksimering af tørstof/massepro
duktion). 

E. Selektionen ved udhugning har 
kun ringe effekt på f.eks. tvegehøj
den og har dermed kun ringe effekt 
på produktkvaliteten. 

praksis belastes skovbrugets øko-

nomi (ikke mindst i løvtræ) af den høje 
kulturintensitet og de 20-30% af total
produktionen, der falder som dårligt 
betalt småtræ. lvf. punkt E er der in
gen garanti for opnåelse af den opti
male produktkvalitet, gennem en se
lektiv udhugning. 
Skovlandbrug vil demonstrere andre 
måder at dyrke træer på end de i skov
bruget traditionelle. Den tørstofpro
duktion, der i skoven falder som ud
hugningstræ, vil i skovlandbrug blive 
til landbrugsafgrøder, som gerne 
skulle have en positiv indtjening. Kva
liteten sikres ved opkvistning og tvege
afskæring, så produktionsmålet op
nås. 
Enhver produktion kan illustreres ved 
en simpel skitse (figur 15). 

Høj 

investering 

Lav 

investering 

Lav Høj 

vedligeholdelse vedligeholdelse 

Løvtræ- Nordmanns-

kulturer gran 

Rødgran - Ukendt i 

sitka etc. skovbrug 

Skovlandbrug 

"høj" og "lav" er relative størrelser. 

Figur 15. Oversigt over det principielle valg 
mellem investeringsbeløb og driftsomkost
ning ved drift af et produktionsapparat. 

Med de erfaringer, der vil blive høstet i 
skovlandbrug, vil en del af skovens 
produktion blive rykket til området: 
Lav investering/stor plejeindsats. Spe
cielt forudses dyrkning af løvtræ på de 
mere magre jorder at ske ved et beher
sket plantetal, efterfulgt af en aktiv 
pleje i form af opkvistning og tvegeret
ning til sikring af en høj produktkvali
tet. 
"Skovlandbrugsmodellen" for træ-

85 



dyrkning kan tillige være et væsentligt 
redskab ved opbygning af en fornuftig 
hugstfølge ved skovrejsning. Der er her 
et redskab til at opnå økonomi i vore 
formfaste lystræarter på bevoksnings
niveau og til på et tidligt tidspunkt at 
nærme sig en normalskovtilstand. 
Den ovenfor skitserede udvikling er 
registreret i New Zealand. 
Den gunstigste effekt fra skovlandbrug 
på skovbruget vil være at skovdyrkere 
bliver produktbevidste, fremfor kun at 
være produktionsbevidste. 

5.2. Landbruget 
Skovlandbrugets muligheder på ejen
domsniveau: 
Landbruget er inde i en strukturtilpas
ning, hvor de mindre ejendomme enten 
overtages af de større, eller opkøbes af 
folk, som henter en væsentlig del af fa
milieindkomsten uden for landbruget. 
Specielt på de magrere jorde er det 
svært at skabe en tilstrækkelig positiv 
økonomi i bedriften uanset arealstør
relsen. Der var i 1988 8l.000 land
brugsbedrifter med gennemsnitlig 33 
ha. 
Ofte kan der skabes økonomi i den lø
bende drift, specielt i husdyrholdet, 
men det er vanskeligt at skabe en kon
solidering, som kan frigives i forbin
delse med ejer- eller generationsskifte. 
Her vil en skovlandbrugsproduktion 
kunne supplere den traditionelle 
landbrugsstruktur. 

5.3. Tilpasning 
Når man tænker på at indføre skov
landbrug på en ejendom, er det vigtigt 
at gennemføre en ejendomsanalyse, 
som omfatter en opgørelse af areal, 
jordbund, træarter og træhøjder i om
rådet samt ejerens alder og forventet 
antal år til ejerskifte. 
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Endvidere omfatter checklisten para
metre for nudrift såsom maskinpark 
(sprøjtebomsbredde, vandingsanlæg, 
mejetærsker m.v.), arbejdskraft til rå
dighed, markernes arrondering samt 
husdyrhold og landmandens økono
miske formåen på kort og lang sigt. 
Netop forhold som husdyr, plantefor
hold og ønske om fortsat traditionel 
drift eller hurtigst mulig overgang til 
sluttet skov vil være væsentlige fakto
rer ved træartsvalg og planteafstande. 
Det væsentlige ved overgang til skov
landbrug er, at man undgår at besvær
liggøre landbrugsproduktionen og 
samtidig undgår, at der skal laves nyin
vesteringer i forbindelse med produkti
onsændringen . 
Styrkerne ved skovlandbrug set fra 
landmandens side er bedre harmoni i 
bedriften (se eksempel i afsnit 5.5.2.) 
samt rationaliseringsgevinster enten i 
arbejdstilrettelæggelsen eller mulighe
der for at udskifte maskiner p.g.a. et 
mindre areal i traditionel dyrkning. 

5.4 Samdriftsfordele 
Den forventede bedre økonomi stam
mer dels fra den bedre tilvækst på en
keltstående træer sammenlignet med 
træer i sluttet skov, dels fra forøget læ 
og lunere klima for de fåårige planter. 
Man kan således forvente en noget 
længere vækstsæson forår og efterår 
p.g.a. træernes lævirkning og frostbe
skytteise. Fra praksis er der målt ud
byttefremgange i læ af læhegn på 
7-15070. 

5.5. Baggrund og konsekvenser for 
en landmand, som vil indføre 
skovlandbrug i sin drift 

Som altid ved en produktionsomlæg
ning skal der foreligge et ønske, behov 
eller en erkendelse. 



5.5.1. "Denjede jord" 
For den landmand, der bor på den 
gode kornjord - som i sig selv giver et 
godt udbytte ved et intensivt plante
brug - vil det typisk være i læhegn og 
på dårligt beliggende arealer, at land
manden føler trang til at ændre drifts
form. Et sådant landbrug vil ofte have 
et jordtilliggende på 60-120 ha med 
markskel og læhegn på 5-6 km. 

5.5.2. "Den magre jord" 
For landmanden, som bor på en lidt 
magrere jord, er forholdet ofte noget 
anderledes. 
En opgørelse fra Åbenrå Amts Land
boforening over regnskabsresultater 
for 1988/89 viste således, at de 153 
kvægbrug, som undersøgelsen omfat
tede, havde en konsolidering på gen
nemsnitligt 24.000 kr. D.v.s. landman
den har en vis økonomisk handlefri
hed. 
Når man går dybere ind i tallene, viser 
det sig, at der har været en indtjening 

uden for landbruget på 49.000 kr. End
videre har landmanden 44 årskøer med 
opdræt og egen opfedning af tyre
kalve. 
Når man videre ser på DB I, skønner 
landboforeningen, at kvægholdet står 
for 541.000 kr., mens salgsafgrøderne 
yder et DB I på 69.000 kr. 
Disse oplysninger kan viderebearbej
des, hvilket er gjort i tabel 3. 
Kvægbrugerens erkendelse og ønsker 
kan herefter opstilles i følgende punkter: 

- Arbejdsbyrden skal lettes inden for 
10-15 år. 

- Der skal ske en pensionsopsparing i 
ejendommen. 

- Udbyttet fra salgsafgrøder er afta
gende. 

- Der er en årlig handlefri kapital på 
24.000. (1988/89). 

- Harmoni i kvægholdet kræver ca. 44 
ha. 

- Ca. 11 ha bør finde en anden anven
delse end nu. 

TabelJ. Struktur og økonomi for sønderjysk kvægbruger (baseret på 153 brug, 
1988/89, delvis efter Bent Sørensen l). 

Alder: 

Areal: 

46 år 

55 ha 

Rest brugertid 10-20 år. 

30 ha grovfoder 

25 ha salgsafgrøde 

55 ha i alt 

Arbejdsindsats på bedrift: 83 timer/uge (52 uger). 

Økonomi 

30 ha grovfoder + kvæg 

25 ha salgsafgrøder 

Diverse indtægter 

DB fra ejendommen 

Konsolidering (inel. 49.000 kr. 

i anden indtjening). 

