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0.0 RESUME 

Kun få af de ændringer af det danske 
skattesystem, der er gennemført i 
1980'erne og første halvdel af 
1990' erne - specielt via skattereformer
ne af 1987 og 1993 - er på kort sigt til 
fordel for dansk privatskovbrug. Deri
mod vil ændringerne på længere sigt 
gavne det langsigtede, driftsorienterede 
skovbrug. 

Status 

Den netop indførte ejendomsavancebe
skatning (med særregler for indexering 
af jordbrugsejendomme) vil på kort sigt 
have en betragtelig negativ effekt på 
skovbrugsejendommes handelsværdier 
og dermed formentlig give solvenspro
bIerne r for en del private ejere. 
Den generelle sænkning af formueskat
ten fra 2,2 til 1,0%, der blev gennemført 
i perioden 1988-1991, vil have samme 
effekt. Årsagen er, at effekten af skov
brugets særlige formueskattelempelse 
(Ligningslovens § 18e) udhules, når 
investeringsalternativerne bliver beskat
tet mere lempeligt. 
Til gengæld vil begge ændringer på læn
gere sigt fjerne en del af spekulations
og skattearbitrageelementet i prisdan
nelsen på skovbrugsejendomme. Som 
følge af dette vil prisdannelsen dels bli
ve relativt mere påvirket af ejendomme
nes driftsøkonomi, dels vil de formuere
laterede skatter blive formindsket. Beg
ge effekter vil være til gunst for det 
langsigtede, driftsorienterede skovbrug. 
Den generelle tendens til sænkning af de 
marginale indkomstskattesatser er ikke 
direkte til skade for privatskovbruget -
tværtimod. Men ændringen øger forrent
ningen relativt mere for en række inve-
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steringsalternativer, hvilket - som om
talt ovenfor vedrørende formueskatten -
gør skovbrug mindre attraktivt som 
investeringsobjekt. 

Fremtid 

Privatskovbrugets fremtid de .kommen
de årtier vil blive afgjort af udviklingen 
på følgende fire områder. 

Skatteforhold 
l) Effektiv mulighed for konjunkturud

ligning. 
2) Løsning af privatskovbrugets arve

skatteforho Id. 

Pris- og markedsforhold 
3) Betaling for skovbrugets immateriel

le ydelser. 
4) Pris- og markedsforholdene for 

skovbrugets traditionelle produkter. 

Den angivne rækkefølge er ikke udtryk for en 
prioritering, men er alene en konsekvens af, at 
skatteforhold er denne artikels hovedemne. 

Såvel før som efter gennemførelsen af 
1993-skattereformen består det langsig
tede, driftsøkonomisk baserede privat
skovbrugs største skattemæssige proble
mer i manglen på effektive muligheder 
for konjunkturudligning (1) samt proble
mer med arveskattebelastningen (2). Der 
er angivet løsningsforslag for disse to 
hovedproblemer i afsnittene 5.3 og 5.4. 
En afgørende udfordring for privatskov
bruget består i at medvirke til udform
ning af hensigtsmæssige løsninger for 
aflønning af skovbrugets immaterielle 
ydelser (3). Det anses for sikkert, at der 
vil komme yderligere aflønning for dis
se ydelser. For at opnå en given effekt 
med hensyn til fremme af fx urørte 



skovområder, mere løvtræ eller højere 
omdriftsaldre, skal aflønningen herfor 
blot være noget højere end før 1993-
skattereforrnens gennemførelse. 
Pris- og markedsforholdene for skov
brugets traditionelle produkter (4) vil 
blive påvirket af miljøafgifter på ikke
reproducerbare råstoffer, mest typisk 
mineraler (fx jem og aluminium til kon
struktionsformål) og energi (fx olie og 
dermed plastic). 
Disse effekter er ikke nærmere omtalt 
her, idet emnet kræver en selvstændig 
analyse. Der er imidlertid ikke tvivl om, 
at effekterne kan få afgørende (positiv) 
virkning på afsætningen af træprodukter 
(såvel mængder som priser) allerede i 
den nærmeste fremtid. 

1.0 INTRODUKTION AF 
DANSK 
PRIVATSKOVBRUG 

Det danske skovareal udgør ca. 500.000 
ha, eller 11 % af landets totalareal. 65% 
af skovarealet, ca. 325.000 ha, er i privat 
eje, fordelt med 72% til personligt eje, 
19% til selskabseje og 9% til fondseje. 
Resten af skovarealet, ca. 175.000 ha, er 
offentlig ejet af stat, amter, kommuner 
og præsteembeder. 

En sektors erhvervsmæssige rolle be
stemmes grundlæggende af markedsme
kanismerne. Markedsmekanismerne på
virkes og reguleres videre gennem lov
givningen. Målrettet regulering 
dæmpning eller støtte - af et givet er
hverv sker gennem erhvervsspecifik 
lovgivning. 
De erhvervsspecifikke love, der primært 
styrer skovbruget, er: Skovloven, Natur
beskyttelsesloven (der har samlet det 

tidligere kompleks af fredningslove i 
een lov), Landbrugsloven samt Struktur
forbedringsloven . Indenfor rammerne af 
disse erhvervsspecifikke love er det 
skattelovgivningen, der på afgørende vis 
regulerer det private skovbrug i Dan
mark. 
Rentabiliteten i skovbrugserhvervet er 
særligt påvirket af enkelte dele af skatte
lovgivningen. Årsagerne til denne 
påvirkning kan henføres til skovbrugs
erhvervets grundlæggende produktions
og afsætningsbetingelser: 
1) Den meget lange produktionstid. Den 
typiske investeringshorisont er 10-15 år 
for juletræer, 15-40 år for pyntegrønt, 
40-70 år for nåletræ og 100-150 år for 
løvtræ. 
2) Den høje kapitalintensitet og deraf 
følgende lave omsætningshastighed for 
den bundne kapital. Kapitalens omsæt
ningshastighed ligger for dansk sko
vbrug på niveauet 0,15 pr. år, svarende 
til lilO-del af industriens omsætnings
hastighed (se Helles et al., 1984, p.182-
186). 
3) De meget store konjunktursvingnin
ger i realpriserne på skovbrugets pro
dukter. I dette århundrede har realpriser
ne på skovbrugets produkter varieret 
+-15-25% indenfor perioder af 10-15 
års længde. 
4) Forenet produktion af traditionelle, 
markedsomsatte produkter Uuletræer, 
pyntegrønt, nåletræ- og løvtræproduk
ter, jagt), samt immaterielle, ikke-mar
kedsomsatte ydelser. Til disse hører fx 
naturoplevelser, rekreation, værdi som 
landskabselement, grundvandskonser
vering, lævirkning, flora- og faunakon
servering mv. 
Skovbruget påvirkes altså - som alle 
andre sektorer i et samfund - af skatte
politikken, idet markedet styres af efter-
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skat betragtninger. Besvarelse af spørgs
målet: "Hvor går det danske skattesy
stem hen?" er derfor vigtigt for at kunne 
besvare spørgsmålet: "Hvor går dansk 
privatskovbrug hen?" 