DB I (1.000 kr.) 

541 

69 

12 

622 

24 

DB II skøn 

304 

O 
12 

316 
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Hvis kvægbrugeren ønsker at fortsæt
te sin kvægdrift på nogenlunde uæn
dret niveau, kan hans ønsker og behov 
udmøntes i en skovlandbrugsmodel. 
Hvis træerne beslaglægger 10070 af det 
skovlandbrugsdyrkede areal ved an
lægget og 90% af arealet omkring af
driften, vil han kunne bruge 24 ha til 
skovlandbrug set som en gennemsnit
lig betragtning. 
Da landmandens frie kapital til konso
lidering var 24.000 kr. pr. år, vil han 
ved en gennemsnitlig anlægsomkost
ning på 4.000 kr. / ha kunne tilplante 
dette areal på 6 år. 
Da det kun er en del af ejendommen, 
som udnyttes til skovlandbrug, må 
man formode, at de arealer, der er rin
gest til traditionel salgsafgrødedyrk
ning, bliver tilplantet, d.v.s. nedgangen 
i DB II bliver begrænset. Det kan der
for være rimeligt at skønne, at træer
nes værditilvækst stort set kun skal 
dække værditilvæksten i en tilsvarende 
kapitalpension, d.v.s. en realværditil
vækst på ca . 5 % årligt. 

5.6. Skovlandbrugets generelle 
effekt på landbruget 

Kan den enkelte landmand gennem en 
såvel arbejds- som kapitalekstensiv 
driftsform opnå en værditilvækst, der 
er højere end en evt. forpagtningsind
tægt, vil tilskyndelsen til bortforpagt
ning falde bort. 
Driftsformen er dermed også et tilbud 
til deltidslandmanden, der ønsker en 
arbejdsekstensiv drift. For det inten
sive dyrehold (svinehold, fjerkræ og 
pelsdyrfarme) baseret på indkøbt fo
der er det muligt at opretholde en eks
tensiv markdrift, hvor staldgødningen 
stadig kan udnyttes/ bortskaffes. 
Hvis konsekvensen bliver en hel eller 
delvis overgang til skovlandbrug, vil 
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der blive et mindre areal til bortfor
pagtning. Specielt må det forudses, at 
den ringeste - og reelt urentable - del af 
forpagtningsjorderne vil overgå til 
skovlandbrug. 

5.7. Afslutning 
Skovlandbrug skal som jordanven
deIse konkurrere med andre marginal
jordstiltag såsom skovrejsning, brak
lægning og en række nicheproduktio
ner. Endelig er en fortsat landbrugs
drift, en mulighed der ikke må af
skrives. Det er kun overfor nichepro
duktionerne, der er et reelt konkurren
ceforhold, da de øvrige muligheder 
(landbrug, skovrejsning og braklæg
ning) alle er subsiduerede. 
En vurdering af hvorvidt en produk
tion er konkurrencedygtig eller ej, ba
seres som regel på en økonomiopgø
relse pr. arealenhed. En sådan arealvis 
beregning kan bruges på flere niveauer. 
For den enkelte driftsleder vil det være 
økonomien inklusive evt. subsidier, 
der bruges til at træffe et afgrødevalg. 
Politikeren vil bruge beregningen til at 
vurdere hvilke subsidier, der skal bru
ges for at dreje produktionen i en øn
sket retning. 
Før der bruges tid, penge og kræfter på 
at skaffe data til belysningen af skov
landbrugets driftsøkonomi, er det der
for væsentligt at vurdere, hvorvidt pro
duktionsformen kan føre til ønskvær
dige mål for såvel ejer som samfund. 

5.7.1. Beskæftigelsesmæssige 
konsekvenser 

En overgang til helt eller delvist skov
landbrug vil betyde en bedre beskæfti
gelse for ejeren set i forhold til både 
braklægning og skovtilplantning. Eje
ren kan fortsat producere de traditio
nelle landbrugsafgrøder, samtidig med 



at der etableres en træproduktion. 
Spidsbelastninger vil udjævnes. 
I løbet af en årrække vil produktions
formen få gunstige virkninger for for
ædlingsindustrien, først slagterier 
o.lign. og senere inden for træindu
strien. 

5.7.2. Indkomstmæssige konsekvenser 
En overgang til skovlandbrug vil (når 
der ses bort fra subsidier), betyde et 
fald i den kortsigtede indtjening, (et 
fald, der dog er langt mindre end ved 
braklægning og skovtilplantning). 
Faldet i indtjening vil modsvares af en 
opsparing i træproduktionen, der såle
des giver en inflationssikret værdifor
øgelse af ejendommen. Erfaringer fra 
New Zealand tyder på en samlet øko
nomisk udbyttestigning på 40% i for
hold til rent landbrug, når hele træer
nes omdrift betragtes. 

5.7.3. Investeringsbehov og forløb 
Sammenlignet med skovtilplantning er 
investeringsbehovet ringe. Anlægsin
vesteringen vil kun være en brøkdel af 
skovtilplantningens. 
Den senere plejeindsats vil være større 
pr. træ, men mindre pr. ha. Plejeind
satsen vil i alt væsentligt være manuelt 
arbejde med enkle redskaber, hvorfor 
det afledte investeringsbehov er meget 
lavt. 
Arbejdskraftbehovet har en størrelse, 
så en stor del af arbejdet kan udføres af 
ejeren. Likviditetsbelastningen vil i 
mange tilfælde begrænse sig til materi
aleomkostningen. 
Det eksisterende kapitalapparat på 
ejendommen (maskiner og bygninger) 
kan udnyttes og nedslides ved en skov
landbrugsproduktion. Ved en skov
rejsning og tildels ved braklægning er 
kapitalapparatet værdiløst. 

5.7.4. Miljømæssige konsekvenser 
Der er begrundet håb om, at en skov
landbrugsproduktion vil medføre 
mindre nitratudvaskning og mobilise
ring af den fosfatreserve, der er i de fle
ste danske landbrugsjorder. Det kan 
tillige imødeses, at afvandings behovet 
vil formindskes ved en skovlandbrugs
produktion. 
Gennem den generelle fysiske virkning 
af træer i det åbne land (læ, udjævning 
af temperatur og lu ftfugtighed), må 
det forventes, at dyrkningssikkerhe
den forøges for en række afgrøder. 
På arealer med skovlandbrug kan man 
stadig udnytte naturgødning fra hus
dyrhold og spildevandsslam. I skov
arealer og ved braklægning får dette 
karakter af affaldsdeponering. 
Der vil endvidere være væsentlige posi
tive landskabsmæssige effekter ved 
skovlandbrug, set i forhold til en mas
siv skovrejsning. 

5.7.5. Menneskelige og samfunds-
mæssige konsekvenser 

I modsætning til både braklægning og 
skovtilplantning vil skovlandbrug give 
et løbende udkomme til ejeren. Den 
know-how, som landmanden besidder, 
kan stadig udnyttes, da der jo fortsat 
vil være en landbrugsproduktion. 
Ved de tidligere marginaljords-/hede
tilplantninger har man beslaglagt op 
til 6.500 ha ad gangen (Klosterhedens 
plantage). Arealet svarer til en kvart 
landkommune (en vedkommende må
lestok for politikere). Det er givet, at 
skovlandbrug bedre kan fastholde en 
befolkning i landområderne, end ved 
skovrejsning og braklægning som ene
ste alternativer. 
Af samfundsmæssige betragtninger 
skal fremhæves, at arealer med skov
landbrug relativt billigt kan føres til-
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Tabel 4. Kvalitativ sammenligning mellem: 

Rent landbrug Rent skovbrug Skovlandbrug 
Ingen anlægsinvestering. Høj anlægsinvestering. Lavanlægsinvestering. 

Jævn men vigende likviditet. Ujævn likviditet. Jævnere likviditet. 

Overbeskæftigelse for ejer. Ingen beskæftigelse for ejer. God beskæftigelse for ejer. 