2.0 BESKATNINGENS 
PRINCIPPER, MÅL OG 
MIDLER 

Danmark har netop gennemført (endnu) 
en skattereform. På trods af, at der er 
iværksat omfattende ændringer af det 
danske skattesystem indenfor de sidste 
10-15 år under regeringer af forskellig 
politisk observans, går der en vis linie 
gennem disse ændringer. 
For at forstå denne udvikling af vort 
skattesystem er det nødvendigt at kende 
de principper, der ligger til grund for 
beskatningen, samt at vide gennem hvil
ke mål og midler disse føres ud i livet. 
Benævnelsen "skatter og afgifter" om
fatter i det følgende enhver ydelse til det 
offentlige, der ikke er ledsaget af en 
direkte modydelse (se Bjørn et al., 1989, 
p.1). 

2.1 Principper 

Der ligger to modsatrettede principper 
bag vort skattesystems udformning. Det 
ene fokuserer primært på skatternes 
finansiering og betegnes skatteevneprin
cippet. Det andet fokuserer primært på 
skatternes anvendelse og betegnes nytte
princippet. 
Ånden i det danske skattesystem har i 
mange år været domineret af skatteevne
princippet: Skatterne betales af de bor
gere, der besidder indkomsten og for
muen dertil. Princippets dominans er en 
naturlig konsekvens af vor samfunds-
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form og det politiske system, der udvik
lede sig op gennem forrige og dette 
århundrede. 
Det andet princip - nytteprincippet: 
Skatterne betales som vederlag for de 
fordele, det offentlige yder borgerne -
har i takt med de seneste årtiers sam
fundsudvikling vundet et vist indpas i 
vort skattesystem. 
Ånden i systemet er fortsat domineret af 
skatteevneprincippet, men vil forment
lig blive drejet mere og mere i retning af 
et mix mellem skatteevneprincippet og 
nytteprincippet. Udviklingen vil i så fald 
ikke være særegen for Danmark. De 
kraftigste exponenter for en sådan ud
vikling har hidtil været USA og Eng
land, men lande som fx Frankrig og 
Sverige har i en vis udstrækning fulgt 
samme linie. 

2.2 Mål 

Indenfor rammerne af disse principper 
er der generelt fire overordnede mål, 
som forfølges gennem skattesystemet: 
1) De fiskale mål: at skaffe penge til 

finansiering af det offentliges udgif
ter. 

2) De konjunktur- og jinanspolitiske* 
mål: at anvende skatter og afgifter 
som makroøkonomiske styringsred
skaber. 

3) De adfærdsregulerende mål: at styre 
den mikroøkonomiske adfærd. 

4) De ideologiske mål: at påvirke ind
komst- og formuefordelingen i sam
fundet. 

* finanspolitik defineres som: statens styring 
af den økonomiske aktivitet i samfundet 
gennem ændringer i det offentliges (først og 
fremmest statens) udgifter og indtægter. 
Skal ses i sammenhæng med begrebet pen
gepolitik, der defineres som: en stats (eller 
centralbanks) styring af den økonomiske 



aktivitet i samfundet gennem regulering af pen
gemængde, renteniveau og kreditforhold . 

Det ses sjældent, at konsekvenserne af 
et konkret skatteforslag systematisk 
analyseres med hensyn til om forslaget 
opfylder disse fire mål. Dette er for
mentlig en af grundene til, at så mange 
skattelove senere viser sig at medføre 
utilsigtede bivirkninger eller skævheder. 
For at afbøde sådanne bivirkninger og 
skævheder udskrives ofte skatter med et 
5. mål: 
5) Korrektive mål: at afbøde for mang

lende målopfyldelse i skatteudskriv
ningen med hensyn til målene (1)
(4), dvs. at korrigere for bivirkninger 
eller skævheder i skattesystemet. 

2.3 Skatte- og afgiftskategorier i 
det danske skattesystem 

Til opnåelse af ovennævnte hovedmål 
udskrives tre overordnede skattekatego
rier: de indkomstrelaterede (I), de for
muerelaterede (II) og de forbrugsrelate
rede (III) skatter og afgifter. 
Det totale skatteprovenus (421.2 mia.kr i 
1992) fordeling til disse tre kategorier 
angiver den overordnede struktur i skatte
systemet, og er vist i tabel l for finansåre
ne 1992 og 1989 (kolonne 3 og 4). 
Skattetrykket angiver hvor stor en andel 
af BNP, der inddrages til finansiering af 
det offentlige forbrug via skatterne. I 
1992 var det samlede skattetryk 49% i 
Danmark (421.2 mia.kr i skatteprovenu 
i forhold til 859.8 mia.kr i BNP). Hvis 
de enkelte skattekategoriers provenu an
del i tabel 1 multipliceres med det sam
lede skattetryk fås de enkelte skattekate
goriers bidrag til det samlede skattetryk, 
som er vist i tabel 2. 
Fordelingen på provenuandele (tabel l) 

viser altså de enkel te skattekategoriers 
betydning som finansieringskilde for det 
offentliges udgifter. Det samlede skat
tetryk (tabel 2, nederste linie) afspejler 
den offentlige sektors størrelse, mens 
skattetrykkets sammensætning på de 
enkelte skattekategorier (tabel 2) angi
ver den forholdsmæssige belastning de 
enkelte skatter lægger på skatteyderne. 
Kombinationen af skattestruktur (tabel 
l) og skattetrykkets sammensætning 
(tabel 2) giver en god karakteristik af det 
samlede skattesystem. Set fra den enkel
te skatteyders synspunkt er det imidler
tid skattetrykkets sammensætning, dvs. 
tabel 2, der er afgørende. 

2.3.1 Skatter og afgifter med 
fiskale mål 

Alle skatter har naturligvis fiskale 
delmål. Men som det ses af tabel l, er 
det særligt de indkomstrelaterede og for
brugsrelaterede skatter, der har fiskal 
betydning, idet de tilsammen udgør 96% 
af de samlede skatter og afgifter. 