Nogen stordriftsfordel. Udprægede stordriftsfordele. Stordriftsfordele som for landbrug. 

Vigende lønsomhed. Ringe lønsomhed. Lønsomhed ikke dokumenteret. 

Nogle miljøulemper. Ingen miljøuJemper. Få miljøproblemer. 

Ejers knowhow værdifuld. Ejers knowhow værdiløs. Ejers knowhow værdifuld. 

Animalsk produktion mulig . Kan ikke kombineres med Egnet for animalsk produktion. 

animalsk produktion. 

bage til en ren landbrugsproduktion. 
Ved en skovrejsning med offentlig 
støtte, vil arealerne dels være væsent
lig dyrere at føre tilbage (mange stød), 
dels vil de blive pålagt fredskovspligt. 
Skovlandbrug kan være et middel til 
bevarelse af de marginale jorder som 
potentielt landbrugsareal. 

5.7.6. Afsætning af produk terne 
Produkterne fra skovlandbrug afsæt
tes på et allerede eksisterende marked. 
Her er altså ikke tale om en nichepro
duktion, (små arealer, der producerer 
til et begrænset marked), men en pro
duktion af kendte varer, der efter
spørges af et stort marked. 
Sammenfattende er det vores vurde
ring, at skovlandbrug har en række 
kvaliteter fremfor de øvrige marginal
jordstiltag, hvorfor der bør arbejdes 
videre med dette emne. Kan der påvi
ses en fornuftig driftsøkonomi, er der 
åbnet for en glidende marginalisering 
i privat regi, med deraf følgende 
mindre krav til et offentligt engage
ment (færre subsidier). 
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Skovteknisk Institut og Landbrugets 
Rådgivningscenter vil derfor i samar
bejde med den nystiftede forening 
Dansk Skovlandbrug fortsætte arbej
det med dels at udvikle dyrkningsfor
men, dels påvise dyrkningsformens 
konkurrenceevne overfor andre typer 
jordbrug. 
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Påsketræer 
Af NIELS HEDING, Forskningscentret for Skov & Landskab 

Buket af trold pil klippet i foråret 1991 af 17 år gammelt træ. Efter et par måneder inden døre 
er de fleste knopper sprunget ud. Foto Søren Fodgaard. 
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Selvom vi oplever vores vaner som sta
bile og uforanderlige, så sker der allige
vel ustandselig forandringer. Dansk 
Skovbrugs store "money maker", jule
træer med hvad dertil hører, er således 
en forholdsvis ny tilskikkelse. Fra en 
beskeden begyndelse først i 18-hundre
detallet er vanerne nu så faste, at et 
hjem uden juletræ er næsten utænke
ligt i Danmark og i hele den protestan
tiske verden. Og skikken breder sig nu 
også i det katolske Europa. 
I lyset af denne sædvanes betydning 
for dansk skovbrugs økonomi er det 
naturligt at følge opmærksomt med i 
skik og brug på dette særlige felt. Og 
her er den anden store kirkelige højtid, 
Påsken, af in teresse. Ligesom juletræet 
er en selvfølgelig pryd i alle hjem, kir
ker, foreningslokaler, kontorer og bu
tikker, således er der tegn i sol og måne 
på, at påsketræer og påskegrene vinder 
indpas i stigende grad. 

Tegnene 

I de senere år er grene af troldpil ud
budt til salg i stigende omfang ved på
sketid. Her i foråret 1991 blev troldpil 
udbudt til salg hos næsten alle køben
havnske blomsterhandlere og i mange 
supermarkeder, og ofte til gode priser. 
Selv fældede jeg en ti-meter høj, sytten 
år gammel troldpil lige før påske. De 
store flotte topgrene, der virkelig krøl
lede, viste sig vældig eftertragtede af 
personalet i Skovenes Hus, slægt og 
venner. Min kone holder således nu ef
ter to måneders forløb stadig med en
tusiasme fast i en stor, flot, fyldig bu
ket grene, der nu står med grønne 
blade. 
I det populære TV-program "Her er 
dit liv", der blev sendt fredag den 24. 
maj, bemærkedes en stor, flot ca. to 
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meter høj gren eller træ af troldpil, der 
blev anvendt som dekoration. 
I sin bog "Påskepynt" fra 1984 (1) om
taler forfatteren Gunvor Ask ikke bru
gen af levende grene eller træer. Men 
man bemærker det flotte farvelagte 
forsidebillede: En solid gren af trold
hassel behængt med rigt dekorerede 
påskeæg og anden påskepynt. Bogen 
igennem figurerer grene af samme træ
art ligesom juletræer til at bære den 
festlige påskepynt. 
I sit grundige etnologiske studie "Årets 
festseder" fra 1976 (2) nævner Nils-Ar
vid Bringeus ganske kort, at brugen af 
"påskeriset" nu forekommer i hele lan
det (Sverige), men er af ny dato, idet 
skikken før 1880 kun er kendt i et om
råde omkring Stockholm. 

Arsager 

Der er formentlig ikke tvivl om, at vor 
nye og stærke trang til at højtidelig
holde de gamle religiøse højtider ved at 
smykke vore hjem med levende grene 
og træer har rod i noget mytisk og kul
tisk. En egentlig undersøgelse heraf er 
interessant som et led i en vurdering af 
et potentielt markeds størrelse, det ef
terspurgte produkts kvalitet og mulig
hederne for en målrettet stimulering af 
markedet. En sådan etnologisk under
søgelse falder uden for denne artikels 
rammer, men nogle få iagttagelser kan 
nævnes. 
Ligesom julen i relation til årets gang 
markerer solhverv, så markerer påsken 
forårsjævndøgn. Ikke på dagen som 
julen, men mere kompliceret som før
ste søndag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Det vil sige mellem 
den 22. marts og den 25. april. 
Teologen H.F. Feilberg skriver i sin 
klassiske folkelivsskildring "Dansk 



Bondeliv", der er udgivet første gang i 
1889 (3), at såvel jul som påske er fe
ster, der har rødder langt tilbage i he
densk tid. Julen som solhvervsfest er 
direkte og let forståelig, mens påsken i 
forbindelse med jævndøgn og forår 
sammenfatter en række hedenske for
årsfester: "Og når vi kristne fejrer i på
skedagene Herrens opstandelse fra de 
døde, klinger der igen i salmetoner no
get af den gamle naturfølelse: 

Ser du, hvor i skovene alle træer skyde, 
mærker du, hvor englene sig i våren 

fryde; 
nu det visne vorder grønt, 
hvad der falmed atter skønt, 
det gør påskemorgen. " 

Måske skyldes vore ændrede skikke 
den tiltagende sekularisering i de sidste 
to hundrede år. Brugen af levende 
træer og grene udtrykker et dybtlig
gende behov for nye religiøse og fest
lige symboler i stedet for kristendom
mens stadig mere fjerne og falmede. 
Er denne analyse rig tig følger, at friske 
træer og grene tilfestligholdelse af på
sken er en skik, der er kommet for at 
blive og forstærkes. 
Er dette interessant for skovbruget? 
Ja, måske! 

Træart 

Meget tyder på, at trold pil leverer den 
ønskede vare. Troldpil er lettere at 
dyrke og formere end den også dekora
tive troldhassel. 
Birkeris er for kedelige i formen og har 
kun attraktion som drivris. Er de ud
sprungne adskiller de sig fra trold pil 
ved at bladene visner hurtigere. 
Det er i øvrigt en fordel ved både trold
pil og troldhassel, at de efterspørges, 

selvom de ikke er sprunget ud. Derved 
matcher de bedre med det lange tids
rum, hvori påsken kan falde. 

Produktet 

At præsentere kunderne for det rigtige 
produkt i relation til pris og kvalitet er 
afgørende. Det var tydeligt, at der i for
året 1991 blev udbudt mange etårs 
skud, i øvrigt til forbavsende gode 
priser. 
Det er naturligvis fristende at dyrke 
troldpil med henblik på høst hvert eller 
hvert andet år, men jeg gætter på, at 
skal troldpil virkelig vinde indpas som 
et uundværligt element i påsken, så er 
det større og navnlig ældre grene, der 
er brug for. De forekommer umiddel
bart mere dekorative, og de er i øvrigt 
svære at købe. Selv på Københavns 
engros grønttorv er de en forholdsvis 
sjælden vare. Alt efter størrelse og kva
litet bør sådanne grene eller træer beta
les som normannsgran. 

Dyrkning 

Så vidt det er Skovteknisk Institut be
kendt foreligger der kun få erfaringer i 
skriftlig form vedrørende dyrkning af 
troldpil. De kræver renholdelse, men 
er følsomme over for de fleste herbici
der. De er formentlig vanskeligere at 
dyrke end normannsgran og nobilis. 
Troldpil formeres ved stiklinger. Disse 
skæres om vinteren, som regel af unge 
skud. Men der er ikke noget i vejen for 
at skære stiklingerne af topgrene fra 
ældre træer - om troldpilen derved 
hurtigere "krøller" er et åbent 
spørgsmål. 
Jeg har kun set trold pil plantet i haver 
og på landbrugsjord. Både på sandet 
jord i Vestjylland og på sjællandsk ler-
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moræne. Personligt har jeg oplevet, at 
500 stiklinger sat i det tykke humuslag 
efter renafdrift af gran alle gik ud. 
Stiklingerne sættes i jorden med kun 
en knop over overfladen (4). 
Troldpil er udsat for angreb af svampe, 
ligesom de formentlig bides af vildtet. 

Eksport/Import 

Det ville jo være en grim overraskelse 
for danske producenter, hvis det nyop
dyrkede marked blev dækket af uden
landske producenter. Omvendt kan en 
dansk eksport støtte sig til den eksper
tise, som danske eksportører har opar
bejdet på feltet juletræer. 

Konklusion 

Noget tyder på, at påsketraditionerne 
ændrer sig, således at friske grene og 
træer af troldpil vinder øget indpas i 

lighed med brugen af grantræer til jul. 
En udvikling, som kan testes ved en 
målrettet etnologisk undersøgelse. 
Det er formentlig ulejligheden værd at 
udføre en markedsundersøgelse både 
herhjemme og i udlandet. 
Dyrkningserfaringerne er relativt be
grænsede, og der er behov for at vide 
mere herom set i lyset af den kvalitet, 
som forbrugerne ønsker. 
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.... Ældre troldpil på Christianshavns vold i København. Højde ca. 5 meter. Foto i juni 1991. 
Tidligere skåret tilbage i l \/2 meters højde. Foto Søren Fodgaard. 
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o. Sammendrag 

I denne artikel præsenteres de vigtigste re
sultater af et projekt, hvis hovedformål var 
at indkredse den forventelige vedproduk
tion i rødgran på fremtidig marginaljord. 
Der blev foretaget målinger i 111 yngre be
voksninger anlagt på ager i det jyske sand
jordsområde. 
Målingerne viser, at i hvert fald på de mag
reste - og for rejsning af produktionsskov 
mest relevante - landbrugsjorder (jordtype 
l) kan der forventes en højdeudvikling, der 
stemmer rimelig godt overens med West
Nielsens tilvækstoversigt, dog med en rela
tivt hurtig kulturstart. 
Rammerne for projektet tillod ikke direkte 
målinger af masseproduktionen, men fore
liggende materiale indicerer, at den nævnte 
oversigt kan benyttes som udgangspunkt 
for vurdering af den forventelige produk
tion. I det mindste vil dette næppe føre til 
en overvurdering af produktionen. 
Projektresultaterne præsenteres under an
vendelse af West-Nielsens tilvækstoversigt, 
og det er valgt at arbejde med produkti
onsklasser (PK) i stedet for boniteter. De vi-

*) Stud.lic.agro., Institut for Botanik, 
Dendrologi og Forstgenetik, KVL. 

**) Professor, dr.merc., Institut for Øko
nomi, Skov og Landskab, KVL. 

.... Foto 1. Projektet viser, at rødgran plantet på ager vil få en hurtigere kulturstart end forud
sat i West-Nielsens tilvækstoversigter. Efter de første tyve år synes bevoksningen at følge West
Nielsen . 
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ikke direkte overføres på et givet skovrejs
ningsareal. På ager af jordtype l er der "på
vist" følgende hovedresultater: 

- I Sønderjyllands amt kan der forventes 
en væsentligt større PK end i Ribe, Vejle 
og Ringkøbing amter (tabel l, s. xxx). 

- I Sydjylland er den forventelige PK større 
end i Midt / Vestj ylland (figur 7,s. xxx), 
hhv. 13,0 og 11,4 (tabel 2, s. xxx). 

- På jordtype l er PK signifikant mindre 
end på de øvrige repræsenterede jordty
per (tabel 3, s. xxx). 

- Der er påvist en signifikant stigning i PK 
gennem perioden 1900-1970 (figur 9, s. xx), 
i gennemsnit ca. 1/2 PK-trin over 10 år. 

- Til prognoseformål er det søgt at kvanti
ficere en sammenhæng mellem Skovregi
streringen 1986 og projektets målinger (s. 
xxx). 

1. Indledning 

I de tilfælde, hvor vedproduktion til
lægges væsentlig betydning ved skov
rejsning, er det naturligvis ønskeligt at 
have en ide om, hvilken vækst ydelse 
der kan forventes. Som påpeget i bl.a. 
en af teknikerrapporterne fra Miljømi
nisteriets projektpakke 1986 vedrø
rende den fremtidige anvendelse af 
marginaljord (Skov- og Naturstyreisen 
1987) er dette centrale emne ikke særlig 
godt belyst. 
I nævnte rapport blev den potentielle 
vedproduktion i rødgran analyseret ud 
fra et omfattende datamateriale fra 
prøveflader anlagt ca. 1870-1945 på 
tidligere ager eller hede i Jylland 
(Holmsgaard et al. 1968). Selvom ana
lysen koncentreres til agerbevoksnin
gerne!), er det imidlertid muligt, at den 
fører til misvisende resultater i forbin
delse med kommende skovrejsning, 
bl.a. fordi 

- materialet ikke er indsamlet til nær
værende formål 
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- fremtidens marginaljorder må gen
nemgående være bedre vækstlokali
teter 

For at indkredse den forventelige ved
produktion i rødgran2) på fremtidig 
marginaljord bevilgede Miljøministe
riet v/Skov- og Naturstyreisen midler 
til, at der kunne foretages målinger i 
yngre agerbevoksninger. Dette projekt 
præsenteres i nærværende artikel. 
Målebevoksningerne blev lokaliseret 
ved velvillig bistand fra en række jyske 
skovdistrikter. De grundlæggende ud
vælgeiseskriterier var: 

- bevoksninger anlagt på ager ca. 
1950-75 

- bevoksninger uden decideret rand-
påvirkning 

Der blev udvalgt 111 egnede rødgran
bevoksninger. Sydjylland og Midt/ 
Vestjylland er overrepræsenteret i for
hold til Djursland og Nordjylland, og 
Østjylland indgår kun med een be
voksning. Denne geografiske begræns
ning er næppe meget alvorlig, for den 
væsentligste skovrejsning med sigte på 
vedproduktion vil formentlig ske i Syd
jylland og Midt / Vestjylland - og iøv
rigt overvejende med rødgran. 

2. Valg af metode til produktions-
fastsættelse 

Af central betydning for produktions
fastsættelse er sammenhængen mel
lem bevoksningshøjde (Hg)3) og hhv. 
bevoksningens alder og den akkumule
rede masseproduktion (L Iv)4) ( se 
f.eks. Holten-Andersen, 1989 fig. 10). 
I projektet er der foretaget et stort an
tal højdeudviklingsanalyser til ind
kredsning af sammenhængen mellem 
Hg og bevoksningsalder, og resulta-



terne er sammenholdt med forelig
gende litteratur (afsnit 2.1). 
Projektets rammer tillod ikke en di
rekte måling af sammenhængen mel
lem Hg og L Iv. Ambitionsniveauet 
måtte sænkes til at fastlægge en rimelig 
Hg/ L Iv sammenhæng (afsnit 2.2). 
Undersøgelserne leder til valg af den 
metode, der anvendes til fastsættelse af 
produktionsklassen (PK)5) i de enkelte 
bevoksninger (afsnit 2.3). 