2.3.2 Skatter og afgifter med 
makroøkonomiske mål 

Gennem finanspolitikken styres gene
relle op- eller nedreguleringer af den 
makroøkonomiske aktivitet i samfundet. 
Det er derfor naturligt, at det er de sam
me skatte- og afgiftskategorier (l-S, 10-
12) som fremhævet ovenfor, der har be
tydning i denne henseende. 
Et generelt makroøkonomisk mål med 
skatter er tillige at sikre, at de forskelli
ge kapitalgoder anvendes til produktion. 
Dette gælder især de skattekategorier, 
der ikke er direkte proportionale med 
selve afkastet - mest tydeligt ejendoms
skat og formueskat (6,7). Filosofien er, 
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SkaUe- og afgifts kategori Danmark Danmark Norden (-DK) EU (-DK) 
1992 1989 1989 1989 

Andel af samlede beskatning i % 

1 2 3 4 5 6 

I Indkomstrelaterede 
I Indkomstskat - personlig 49.1 46.7 
2 Realrenteafgift (pensionskasser) 4.7 5.4 
3 Indkomstskat - selskaber 3.3 4 .2 4.3 8.5 
4* Værdistigningsbeskatning 2.6 3.3 

(værdipapirer, fast ejendom) 

Direkte indkomstskatter (1-4) 59 .7 59.6 42.0 31.7 
5 Sociale bidrag (bruttoskat) 3.6 2.8 21.4 31.3 

lait indkomstrelaterede (1-5) 63.3 62.4 63.4 63.0 

II Formuerelaterede 
6 Ejendomsskat 2.13 2 .33 0.61 1.72 
7 Formueskat 0.18 0.26 0 .74 0.62 
8 Gave- og arveafgift 0.56 0.53 0 .24 0.50 
9* Kapitaltransaktionsafgifter !.lI 1.18 1.77 1.76 

lait formuerelaterede (6-9) 4.0 4.3 3.4 4.7 

III Forbrugsrelaterede 
10 Moms 19.9 18.1 18.6 17.6 
Il Punktafgifter 9.8 10.6 10.5 9 .0 
12 Øvrige skatter, bøder mv. 3.0 4 .6 4.1 5.7 

lait forbrugsrelaterede (10-12) 32.7 33.3 33.2 32.3 

Samlet provenu 100.0 100.0 100.0 100.0 

Tabel l. Skatte- og afgiftskategorier i det danske skattesystem samt deres andel af det 
samlede skatteprovenu sammenlignet med tilsvarende talfm Norden (excl. Danmark) og 
E U (excl. Danmark). Det samlede bruttonationalprodukt i Danmark i 1992 var 859.8 
mia. kr, mens det samlede skatte- og afgiftsprovenu tilsvarende var 421.2 mia.kr. 

Kilder: Kolonne 3: Danmarks Statistik, 1993, tabel 397-398, p.415-417. Kolonne 4: Danmarks Statistik, 
1990, tabel 385- 386, p.402-404. Kolonne 4 , 5, 6: Olsen, 1992, tabel D , p.36; tabel 5,p.80; tabel 7, p.82; 
tabel 9, p.84; tabel 11, p.86; tabel 13, p.88; tabel 15 , p .90; tabel 17, p.92; tabel 19, p.94. 

at ejerne af kapitalgoderne, for at opnå 
et likvidt afkast til finansiering af de pål
agte skatter, tvinges til en produktion, 
som samfundet så tilmed håber er sam
fundsnyttig. 
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2'.3.3 Skatter og afgifter med 
mikroøkonomiske mål 
Indenfor skattelovgivningen forfølges de 
mikroøkonomiske mål både gennem ind
komstskattesystemet og gennem en kom-



Skatte- og afgifts kategori Danmark Danmark Norden (-DK) EU (-DK) 
1992 1989 1989 1989 

Skattetryksbidrag = andel af BNP i % 

1 2 3 4 5 6 

I Indkomstrelaterede 
I Indkomstskat - personlig 24 .1 23.7 
2 Realrenteafgift (pensionskasser) 2.3 2.7 
3 Indkomstskat - selskaber 1.6 2.1 2.0 3.3 
4* Værdistigningsbeskatning 1.3 1.7 

(værdipapirer. fast ejendom) 

Direkte indkomstskatter (1-4) 29.3 30.2 19.3 12A 
5 Sociale bidrag (bruttoskat) 1.7 lA 10.6 12.4 

lait indkomstrelaterede (1-5) 31.0 31.6 29.9 24.8 

II Formuerelaterede 
6 Ejendomsskat 1.04 1.18 0.31 0.66 
7 Formueskat 0.09 0.13 0.35 0.26 
8 Gave- og arveafgift 0.27 0.27 0.11 0.19 
9* Kapitaltransaktionsafgifter 0.54 0.60 0.79 0.68 

lait formuerelaterede (6-9) 1.9 2.2 1.6 1.8 

III Forbrugsrelaterede 
IO Moms 9.7 9.1 8A 6.8 
II Punktafgifter 4.8 5.4 4.8 3A 
12 Øvrige skatter, bøder mv . 1.5 2.4 1.9 2.2 

laIt forbrugsrelaterede (10-12) 16.0 16.9 15.1 12.4 

Samlet skattetryk 49.0 50.7 46.6 39.0 

Tabel 2. Skatte- og afgiftskategorier i det danske skattesystem samt deres bidrag til det 
samlede skattetryk sammenlignet med tilsvarende tal fra Norden (excl. Danmark) og EU 
(excl. Danmark). l nederste række angives det samlede skattetryk (=samlede skatter og 
afgifter i procent af BNP). 

Kilder: Kolonne 3: orruegning af Danmarks Statistik, 1993, tabel 397-398, p.415-4l7. Kolonne 4: 
orruegning af Danmarks Statistik, 1990, tabel 385-386, p.402-404. Kolonne 4,5,6: Olsen, 1992, tabel E, 
pAO; tabel 6, p.8l; tabel 8, p.83; tabel 10, p.85 ; tabel 12, p.87; tabel 14, p.89; tabel 16, p.9l; tabel 18, 
p.93; tabel 20, p.95; tabel 21, p.96. 

bination af afgifter og tilskud. Målet er at 
detailregulere den økonomiske adfærd i 
enkelte sektorer væsentlig mere præcist, 
end det er muligt gennem den makroøko
nomisk virkende penge- og finanspolitik. 

I en lang periode er skattepolitikken i 
stigende grad blevet anvendt som er
hvervspolitisk styringsmiddel, ofte med 
utilsigtede og uhensigtsmæssige påvirk
ninger af enkelte erhverv til følge. 
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Noter til tabel }-2: De anvendte skatte- og af

giftskategorier er defineret ved følgende 

(se OECD, 1992, p.2S-43; Olsen, 1992, p.30-31): 

Indkomstrelaterede 

1-4 OECD gruppe 1000 (Direkte indkomsts

katter) 

S OECD gruppe 2000 (Sociale bidrag) + 
3000 (Lønskatter) 

4 * Værdistigningsbeskatning omfatter i Dan

mark : kursgevinstbeskatning af obl igatio

ner, aktieavancebeskatning (og fremover 

tillige den indførte ejendomsavancebeskat

ning). 

Skattepolitikken er med tiden blevet et 
kompliceret og uigennemsigtigt er
hvervspolitisk redskab. Det er en afgø
rende ulempe, at udgiftssiden ved et gi
vet skattetiltag sjældent lader sig bereg
ne, og under alle omstændigheder ikke 
er (regnskabsmæssigt) synlig. Det er 
desuden vanskeligt at vurdere "ind
tægtssiden" ved skattetiltaget. 
Det betragtes ofte som en yderligere 
ulempe, at skatteinstrumentet ikke er 
fleksibelt. Skatteændringer har tendens 
til at blive mere eller mindre permanen
te. 
Skattelovgivningen bør imidlertid fast
lægge den langsigtede og hensigtsmæs
sige struktur for erhvervsudøvelsen, og 
den bør derfor bevare en stor grad af 
konstans over lange tidsperioder. Skat
teinstrumentet bør altså pr. definition 
ikke være fleksibelt. Kortsigtet regule
ring gennemføres derfor mest hensigts
mæssigt via afgifts- og tilskudspolitik
ken. 
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Il Formuerelaterede 

6-9 OECD gruppe 4000 (Ejendoms- og formue

skatter) 

9 * Kapitaltransaktionsafgifter omfatter i Dan

mark : stempelafgift fra især handel med fast 

ejendom, kapitaJtilførselsafgift, aktieafgift. 