2.1 Rødgrans højdeudvikling. 
2.1.1 Nogle grundforbedringserfaringer 
Det skal kort refereres, hvad nogle dan
ske undersøgelser viser om grundfor
bedrings betydning for rødgrans høj
deudvikling (vækst) på magre jorder 
(hede). Ved grundforbedring forstås 
her gødskning og jordbearbejdning 
samt flerfaktorpåvirkningen: land
brugsmæssig mellembenyttelse, dvs. 
dyrkning af landbrugsafgrøder på 
hede forud for tilplantningen. 

Helms (1922) betegner landbrugsmæssig 
mellembenyttelse som et middel til at 
undgå stampeperiode i en efterfølgende 
blandingskultur af rødgran og bjergfyr. 
Det er påvist (Wesl-Nielsen & Oksbjerg 
1959; Oksbjerg el al. 1969), at et forspring, 
som kulturen opnår efter en landbrugs
mæssig mellembenyttelse i forhold til 
plantning på ren hede, er alment og i visse 
tilfælde af afgørende betydning for et ac
ceptabelt resultat. 
Oksbjerg el al. (1969, s. 62) konkluderer på 
grundlag af et forsøg i Dejbjerg Plantage 
opgjort 10 år efter anlæg, at der er "intet, 
der tyder på, at dyrkning af landbrugsaf
grøder her endnu har medført en specifik 
biologisk påvirkning af jorden, der har be
tydning for trævæksten", når der sammen
lignes med en parcel, hvor tilsvarende gød
ningsmængder er nedpløjet. I Dose Plan
tage (Møller el al. 1969) har landbrugs
mæssig mellembenyttelse igennem tre år re-

sulteret i en merhøjde på 44 lJfo ni år efter 
plantning, i forhold til kultur anlagt efter 
jordbearbejdning exc!. gødskning. 
Hvilken viden foreligger der så om den 
langsigtede grundforbedring? 
Et gødskningsforsøg i Gludsted Plantage 
opgjort 26 år efter plantning viser, at effek
ten af fosfor (P) er tydelig og størst i de reol
pløjede parceller (Barlholin 1969). Om 
samme forsøg anfører Holslener-Jørgen
sen & Bryndum (1983, s. 381), at de "seneste 
måleresultater viser, at den løbende til
vækst nu er upåvirket af de tidligere be
handlinger. Det vil sige, at P-virkningen må 
anses for at være klinget ud i løbet af de før
ste 26 år, uden at det er muligt at fastsætte 
et tidspunkt for P-virkningens ophør". 
Mallhesen (1982) konkluderer følgende 
m.h.t. den langtidige virkning af ældre 
danske kalkningsforsøg: I forsøg med een 
dosering er der i relation til nulkontrollen 
registreret en mulig, positiv langtidsvirk
ning i to ud af tre tilfælde. I forsøg med 
flere doseringer er der generelt en aftagende 
højdeforskel i relation til nulkontrollen 
med stigende kalkdosering, dog er der i 2. 
generationsanlæg en tendens til positiv 
langtidsvirkning ved de laveste kalkdoser. 
Der er iøvrigt større tendens tillængereva
rende virkning, når der bruges mergel frem
for affaldskalk. Mergel udmærker sig ved 
også at indeholde P og K (kali) og ved at 
forøge jordens vandholdende evne. 

Sammenfattende har grundforbedring 
en gunstig virkning på højdevæksten i 
kulturfasen og i bevoksningens ung
dom . På et ikke nærmere angiveligt 
tidspunkt - formentlig gennemgående 
når bevoksningen er 20-30 år - ophører 
virkningen, dog således at højdefor
springet i en grundforbedret parcel be
vares, j fro skitsen i figur l. 

2.1.2 Rødgrans højde/alder
sammenhæng 

Et centralt spørgsmål er, om rødgrans 
højdeudvikling i skov og plantage er 

99 



JO ,----------------------- -e- ~rundforbedM 

Ol 
I 

20 ~ 

alder 

--..- kon trol 

eo 

Figur l. Skitsemæssig illustration af højdeudviklingen (Hg) i rødgran på hhv. en grundforbed
ret og en ubehandlet parcel (kontrol). 

anderledes end i 1. generationsbevoks
ning på ager. 

West-Nielsen (1950) har analyseret rød
grans produktionsforhold på "den midtjy
ske hede". De opstillede kurver for bl.a. 
højdeudvikling (Hg) "kan sikkert med for
sigtighed anvendes over det meste af midt
jylland fra Viborg til den gamle grænse, 
men det må samtidig pointeres, at forskel
ligheder i klimaforhold såvel som i kultur
og behandlingsmåde kan give ikke ubetyde
lige lokale udsving" (s. 134 O. Det konklu
deres iøvrigt, at "når først en bevoksning 
efter indtrådt slutning er kommet i vækst, 
synes den, hvad tilvæksten angår, at for
holde sig som en efter stampeperiodens 
længde tilsvarende yngre bevoksning" 
(s.135), smIg. figur 1. 
En analyse på grundlag af Møl/er & Nielsen 
(1953, s.103) indicerer, at West-Nielsens 
højde/alderkurver stemmer bedre overens 
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med rødgrans vækst på Hedeselskabets 
prøveflader end de tilsvarende kurver i 
Møl/er (1933). 
Statens forstlige Forsøgsvæsen (vi afde
lingsleder, dr. agro. H. Bryndum) har vel
villigt stillet upublicerede data til disposi
tion fra prøveflader i rødgran anlagt på 
ager i Jylland . Den registrerede højdeud
vikling som funktion af alderen er vist i fi
gur 2. hvor materialet er fordelt til vækst
område (afsnit 3.1.2). I alders spektret 20-60 
år følger højdeudviklingen stort set 
GWN6) (i figur 2 er bonitet omsat til PK5), 
uanset vækstområde. 

På ovenstående grundlag kan det tilsy
neladende konkluderes, at rødgran på 
ager har en hurtigere højdeudvikling i 
ungdommen end ifølge GWN6), mens 
udviklingen i hvert fald i intervallet 
20-60 år stort set følger GWN. 
Det skal imidlertid pointeres, at GWN 



25 

alder 

Figur 2. Højden (Hg) som funktion af alderen på prøveflader i rødgranbevoksninger anlagt 
på ager (Statens forstlige Forsøgsvæsen, upubl.). Hver linie angiver een prøveflade. Num
rene refererer til vækstområder: 1 = Sydjylland , 2= Midt- og Vestjylland, 3 = Djursland, 
4 = Nordjylland. Til sammenligning er indlagt to GWN-kurver6) i PK-udgaveS»). 

sandsynligvis hovedsagelig refererer til 
bevoksninger på grovsandet jord 
Uordtype l, afsnit 3.2), hvilket kan 
gøre det problematisk at anvende 
GWN uden for Midt/Vestjylland. 
Også andre vækstdeterminanter kan 
variere de jyske landsdele imellem, så
som geologisk udgangsmateriale og 
klima. 
I nærværende projekt er der udført en 
grov, men overkommelig højdeudvik
lingsanalyse i den overvejende del af 
målebevoksningerne, ialt 85 fældede 
træer med aktuel højde skønsvis sva
rende til Hg, fortrinsvis eet træ pr. be-

voksning, men i to tilfælde to træer. 
Der indgår ikke bevoksninger, som 
med sikkerhed er gødsket,eller hvor 
der er tvivl om anlægsåret 7). 

Materiale fra træmålingsøvelser8) tyder på, 
at analyse af eet eller to prøvetræer kan give 
et vi6t indtryk af en rødgran bevoksnings 
højdeudvikling, forudsat at der er tale om 
middeltræer, dvs. at deres højde løbende 
har svaret til Hg. Løvengreen (1951) indice
rer, at det er nødvendigt med flere prøve
træer pr. bevoksning. 
Det er vanskeligt/ umuligt at udvælge mid
deltræer (jfr. forudsætningen ovenfor) -
ifølge Hollen-Andersen (1989) vil der være 
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en tendens til, at højdeudvikling på grundlag 
af stammeanalyse viser for hurtig vækst i de 
tidlige år og for stærk udfladning i senere år. 
Endelig ligger 75 af de 83 analyserede bevoks
ninger på grovsandet jord (jordtype l). 

I figur 3 og 4 er vist to eksempler på 
højdeudviklingsanalyser, hhv. fra Syd
og Vestjylland, alle bevoksninger på 
jordtype l. 
Måleresultaterne kan sammenfattes 
således: 
- Højdeudviklingen i rødgranbevoks

ninger anlagt på ager af jordtype l 
stemmer rimelig godt overens med 
GWN, uanset vækstområde (afsnit 
3.1.2). 

- Dette harmonerer med de ovenfor vi
ste målinger fra Statens forstlige For
søgsvæsen (figur 2) ll). 
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- Et gennemgående træk er en hurtig 
kulturstart 12), hvilket harmonerer 
med (figur 1 )13). 

2.2 Rødgrans højdeudvikling/ 
akkumuleret masseproduktion 

Analysen i afsnit 2.1.2 indicerer altså, 
at efter kulturfasen er rødgrans høj
deudvikling på ager rimeligt konform 
med GWN, i hvert fald på jordtype 1. 
Det næste - vanskelige - problem er at 
pejle sig ind på anvendelige massepro
duktionsniveauer. 
I dette afsnit sammenlignes højdeud
vikling/akkumuleret masseproduk
tion i CMM 14) og GWN. Desuden er 
det ved stor velvilje fra Statens forstlige 
Forsøgsvæsen (v/afdelingsleder, 
dr.agro. H. Bryndum) muligt at vise 

-+-- CMM 

--e--- GWN 

O+---------.---------,----------,---------r--------~ 

o 5 10 15 20 25 

Hg 

Figur 5. Højdeudvikling (Hg) og akkumuleret masseproduktion (L Iv) for CMM og GWN. 
Desuden data for fire SFF-prøveflader. 
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upublicerede data for rødgran i fire 
træarts forsøg 15), SFF. 
For CMM og SFF er der tale om total 
stammemasse i m 3

• Holten-Andersen 
(1989) har påvist, at CMM viser rime
lig overensstemmelse med Eichhorns 
vækstlov, der siger, "at en bevoksnings 
samlede massetilvækst siden dens 
etablering er - forudsat samme træart 
- en funktion af bevoksningshøjden 
alene. Dog forudsat "normal tæt
hed"."(Henriksen 1981, s. 102b). 
GWN opererer med en ikke nærmere 
defineret "salgbar masse" (Harvald & 
Skovsgaard 1985)16). Det er påvist i 
projektet, at for bonitetsspektret 3-5 
stemmer GWN ret godt overens med 
Eichhorns vækstlov. 
Figur 5 illustrerer højdeudvikling/ak
kumuleret masseproduktion for hhv. 
CMM (aritmetisk gennemsnit af boni
tet 1-6) og GWN (aritmetisk gennem
snit af bonitet 3-5). GWN er "korrige
ret" fra masse "ved bedste afsætning" 
til total stammemasse ved anvendelse 
af CMM's forholdstal for de to masse
begreber. Desuden er indlagt data fra 
de fire SFF-prøveflader. 
Det fremgår af figur 5, at L Iv iflg. 
CMM ligger på et højere niveau for en 
given Hg end iflg. GWN, og at L Iv for 
hver af de fire SFF-prøveflader ligger 
imellem CMM og GWN. Da en given 
prøveflades L Iv kan afvige 25-50070 
fra det gennemsnitlige niveau (Holten
Andersen 1989), kan det blot konstate
res, at disse fire punkter ligger således. 
Problemet med vedmasseansættelsen 
er ikke løst, men dr. H. Bryndum skøn
ner, at GWN er et rimeligt udgangs
punkt for vurderingen af massepro
duktionen i rødgran på tidligere ager i 
jyske sandjordsområder. På det fore
liggende grundlag synes GWN altså at 
være et brugbart skøn for sammen-
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hængen mellem højdeudvikling og ak
kumuleret masseproduktion i rød
granbevoksninger på tør, marginal 
landbrugsjord. 

2.3 Metodevalg 
Ud fra resultaterne i afsnit 2.1.1 og 2.2 
antages det, at GWN kan benyttes som 
grundlag for ansættelse af rødgrans 
PK på tør, marginal landbrugsjord. 
Som nævnt (afsnit 2.2) stemmer GWN 
ret godt overens med Eichhorns vækst
lov. Denne lov benyttes derfor til en 
omformning 17) af GWN's høj de/al
derkurver fra bonitets- til PK-begre
bet. Resultatet er vist i figur 6. Der ar
bejdes med m 3 "ved bedste afsætning". 
Der er foran (afsnit 2.1.2 og 2.2) omtalt 
visse forbehold m.h.t. de udførte høj
deudviklingsmålinger og det grundlag 
iøvrigt, som figur 6 bygger på. Her skal 
anføres nogle usikkerheder ved ansæt
telse af PK ud fra kurverne: 

Hg i den enkelte bevoksning er bestemt med 
en gens. spredning på ca. 25 cm. Ifølge 
figur 6 svarer dette ved f.eks. 35 år til 
en usikkerhed på ca. Yz PK-trin (95 070 kon
fidensinterval), eller en produktion på Yz 
m 3/ha/ år. 
Afviger den enkelte bevoksnings højdeud
viklingsforløb fra kurverne, vil der natur
ligvis opstå fejl. Ved f.eks. PK Il vil en for
skydning på ± 5 % af højde/alderkurven 
betyde en afvigelse på ca. l m 3 i gennem
snitlig årlig produktion pr. ha. 
Hvis en bevoksnings omdriftsalder bliver 
lavere end 70-80 år, falder dens gennemsnit
lige årlige masseprod uktion, således at den 
potentielle PK-værdi ikke nås. 

3. Projektresultater 

Som nævnt omfatter projektet ialt 111 
rødgranbevoksninger, herefter be
nævnt observationer. 
Ved tolkningen af projektets resultater 
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Figur 6. Højdeudviklingsforløb for PK 7-13 i rødgran, baseret på GWN. 

m.h.t. forventelig vedproduktion ud
trykt ved PK skal det haves in mente, at 
det drejer sig om midde/værdier I8 ), så 
de kan ikke direkte overføres på et givet 
skovrejsningsareal. 

Det er måske også på sin plads at fremhæve, 
at selvom en sammenhæng mellem to fak-

torer er signifikant (statistisk "sikker") i 
målingerne, eksisterer den ik ke nødvendig
vis i virkeligheden. Signifikansen betyder 
blot, at med de foreliggende data er sam
menhængen sandsynligvis ikke tilfældig 
(jo højere signifikansniveau, des mindre 
sandsynlighed for tilfældig sammenhæng). 
Omvendt kan en sammenhæng godt være 

Tabe/l. Amtvis middel-PK i rødgran på ager af jordtype l. s-PK = spredningen på middel
værdien af PK. 

Amt PK antal obs. s-PK min. max. 

Sønderjyllands .. . ........ . 13,0 27 0,3 9,1 16,0 

Ribe . ..... ..... . . . ... . .. . 11,7 26 0,4 8,7 16,2 

Vejle .... . . ... . ...... ... . . 11,2 13 0,5 8,8 14,8 

Ringkøbing .... .. ... ...... 11,6 18 0,4 8,9 14 ,5 

Århus . . . . ... ....... .. . ... 11,8 4 0,9 8,8 13,9 

Viborg ..... ... . . . .. . . . . .. 11,2 3 1,0 9,8 12,7 

Nordjyllands ..... . .. .. . .. . 12,1 3 1,0 11,0 13,4 
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reel, selvom den ikke er signifikant - de dis
ponible data gør det blot ikke muligt at af
vise, at sammenhængen er tilfældig. 