IllForbrugsrelaterede 

10 OECD gruppe S III (Moms) 

11 OECD gruppe S 121 (Punktafgifter) 

12 Resten = OECD gruppe 5000 (Forbrugsaf

gifter) exc!. 5111 og 5121 + 6000 (Øvrige 

skatter). 

2.3.4 Skatter og afgifter med 
ideologiske mål 

De ideologiske mål forfølges mest 
direkte gennem progressionen i ind
komstskatten samt gennem de formue
relaterede skatter, herunder især arveaf
gifterne. 

2.3.5 Skatter og afgifter med kor
rektive mål 

Udover at være ideologisk begrundede 
har de formuerelaterede skatter tillige 
haft karakter af "korrektive skatter". 
Mange former for indkomst forbundet 
med fast ejendom og andre formueakti
ver har været ubeskattede. I erkendelse 
heraf er de formuerelaterede skatter ble
vet begrundet med, at de i det mindste 
medførte et vist skatteprovenu fra de 
ellers ubeskattede andele af disse akti
vers afkast. De medvirkede til delvist at 
rette op på huller i skattesystemet, samt 
rette op på at indkomstskatten - bl.a. på 



grund af en snæver definition af hvad 
der var skattepligtig indkomst - ikke 
fuldt ud tilgodeså skatteevneprincippet. 
Dette gælder mest tydeligt ejendoms
skatterne og formueskatterne, mens 
arveafgifterne alt overvejende er ideolo
gisk begrundede. 

Ejendomsskatten 
Ejendomsskatten på produktionsjord 
indførtes allerede i 1200-tallet (tiende). 
Den var helt op til udgangen af forrige 
århundrede hovedhjørnestenen i det 
danske skattesystem. 
I forhold til værdien af produktionsjor
den udgjorde realkapital i form af byg
ninger og maskiner samt finanskapital 
kun en mindre andel af samfundets sam
lede aktiver. Skatteevne var derfor pri
mært forbundet med ejendomsretten til 
produktionsjord. 
Samtidig var ejendomsskatten sat i relati
on til ejendommens afkast. Ejendomsskat 
var derfor i realiteten en indkomstskat. 
Med den stigende handel og industriali
sering kom produktionsjorden til at 
udgøre en stadig aftagende andel af 
samfundets samlede aktiver. De "nye 
kapitaler", og afkastet af disse, blev til at 
begynde med ikke beskattet. 
For at få et bredere beskatningsgrundlag 
indførtes den generelle indkomstskat og 
formueskat i 1903. Resultatet var, at en 
del af skattebyrden blev flyttet fra land 
til by. Indkomstskatten kom hurtigt til at 
afløse ejendomsskatten som den domi
nerende skattekategori, men ejendoms
skatten blev opretholdt. 
Efter ejendomsskatten havde mistet sin 
rolle som en reel indkomstskat, var den 
erklærede begrundelse for at opretholde 
den, at "natur- og samfundsskabt kapi
tal" skulle gøres til genstand for særlig 
beskatning. Dette var hovedindholdet i 

grundskyldstanken, som dermed blev 
den moralsk/ideologiske begrundelse 
for ejendomsskat (for en kort beskrivel
se af grundskyldstanken, se fx Christi
ansen, 1993, p.l3). 
I dag opretholdes ejendomsskatten pri
mært som en korrektivskat, men i den 
aktuelle økonomiske situation formentlig 
også af fiskale grunde (for uddybning, se 
afs. 3.5). Af tabel 1 ses, at ejendomsskat
ter bidrog med 2.1 % (ca. 9 mia.) af det 
samlede skatteprovenu i 1992. 
Dette tal overvurderer imidlertid ejen
domsskatternes fiskale betydning, idet 
ejendomsskatter pålagt erhvervsejen
domme er fradragsberettigede. Hvis 
ejendomsskatterne afvikles vil de tilsva
rende fradrag i den skattepligtige ind
komst bortfalde, hvorved skønsmæssigt 
mellem 0 .5 og 1.0 procentpoint af de 
2.1 % genvindes som øgede indkomst
skatter. Det samlede provenutab vil der
for være 1-1.5% (4-6 mia.). 
Opretholdelse af ejendomsskatten med
fører endelig, at en vis andel af afkastet 
fra produktionsjord forlods tilfalder det 
offentlige, mens en sådan forlods reser
vering af afkast fra fx bygninger og 
maskiner samt værdipapirer ikke finder 
sted (for uddybning, se bilag 1). 

Formueskatten 
Formueskat er en almindelig anvendt 
skatteform i den vestlige verdens skatte
systemer (se fx Grayson, 1993, p.23; 
Betænkning 909, 1980). Den er kendt 
fra især de skandinaviske lande og flere 
af de øvrige europæiske lande (Holland, 
Frankrig, Luxembourg, Tyskland, Spa
nien), men med Belgien, Irland, Eng
land, Grækenland, Italien og Portugal 
som markante undtagelser (se Olsen, 
1992, tabel 7, p.82). Formueskat er tilli
ge ukendt i USA. 
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I Danmark er formueskatten begrundet i 
ideologiske forhold samt i det faktum, at 
det har været muligt at unddrage en del 
af den med kapital forbundne indkomst 
fra indkomstbeskatning. Fonnueskatten 
har altså ligesom ejendomsskatten skul
let korrigere for et imperfekt indkomst
skattesystem. 

Det kan konkluderes, at det delvist er 
makroøkonomiske mål (afs.2.3 .2), men 
især ideologiske og korrektive mål, der 
idag ligger bag opkrævningen af ejen
domsskatter og formueskatter. Korrek
tivmålet med begge skattekategorier 
mister dog i stigende grad begrundelse, 
efterhånden somflere ogflere indkomst
kategorier bliver inddraget under det 
danske skattesystem (se afs.4.0). 
Begrundelsen for at bevare ejendoms
skat og formueskat i dagens skattesy
stem må derfor primært være ideolo
gisk, men på det helt korte sigt spiller 
fiskale overvejelser givetvis en afgøren
de rolle. 

2.4 Struktur og skattetryk i det 
danske skattesystem 

Skattestruktur 
I det efterfølgende refererer "Norden" til gen
nemsnittet for "Norden (exe!. Danmark)" og 
"EU" til gennemsnittet for "EU (exe!. Dan
mark)", jvfr. tabel l og tabel 2. 