Figur 7. Oversigt over de benyttede vækst
områder. 

3.1 Geografiske forskelle i PK 
3.1.1 Forskelle i PK mellem amter 
laIt 94 af observationerne ligger på 
jordtype l (grovsandet jord, afsnit 
3.2). De fundne PK-værdier fordelt til 
amter er vist i tabel 1. 
Der er signifikant forskel (9SOJo-niveau) 
mellem amterne, men betragtes disse 
parvis, har kun Sønderjyllands amt en 
PK-middelværdi, der er signifikant 
forskellig fra de øvrige amters, og det 
højere PK-niveau gælder alene i for
hold til Ribe, Vejle og Ringkøbing am
ter. Århus, Viborg og Nordjyllands 
amter er kun repræsenteret ved få ob
servationer, så de anførte PK-middel
værdier er forholdsvis usikre. 

3.1.2 Forskelle i PK mellem vækst-
områder 

Der arbejdes med de i figur 7 viste 
vækstområder 19). 

Tabel 2 giver en oversigt over middel
værdien af PK i hvert af disse vækst
områder, idet dog kun observationer 
på jordtype l indgår. 
Der er påvist signifikant forskel (99%
niveau) i PK mellem vækstområderne. 
I områderne 1 og 2 er antallet af obser
vationer stort nok til, at forskellen i 
middel-PK kan betragtes som "sikker". 
De øvrige områder er repræsenteret 
ved så få observationer, at de anførte 
PK-værdier må anses formeget usikre. 

Tabel 2. Vækstområdevis opgørelse af middel-PK i rødgran på ager af jordtype 1. 

Område PK antal obs. s-PK 

1 Sydjylland .. .. .. .. .. .. . .. . ........ 13,0 31 0,3 

2 Midt / Vestjylland .... .. . . ......... . 11,4 56 0,2 

3 Djursland ......... . ........... .. . 12,7 3 0,6 

4 Nordjylland ...... . ... . ... . ....... . 12,1 3 0,7 

5 Østjylland (Matrup) ......... ... .... 13,4 1 -

3+4 Nordjylland + Djursland . . .... . .... 12,4 6 0,4 
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Det kan konkluderes, at på ager af 
jordtype l kan det i Sydjylland forven
tes, at rødgran i gennemsnit produce
rer som PK 13,0, mens der i Midt/Vest
jylland tilsvarende kan forventes PK 
11,420). Observationernes frekvensfor
deling i de to vækstområder er vist i fi
gur 8. 

at fastslå, om dette resultat kan betragtes 
som "sikkert". 
Østjylland er kun repræsenteret med een 
observation. I dette område er der spredte, 
relativt små lokaliteter, der kan betegnes 
som tør, landbrugsmæssig marginaljord. 

3.2 PK som funktion af jordtype 
Landbrugsm inisteriets j ordklassi fice-
ring (1977) benytter ler indholdet som 

Antallet af observationer er for lille til at 
påvise en eventuel forskel i PK-middelværdi primært inddelingsgrundlag. Der skel-
mellem Djursland og Nordjylland. Hvis nes mellem otte jordtyper på basis af 
områderne slås sammen, bliver resultatet teksturmålinger i pløjelaget. 
en middel-PK på 12,4, altså tilsyneladende I princippet omfatter jordklassifice-
et niveau mellem Sydjylland og Midt/Vest- ringen ikke skove og plantager. Der er 
jylland. Der er imidlertid ikke grundlag for ikke i projektet foretaget tilsvarende 
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Figur 8. Frekvensfordeling af observationerne for PK i rødgran på 
ager af jordtype 1, vækstområderne Sydjylland og Midt/Vestjylland. 
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jordtypebestemmelser, navnlig fordi 
langt de fleste observationer må for
modes at ligge på jordtype 1. Hoved
parten 'af dem har nemlig ager af denne 
type på een eller flere sider. 
Generelt er det fundet rimeligt at an
tage, at den omgivende agers type også 
gælder for observationerne, med
mindre iagttagelse klart indicerer for
skel, f.eks. blødbund eller tørveagtig 
jord. Metoden indebærer sandsynlig
vis en vis systematisk fejl, idet tilplant
ning formentlig overvejende er foreta
get fra den dårligste ende af en given 
ejendoms ager. 
For de 111 observationer er der påvist 
signifikant (9S070 -niveau) forskel mel
lem PK's middelværdier på de repræ
senterede jordtyper. Resultater er resu
meret i tabel 3. 

Tabel 3. PK som funktion af jordtype. 
Rødgran plantet på ager. 

jordtype PK antal obs . s-PK 

1 12,0 94 0,2 

2 13,2 9 0,6 

3 13,6 6 0,7 

7 14,5 2 1,2 

I: grovsandet, 2: finsandet, begge 0-5 0/0 
ler, 3: leret sand, 5-10 % ler, 7: humus . 

Middelværdien af PK på jordtype 1 er 
signifikant (9S070-niveau) mindre end 
PK på de øvrige jordtyper. Materialet 
tillader ikke påvisning af en eventuel 
signifikant forskel mellem PK på jord
type 2 og 3, men der er tilsyneladende 
en tendens til stigende PK fra jordtype 
1 til 3. 

Den påviste forskel i PK-middel mellem 
vækstområderne 1 og 2 (~fsnit 3.1.2) gør 
det ønskeligt at analysere, om PK varierer 
med vækstområde og jordtype. Materialet 
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er imidlertid for spinkelt til, at der kan til
lægges resultaterne nogen videre vægt. 

3.3 PK som funktion af geologisk 
udgangsmateriale 

Det geologiske udgangsmateriale er skøn
net for hver observation ud fra Landbrugs
ministeriets jordklassificering - samme 
metode som beskrevet i afsnit 3.2. 
Hverken for materialet som helhed eller for 
observationerne på jordtype 1 alene er der 
påvist signifikante forskelle i PK i relation 
til geologisk udgangsmateriale21 ). 

3.4 PK som funktion af anlægsår 
Hvis observationerne på jordtype 1 be
tragtes samlet, kan der påvises signifi
kant (9S07o-niveau) "sammenhæng" 
mellem PK og anlægsår22). 

Der er ikke fundet signifikant veksel
virkning mellem vækstområde og an
lægsår, så den påviste "sammenhæng" 
skyldes næppe en geografisk skæv for
deling af observationerne. Bevoksnin
gerne indgår med PK-værdien for de
res højde/ alder på måletidspunktet, 
men denne uensartethed er uden be
tydning, hvis den grundlæggende for
udsætning holder, nemlig at højdeud
viklingen følger GWN. 
Udvides denne forudsætning til ældre 
bevoksninger, kan data fra Skov- og 
Naturstyreisen (1987 og 1987a) inddra
ges, så der er grundlag for analyse af 
PK som funktion af anlægsår for rød
granbevoksninger plantet på ager af 
jordtype 1 i tiden 1900-70. Resultatet er 
vist i figur 9. 
Der kan påvises en signifikant (> 99070-
niveau) stigning i PK, en udvikling der 
kan beskrives ved en ret linie med en 
hældningskoefficient på 0,6, hvilket 
svarer til en gennemsnitlig stigning på 
ca. 1/2 PK-trin over 10 år23). 

Andersen (1984, s. 13) har for gamle 
hedebevoksninger fundet, at for 
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Figur 9. PK som funktion af anlægs år 1900-70. Rødgran på ager af jordtype 1. 

"hvert 10. år i dette århundrede tør 
man i gennemsnit regne med en pro
duktionsstigning på 1/2 m 3/ha". 
Som anført i Skov- og Naturstyreisen 
(1987) skal årsagen til den påviste "PK
forbedring" sandsynligvis søges 
blandt følgende forhold: 

- forbedret kulturteknik 
- forbedrede landbrugsjorder 
- forskydning i retning af generelt be-

dre tilplantningslokaliteter 

Hertil kommer: 
- forbedret proveniens valg 

Tilplantningslokalitetens gødnings
kraft forbedres næppe væsentligt ud
over niveauet ved midten af 1960'erne. 
Men jorder med større og større lerind-

hold kan blive genstand for skovrejs
ning, og det er stadig muligt at for
bedre kulturteknikken. Så det kan ikke 
udelukkes, at den i figur 9 viste trend 
fortsætter. 

3.5 Sammenligning med Skov-
registreringen 1986 

Det er nærliggende at søge at knytte 
forbindelse mellem projektet og Skov
registreringen (1986), idet denne som 
bekendt anfører PK-værdier på kom
muneniveau og derfor kan tænkes at 
blive brugt som prognosegrundlag 
også i skovrejsningssammenhæng. 
I det følgende betegner PKa middel
værdien af projektets observationer i 
bevoksninger på ager af jordtype 1 i en 
given kommune. 

109 



Foto 2. Gennem perioden 1900-1970 er der sket en stadig bonitets forbedring af rødgranbevoks
ninger på mager jord i en størrelsesorden af et halvt produktionsklassetrin pr. 10 år (dvs. en 
samlet forbedring af den gennemsnitlige årlige tilvækst med 3,5 ml / ha/ år i den nævnte pe
riode). 
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PKs betegner den i Skovregistreringen 
ansatte middelværdi i kommunen for 
rødgran, sitkagran og douglasgran un
der eet. PKs dækker desuden samtlige 
repræsenterede jordtyper og bevoks
ningskategorier, dvs . både gammel 
skov og l. generationsbevoksninger på 
såvel ager som hede. Endelig refererer 
PKs generelt til en langt større varia
tion i bevoksningsalder end PKa. 
Det er altså problematisk at sammen
ligne de to PK-kategorier, men til pro
gnoseformål har en kvantificeret sam
menhæng alligevel interesse. 
Sammenhængen mellem PKdiff (dvs. 
PKa -:- PKs) og PKs kan beskrives ved 
en ret linie: 

PKdiff = -:- 0,75 x PKs + 9,624) 

Ved prognose for en given kommune 
giver analysen kun grundlag for at an
tage, at PKa vil ligge over PKs, hvis 
PKs befinder sig i intervallet 6-9. Mo
dellen ovenfor kan bedre - men dog 
med stor varsomhed - anvendes for et 
antal kommuner under eet i et givet 
område. Hovedtendensen er imidlertid 
nogenlunde sikker: faldende PKdiff 
med stigende PKs. 
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5. Noter 

l. Se f.eks. den resumerede udgave af ana
lysen i Olesen et al. (1987). 

2. Det var også hensigten at inddrage sit
kag ran og eg, men det lykkedes ikke at 
identificere tilstrækkeligt mange egne
de målebevoksninger af disse træarter. 

3. Hg = bevoksningshøjde svarende til 
middelstammegrundfladen, dvs. høj
den på det træ, hvis grundflade i 1,3 m 
højde svarer til bevoksningens middel 
(altså ikke aritmetisk gennemsnit). 
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4. Iv = løbende massetilvækst, ml pr. ha. 
Masseproduktion benyttes synonymt 
med massetilvækst. 

5. PK = produktionsklasse, dvs. et kvali
tativt udtryk for bonitet. En given PK
værdi udtrykker den maximale, gen
nemsnitlige årlige vedmasseproduk
tion over en omdrift, målt i ml pr. ha. 

6. Forkortelsen GWN henviser herefter til 
West-Nielsen (1950). 

7. Højdeudviklingsanalyse er altså fore
taget i 83 af de ialt 111 målebevoks
ninger. 

8. Skovbrugsinstituttet 1980. 

9. Hedeselskabet Sønderjylland Distrikt. 
2151 = Hvidding Pltg. afd. 2a, 2171 = 
Nybo Pltg. afd. 4a, 2172 = samme, 
afd. 6a, 2174 = samme, afd. 14a, 2181 
= Svinhøj Pltg. afd. la, 2182 
samme, afd. 2a. 

10. Hedeselskabet Ribe Distrikt. 3011 
Gellerup Pltg. afd. 65a, 3013 
samme, afd. 90b, 3014 = samme, afd. 
57b, 3021 = Sdr. Omme Pltg. afd. 2c, 
3022 = samme, afd. 7a, 3023 = 
samme, afd. 8b, 3024 = samme, afd. 
48a. 

Il. Disse målinger peger på en højdeud
vikling, der m.h.t. form stort set følger 
GWN op til ca. 60 år. I nærværende 
projekt er der ikke udvalgt bevoksnin
ger ældre end 45 år. Begrundelsen er, at 
målingerne skal referere til jorder, som 
ligner de fremtidige landbrugmæssige 
marginaljorder så meget som muligt, 
især m.h.t. tekstur og oprindelig gød
ningstilstand. 

12. GWN er i det følgende extrapoleret ned 
til alder 20 år. 

13. Foreliggende resultater fra grundfor
bedringsforsøg tyder som nævnt (afsn. 
2.1.1) på, at et een gang opnået for
spring i højdeudvikling i forhold til 
nulparcellen bevares. Et udfladende 
højdeforløb sammenlignet med GWN 
efter agerplantningernes hurtige start 
er altså ikke særlig sandsynligt - det er 
da heller ikke konstateret i en eneste 
måling . 



14. Forkortelsen CMM henviser herefter til 
Møller (1933). 

IS. NS pd. S (GI. Dyrehave, Frijsenborg 
Distr.), NO pd. 11 (Hastrup PItg., 
Randbøl Distr.), NG pcl. S (Løvenholm 
Distr.), NI pd. 7 (Tisted Nørskov, Wil
les trup Distr.). 

16. Der benyttes en korrigeret version af 
GWN. Korrektionerne består i, at 
GWN's formtal er reduceret med SOlo, 
og desuden er der ved extrapolation op
stillet en bonitet 2 (Nannestad, 1979). 

17. Det drejer sig alene om en omformning 
bestående i, at der interpoleres/extra
poleres på GWN's højde/alderkurver 
til hele PK-værdier. Kurverne i figur 6 
er altså konforme med GWN's tilsva
rende bonitetskurver. 

18. Aritmetisk gennemsnit. 
19. Det i Skov- og Naturstyreisen (1987) 

analyserede materiale (afsnit l) viste 
signifikant forskel (99%-niveau) i PK i 
rødgran bevoksninger på ager mellem 
hhv. Sydjylland og Midt/Vestjylland. 
Jensen (1983) anvender en tilsvarende 
inddeling i vækstområder, begge belig-

gende vest for isens hovedstilstandsli
nie og adskilt fra hinanden ved en ret li
nie nord for Esbjerg i retning mod Kol
ding. 

20. 9S%-konfidensgrænsen svarer til hhv. 
0,7 og O,S m 3

• 

21. I forbindelse med Skov- og Natursty
reisen (1987) kunne Olesen (1986) heller 
ikke påvise signifikante forskelle i boni
tet som følge af den underliggende geo
logiske formations beskaffenhed (he
deslette/bakkeø m.v.). 

22. I Skov- og Naturstyreisen (1987) er der 
ved en tilsvarende analyse fundet "sam
mehæng" mellem bonitet (CMM) og 
anlægs år for perioden ca. 1870-1940. 

23. Hældningskoefficienten er signifikant 
(> 99%-niveau) forskellig fra nul. Den 
lineære model kan forklare 40% af va
riationen i PK ved et givet anlægsår. 

24. Hældningskoefficienten er signifikant 
(> 99%-niveau) forskellig fra nul. Den 
lineære model kan forklare godt halv
delen af variationen i PKdiff. i en given 
kommune. 
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