Tabel 1 angiver som anført skatte- og 
afgiftsprovenuets fordeling til hovedka
tegorier (I,II,III) for Danmark, Norden 
og EU. Det ses, at fordelingen til de tre 
hovedkategorier er forbavsende ensar
tet. Denne ensartethed i gennemsnitstal
lene dækker dog over store forskelle 
landene imellem indenfor både Norden 
og EU. 
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Den store ensartethed i gennemsnitstal
lene er imidlertid bemærkelsesværdig, 
når de meget betydelige forskelle i fx 
det samlede skattetryk, størrelsen af den 
offentlige sektor eller den førte finans
politik, skattepolitik og socialpolitik 
tages i betragtning. Af tabel 1 ses, at 
hovedforskellene i skattestruktur ved
rører: 
1) De samlede indkomstrelaterede skat
ter (l-S) har en meget atypisk sam
mensætning i Danmark, idet de er totalt 
domineret af direkte indkomstskatter (l-
4). Derimod udgør de sociale bidrag 
kun S% af de samlede indkomstrelatere
de skatter, mod 34% for Norden og SO% 
for EU. 
Dette markerer en afgørende strukturel 
forskel, idet de personlige indkomst
skatter (l) , der udgør hovedparten af 
grupperne (l-4), udskrives som en pro
gressiv skat på en begrænset skattebase, 
mens de sociale bidrag (S) pålignes pro
portionalt på bruttoindkomsten. En 
praktisk konsekvens af dette er en kraf
tig tilskyndelse for den enkelte skatte
yder til at skaffe sig fradrag, der kan 
sænke skattebasen for den progressive 
indkomstskat (se også SI, 1992, p.98) . 
2) De samlede formuerelaterede skatter 
antager ikke nogen specielt høj andel af 
det samlede skatteprovenu i Danmark. I 
England fx udgjorde de i 1989 12.6% 
(Olsen, 1992, p.36) mod 4.3% i Dan
mark (tabel 1. Se også figur 1). 
Dette dækker over, at de danske ejen
domsskatters andel ligger betydeligt 
over både Norden og EU, mens formue
skatternes relative andel er væsentlig 
lavere og arveafgifterne er på niveau 
med både Norden og EU. 

Skattetryk 
Ovenstående sammenligninger er fore-



Figur 1. OECD landenes fordeling af skattetryk til hovedkategorier for året 1989. 

Kilder: KMPG C.Jespersen, 1993a, p.4 ; OECD, 1992, p.73-92,93-lS3 ; SI, 1992, p.388. 

I figuren er hoved kategorierne sammensat lidt anderledes end i tabel 1-2, idet de omfatter: 

Sociale bidrag: OECD gruppe 2000 + 3000 

Indkomstskat: OECD gruppe 1000 

Moms & afgift : OECD gruppe 5000 

Øvrige: OECD gruppe 4000 + 6000. 

For Danmarks vedkommende udgør gruppe 6000 (Øvrige skatter) kun 0,2 % af BNP, hvorfor kategorien 

"Øvrige" i figur l hovedsagelig omfatter gruppe 4000 (Ejendoms- og formueskatter) . 
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taget på baggrund af skattekategoriernes 
andel af det totale provenu (tabel 1). 
Danmark har imidlertid 25-30% højere 
samlet skattetryk i forhold til EU (tabel 
2, nederste række). Indflydelsen af det 
høje samlede skattetryk på de enkelte 
skatte- og afgiftskategoriers skattetry ks
bidrag fremgår af tabel 2: 
1) Skattetrykket i Danmark fra ind
komstrelaterede skatter (l-S) er på ni
veau med skattetrykket i Norden, men 
25 % højere end skattetrykket i EU. 
Skattetrykkets fordeling indenfor grup
pen (1) er markant forskellig for tre ho
vedpunkters vedkommende: 
2) Danmark har meget høje marginale 
indkomstskattesatser på personbeskat
ningens område, mens den proportiona
le selskabsskattesats (34%) ligger rela
tivt lavt (se Olsen, 1992, p.62-6S,67; SI, 
1992, p.99). 
3) Danmark fører - jvfr. pkt.2) - en 
overordentlig erhvervsvenlig skattepoli
tik. 
Skattetrykket fra indkomstrelaterede 
skatter på virksomheder forholder sig 
som 0.2: 1: 1 for henholdsvis Dan
mark:Norden:EU. 
Det tilsvarende forhold for lønmodtage
re er 2: 1.4: 1 (se Olsen, 1992, tabel 25, 
p.lOO). 
Skattetrykket fra indkomstrelaterede 
skatter på virksomhederne er således 
kun l/S-del i Danmark i forhold til EU, 
mens skattetrykket er dobbelt så stort for 
lønmodtagere. 
4) Skattetrykket fra sociale bidrag er 
ganske lavt i Danmark i forhold til både 
Norden og EU (se dog SI, 1992, p.387-
388). 
5) Det samlede skattetryk fraformuere
laterede skatter ligger i Danmark på 
niveau med Norden og EU. Dette dæk
ker imidlertid over meget højere skatte-
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tryk fra ejendomsskatter, meget lavere 
skattetryk fra formueskatter samt væ
sentligt højere skattetryk fra gave- og 
arveafgifter i sammenligning med både 
Norden og EU. 
6) Danmark har det højeste skattetryk 
fraforbrugsrelaterede skatter. 

Alt i alt er det samlede skattetryk i Dan
mark ca. 50% mod 39% for EU. Skatte
trykket er altså 25-30% højere i Dan
mark, hvilket bl.a. afspejler den langt 
større offentlige sektor. Selvom tabel 1 
viser en rimeligt ensartet skattestruktur i 
Danmark, Norden og EU, er billedet 
altså anderledes når vi ser på det samle
de skattetryk og dets sammensætning 
(tabel 2). 
Endelig vises OECD landenes fordeling 
af skattetryk til hovedkategorier i figur 
l. Figuren understreger ovennævnte 
karakteristika for den danske skatte
struktur samt det danske skattetryk og 
dets sammensætning. 

3.0 BESKATNINGENS 
FREMTID 

Efter at have analyseret beskatningens 
principper, mål og midler ser vi på, hvil
ken retning skattesystemet vil bevæge 
sig i den nærmeste fremtid. Den be
skrevne retning er en blanding af ten
denser, der allerede er igang (se fx SI, 
1992), samt forfatterens forventninger 
og forslag. Nøgleordene er: 
- sænkning af det samlede skattetryk 

(ikke gennem øget offent] ig lånop
tagning, men gennem sænkning af 
det offentlige udgiftsniveau), 

- beskatning af alle indkomstkatego
rier, 

- fradragssanering, 



- ensartet beskatning og proportional 
skat, 

- øgede sociale bidrag (bruttoskat), 
- afvikling af en række formuerelatere-

de skatter 
- øgede forbrugsrelaterede og adfærds

regulerende skatter og afgifter (her
under brugerbetaling), 

- administrativ forenkling (cost/benefit 
analyser af skatte- og afgiftspolitik
ken og -opkrævningen). 

Udviklingens indflydelse på de ind
komstrelaterede, formuerelaterede og 
forbrugsrelaterede skatter vil være føl
gende: 

3.1 Indkomstrelaterede skatter 

Bruttoindkomsten 
Indkomstgrundlaget kommer til at om
fatte alle former for indkomst: Lønind
komst, kapitalindkomst, værdistigning 
på fast ejendom, værdistigning på alle 
former for værdipapirer etc. 
De administrative vanskeligheder med 
definition og kontrol af disse forskellige 
indkomstkategorier bliver mindre og 
mindre, efterhånden som samfundet bli
ver mere og mere "registreret". Retnin
gen er således skærpet beskatning af 
kapitalgevinster. 

Fradrag 
Fradragene i bruttoindkomsten bliver 
saneret i langt videre omfang, end vi 
hidtil har set. 
Afskrivninger bør (igen) indexeres, 
ligesom anskaffelsesgrundlag (for fast 
ejendom og værdipapirer) bør indexe
res. Dette vil medføre, at alene det reale 
afkast beskattes, mens inflationskom
pensation friholdes for beskatning. 
Ved indexering af afskri vningsgrundla-

get nærmer den økonomiske effekt af de 
forskellige afskrivningsformer sig til 
straksafskrivning (se fx Holten-Ander
sen, 1986). 
Det burde derfor - af forenklingsgrunde 
- overvejes at afløse de mere eller min
dre indviklede skattemæssige afskriv
ningsformer med straksafskrivningsret 
for størsteparten af de afskrivningsbe
rettigede aktiver. Denne ret skal natur
ligvis kombineres med den gældende 
mulighed for fremførsel af skattemæssi
ge underskud (evt. yderligere suppleret 
med adgang til "carry back" - se 
afs.5.3). 
I konsekvens af indexerede afskrivnin
ger (evt. straksafskrivninger) samt in
dexeret anskaffelsesgrundlag for fast 
ejendom og aktier (aktivsiden) bør ren
tefradraget (passivsiden) omlægges 
radikalt. Lige såvel som inflationskom
pensation på aktivsiden ikke bør beskat
tes, bør inflationsdelen af renten heller 
ikke kunne fradrages. Rentefradraget 
bør alene omfatte realrenten (se også 
SI, 1992, p.22). 
I debitorlkreditorforhold medfører dette, 
at alene realrenten indkomstbeskattes 
hos kreditor, mens inflationskompensa
tion friholdes for beskatning. Samtidig 
kan alene realrenten fradrages i skat hos 
debitor. Inflationsdelen af renten så at 
sige overdrages til kreditor "uden om 
skattevæsenet" . 
Dette betyder blot, at de skattemæssige 
principper, der idag gælder for indexob
ligationer, udvides til at gælde alle typer 
af fordringer. 

Skattesatser 
For at modvirke skattearbitrage bør den 
juridiske konstruktion bag den valgte 
ejerform (personligt eje, ApS, A/S, 
andelsselskab, fond mv.) ikke have skat-
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tekonsekvenser, men bør alene regulere 
organisationsformen og dennes retlige 
konsekvenser (adgang til kapital, hæf
telse, regnskabskrav, offentlig indsigt 
etc.). Dette opnås ved at indføre samme 
skattesats uanset ejerform. 
En vigtig konsekvens af dette er, at den 
progressive skat på lønindkomst (i prin
cippet) afløses af ren proportional be
skatning. De marginale (person-) skatte
satser vil herved blive sænket, i over
enstemmelse med at de danske margi
nalsatser er exceptionelt høje, både i 
nordisk og i EU sammenhæng. 

3.2 Formuerelaterede skatter 
Når alle indkomstarter er inddraget 
under beskatning, og beskatningen er 
ens uanset ejerform, er der ikke længere 
behov for korrektivskatter. Ejendoms
og formueskatter bør derfor afvikles. Da 
især ejendomsskatterne tillige har fiska
le delmål må afviklingen nødvendigvis 
strækkes over en længere periode. 
Gave- og arveafgiftens bevarelse vil 
derimod afhænge af, om de ideologiske 
mål bag disse skatter ønskes opretholdt. 
Det forventes at gave- og arveafgifter 
bevares som skattekategori, evt. med en 
øgning af bundgrænserne og gradvis 
sænkning af satserne. Der er meget få 
vesti ige lande, der ikke opererer med 
gave- og arveafgift (fx visse stater i 
USA og visse provinser i Australien). 
De gældende danske satser må, fra et 
generelt synspunkt, siges at være høje. 
Især er satserne for fjernt beslægtede 
arvinger extremt høje. Vurderes de dan
ske arveafgifter ud fra deres skattetryks
bidrag (tabel 2), ligger Danmark væ
sentligt over både Norden og EU. 
Arveafgiftsproblemer i forbindelse med 
skover imidlertid knyttet til den kapital
tunge, velopbyggede og vedmasserige 
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germansk-inspirerede højskovstradition. 
Denne dyrkningsform er karakteriseret 
ved meget lang produktionstid, høj kapi
talintensitet og extremt lav omsætnings
hastighed af den bundne kapital (se 
afs. 1.0). 
Det er derfor karakteristisk at en række 
lande, der driver skovbrug efter disse 
principper, har indført særlige arveaf
giftsregler for skov. Dette gælder fx 
Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, 
England, Irland, Sverige og Norge (se 
Grayson, 1993). 

3.3 Forbrugsrelaterede afgifter 

Offentligt producerede goder bør deles i 
to kategorier: Een der ikke afregnes 
efter markedsprisen (offentlige ydelser 
med socialt formål), og een hvor beta
lingen for godet afregnes efter markeds
eller produktionsprisen for godet (bru
gerbetaling). 
I fremtiden vil en udstrakt anvendelse af 
brugerbetaling blive almindelig. Det er 
en fiskal nødvendighed at indføre 
udbuds- og efterspørgselsmekanismer 
for en stor del af de offentlige ydelser. 
Det potentielle forbrug af gratisydelser 
er ubegrænset, og den vestlige verden 
oplever ikke længere økonomiske 
vækstrater, der muliggør det store udbud 
af gratisydelser, vi hidtil har set. Tillige 
vil vi se en udstrakt anvendelse af 
"grønne", adfærdsregulerende miljøaf
gifter, som vil få afgørende betydning 
(se også SI, 1992, p.27,335-352). 
Endelig vil vi også for de forbrugsrela
terede afgifter formodentlig se en udvi
delse af skattebasen samt en sænkning 
af (moms-)satsen. Ydermere vil der evt. 
ske en satsgraduering som det er kendt i 
mange af de øvrige europæiske lande. 



3.4 CostJbenefit vurdering af 
skatter 

Alle nye skattetiltag bør ledsages af en 
cost/benefit vurdering af skatternes 
målopfyldelse. Formålet er primært at 
opnå en bedre samfundsmæssig effekt 
(inklusive en bedre miljømæssig effekt) 
af skattepolitikken, herunder at bidrage 
til en administrativ forenkling af skatte
og afgiftsopkrævningen. 
Det er givet, at en del skatter og afgifter 
i realiteten indebærer et negativt vel
færdsbidrag (se også SI, 1992, p.20,115-
161,specielt p.123-124). Samfundet er 
bedre tjent med ikke at opkræve sådan
ne skatter og afgifter. 
Skattemæssige cost/benefit vurderinger 
kræver imidlertid anvendelse af en 
udbygget velfærdsteori, og der vil for
mentlig gå en række år før sådanne vur
deringer bliver indarbejdet i skattelovs
arbejdet. 

3.5 EU harmonisering 

Der foregår indenfor EU en langsom 
harmonisering af skatte- og afgiftspoli
tikken. Der er to hovedinstrumenter i 
denne proces: 
l) Den direkte, overnationale lovgiv
ning, der især er foranlediget af realise
ringen af det indre marked (varernes, 
tjenestydelsernes, arbejdskraftens og 
kapitalens fri bevægelighed). 
2) Det indirekte markedsøkonomiske 
pres hvor lavere skattesatser mv. anven
des som konkurrenceparameter mellem 
landene ved tiltrækningen af virksomhe
der, kapital og international nøglear
bejdskraft. 
Det markedsøkonomiske pres udgør pt. 
det kraftigste incitament til harmonise
ring. 

Harmoniseringsprocessen i EU går, via 
effekten af begge disse instrumenter, 
netop nu i retning af: 
l) Generel udvidelse af skattebasen for 
indkomstskatter (øgning af indkomst
grundlaget, sænkning af fradragene), 
2) sænkning af marginalskattesatserne 
for lønindkomst og især kapitalind
komst, 
3) øgning af de sociale bidrag (=brutto
skatter), 
4) sænkning eller afskaffelse af formue
og formuerelaterede skatter, 
5) øget brugerbetaling samt sænket 
afgifts- og moms-niveau (se Olsen, 
1992, bl.a. p.26,204-205; SI, 1992, 
p.92-114). 
Vil man rangordne konkurrencepresset 
efter aftagende harmoniseringspres på 
de enkelte skattearter, bliver rækkeføl
gen: Beskatning af kapitalindkomst, 
indirekte skatter på varer og tjeneste
ydelser, beskatning af lønindkomst, 
beskatning af ikke-flytbare realaktiver 
(se SI, 1992, p.114). 
Det ses at ovennævnte ændringer i det 
store og hele stemmer overens med de 
mere generelle udviklingslinier, der er 
anført i afs.3.1-3.3, dog (eventuelt) med 
en enkelt undtagelse med hensyn til 
ejendomsskat (afs.3.2). 
Bevæggrunden for harmonisering af de 
indkomst- og formuerelaterede skatter
hvilket for Danmarks vedkommende 
primært må gennemføres ved sænkning 
af skattetrykket - er den internationale 
konkurrence om tiltrækning af kapital 
og nøglearbejdskraft, produktionsfakto
rer der begge er meget mobile. 
Realkapital i form af ejendomsaktiver er 
ikke på kort sigt mobile i nær samme 
grad, hvorfor der ikke er samme kon
kurrencepres på ejendomsskatterne. 
Dette fremgår tillige af det høje danske 
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skattetryksbidrag fra netop denne skat
tekategori, jvfr. tabel 2. 
Det kan derfor ikke udelukkes, at lande 
som Danmark, der i forvejen er nødt til 
at sænke både indkomstskatter, formue
relaterede skatter og forbrugsafgifter, af 
fiskale grunde er tvunget til at bevare 
eller øge ejendomsskatteniveauet i en 
(længere) overgangsperiode. 

4.0 1993-SKATTE
REFORMEN 

En del tendenser i de seneste årtiers 
skatteændringer (specielt skatterefor
merne af 1987 og 1993) går i retning af 
de ovenfor nævnte principper for et 
fremtidigt skattesystem. Der er også 
nogle , som går i modsat retning - især 
med hensyn til ønsket om forenkling. 
Nyrup-regeringens 1993-skattereform 
(for et godt overblik, se fx KMPG 
C.Jespersen, 1993b) har ligesom 
Schliiter-regeringens 1987 -skattereform 
taget en række skridt i den rigtige ret
ning. Nøgleordene i 1993-skatterefor
men er: øget indkomstgrundlag, fra
dragssanering, lavere marginale person
skatter (og dermed indirekte mere ensar
tet beskatning uanset ej erform) , brutto
skat samt højere forbrugsafgifter (mil
jøafgifter). 
Til sammenligning er det bemærkelses
værdigt at konstatere, at den tidligere 
socialdemokratiske regering i Sverige, 
med finansminister Kjell Olof Feldt som 
initiativtager, gennemførte en radikal 
ændring af det svenske skattesystem 
med virkning fra 1991. Denne reform er 
mere i overensstemmelse med de ret
ningslinier for et fremtidigt skattesy
stem, der er omtalt i afs.3.0, end vi har 
opnået i det danske skattesystem selv 
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efter to på hinanden følgende skattere
former. 

4.1 Indkomstrelaterede skatter 

Ændring af skattesystemet er gået i den 
skitserede retning (afs.3.0) med hensyn 
til de indkomstrelaterede skatter. Ind
komstgrundlaget er blevet udvidet (real
renteafgift, værdistigningsbeskatning af 
fast ejendom og værdipapirer, sociale 
bidrag). 
Der er videre en stigende erkendelse af, 
at fradragene skal saneres kraftigt, men 
det er ikke sket fuldt ud endnu. Som et 
led i fradragssaneringen afvikles fx 
varelagerlovens nedskrivningsregler og 
investeringsfondslovens henlæggelses
muligheder frem til 1998. Begge dele 
virker begrænsende på mulighederne for 
at foretage skattefri opsparing i virk
somhederne, herunder specielt jord
brugserhvervene (se afs.5.3). 
Adgangen til at henlægge på investeringsfonds 
blev afskaffet for selskaber allerede fra og med 
1990 (se Ligningsvejledningen, 1992, p.267). 
Adgangen til at henlægge på investeringsfonds 
for personer, der driver erhvervsvirksomhed, 
aftrappes i perioden 1993-1998. 

Der er desuden et udtalt ønske om at 
fjerne mulighederne for skattearbitrage 
gennem at indføre ensartede beskat
ningsregler uanset ejerform. Sænkning 
af de personlige marginalskatter går 
(meget langsomt) i retning af et system 
med ensartede og proportionale skatter. 
Den primære modstand mod gennem
førelse af ensartet og proportional skat 
er i dag næppe længere af ideologisk 
karakter. Begrundelsen er snarere fiskal 
nødvendighed. Alene renterne af den 
samlede offentlige gæld udgjorde i 1992 
60 mia. kr. Til sammenligning bidrog 
6% og 12% statsskatten (den progressi-



ve del af indkomstskatten) tilsammen 
med 13 mia. kr., og 22% statsskatten 
(den proportionale del) udgjorde 84 mia. 
kr. (Danmarks Statistik, 1993, 
p.387,418). Renterne af den offentlige 
gæld beslaglagde således hele 62% af de 
samlede personlige indkomstskatter til 
staten i 1992. 
Sænkningen af de marginale (person-) 
skattesatser har da også givet umiddel
bare provenu problemer. Der er derfor 
indført øgede sociale bidrag. 
Sociale bidrag er bruttoskatter, Øremær
ket til finansiering af sociale formål, 
med en skattebase lig bruttoindkomsten 
i modsætning til den traditionelle netto
indkomst (=den skattepligtige ind
komst). Gennem øgning af denne skatte
form har Danmark samtidig foretaget en 
(begyndende) tilpasning til skattestruk
turen i EU (se afs.2.4,3.5; se dog også 
SI, 1992, p.387-388). 

4.2 Formuerelaterede skatter 

Ejendomsskatterne er ikke berørt af de 
seneste skattereformer. Men med 
(gen-)indførelsen af avancebeskatning 
på fast ejendom udgør kombinationen af 
ejendomsskatter og ejendomsavance
skat en kraftig dobbeltbeskatning af ind
komst fra produktionsjord. Dette anses 
for uholdbart, og den logiske konse
kvens er at afskaffe ejendomsskatten 
(for nærmere begrundelse, se bilag l). 
Formueskatten blev af den tidligere 
regering gradvist sænket fra 2.2% i 1988 
til 1.0% i 1991 (88: 2.2%, 89: 1.5%,90: 
1.2%, 91: 1.0%). Tilsyneladende var det 
ikke under de seneste skattereform
forhandlinger på tale at hæve formuebe
skatningen igen. 
Som omtalt i afs.3.0 forventes det, at 
fremtidige skattereformer vil gå i ret-

ning af at afskaffe både ejendoms- og 
formueskatterne. Det er dog ikke poli
tisk (psykologisk) muligt, før der igen er 
overskud på de offentlige budgetter - og 
det vil formentlig tage flere årtier (se 
yderligere afs.3.5 vedr. ejendomsskatter 
og EU harmonisering). 

4.3 Forbrugsrelaterede skatter 

De forbrugsrelaterede skatter og afgifter 
er blevet øget stærkt ved den seneste 
skattereform, bl.a. i form af miljøafgif
ter. Som omtalt i afs.3.0 vil vi i fremti
den se en væsentlig mere udstrakt an
vendelse af brugerbetaling og adfærds
regulerende miljøafgifter. 

5.0 SKOVBRUGET OG 
SKATTEREFORMER 

Hvordan vil 1980' ernes ændringer, 
1993-skattereformen og de mere lang
sigtet forventede ændringer af skatte
systemet påvirke det private skovbrug? 
På kort sigt er svaret: negativt! Men på 
Længere sigt vil ændringerne være til 
gunst for det langsigtede, driftsoriente
rede skovbrug. 

5.1 Ejendomsavanceskat 

Den altafgørende indflydelse af 93-skat
tereformen på skovbruget er indførelsen 
af avancebeskatning på erhvervsejen
domme. 
En given fortjeneste beskattes som kapi
talindkomst. Ved beregning af fortjene
sten (= værdistigningen = salgssum -
indgangsværdi) tillades indexering af 
anskaffelsessummen (som en specialre
gel for jordbrugsejendomme), tillæg for 
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forbedringer samt adgang til fradrag af 
den konstaterede fortjeneste i anskaffel
sessummen af en erhvervsejendom an
skaffet som erstatning for den solgte. 
Endelig gives der mulighed for succes
sion i anskaffelses grundlaget ved gene
rationsskifter (både ved gave og ved 
arv). 
Det er således alene når en ejer forlader 
jordbrugserhvervet, at beskatning af 
værdistigningen bliver aktuel. Indførel
sen af avancebeskatning på fast ejendom 
er principielt helt i overensstemmelse 
med ovenstående retningslinier for et 
fremtidigt skattesystem (afs .3.0). De 
tekniske (sær-)regler ved beregning af 
avancebeskatningen på jordbrugsejen
domme må endvidere siges at være hen
sigtsmæssigt udformede (men burde 
gælde for alle erhvervsejendomme). 
De latente skatter bør imidlertid mod
regnes ved beregning af formueskatter 
og gaveafgifter (som passivpost). Som 
reglerne er i dag sker modregning ale
ne ved beregning af arveafgift, men 
ikke ved gaveoverdragelser i levende 
live og ejheller ved beregning af for
mueskat. Det er beklageligt, at det 
velovervejede og velplanlagte genera
tionsskifte i levende live (som i reglen 
indebærer gaveoverdragelse og der
med gaveafgift) stilles ringere end det 
uplanlagte generationsskifte i forbin
delse med død. 
Den umiddelbare og vigtigste effekt af 
ejendomsavanceskatten for skovbruget 
vil være at fjerne en stor del af den spe
kulations- og skattearbitragebetingede 
værdistigning på skovbrugsejendomme. 
Dette kan på langt sigt kun være til for
del for de ejerkategorier, der ønsker et 
langsigtet og erhvervsbetonet skovejer
skab - dvs. de ejere, der ikke ønsker at 
sælge. 
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På kort sigt vil det imidlertid medføre 
prisfald for et erhverv, der i forvejen har 
store økonomiske vanskeligheder. Ind
førelsen af ejendomsavanceskat kom
mer således på et uheldigt tidspunkt for 
skovbrugserhvervet. 
Formueskattens gradvise sænkning fra 
2.2% i 1988 til 1.0% i 1991 trækker i 
samme retning. Sænkningen har med
ført, at skovbrugets formueskattelem
pelse (40% nedslag i bruttoformuen for 
erhvervsaktiver og yderligere 40% ned
slag i bruttoformuen for skovbrugsejen
domme over 25 ha, jvfr. ligningslovens 
§ 18B og § 18e) er blevet relati vt mindre 
værd. Det skyldes, at afkastet fra alter
native investeringsmuligheder nu er 
mindre belastet af formueskat. 
Før den gradvise sænkning svarede 
skovbrugets formueskattelempelse til 
nedættelse af formueskatten med 1.76% 
(0.8*2.2%) i forhold til obligationer og 
aktier og 0.88% (0.4*2.2%) i forhold til 
andre erhvervsaktiver. Dette medførte 
tilsvarende øget realforrentning. 
I dag svarer lempelsen til 0.8% 
(0.8* 1.0%) øget realforrentning i for
hold til obligationer og aktier, og 0.4% 
(0.4* 1.0%) øget realforrentning i for
hold til andre erhvervsaktiver. Den 
generelle formueskattesænkning er 
således medvirkende til de kraftige 
prisfald på skov, vi oplever for øjeblik
ket. 
Ejendomsavanceskatten giver endvidere 
endnu et bidrag til, at privat skovrejs
ning på fx marginaljorder - med de 
nugældende beskatnings-, fradrags- og 
tilskudsregler - stort set ikke vil finde 
sted. Privat tilplantning vil under disse 
betingelser kun bidrage til en ganske 
marginal andel af den politisk ønskede 
fordobling af skovarealet over en træge
neration. 



5.2 Lavere marginal 
ind komstskat 

Skovbrugets afkast kan deles i to kom
ponenter: afkastet fra den løbende drift 
og realværdistigningen på den faste 
ejendom. 

Driftsafkastet 
Den vestlige verdens skattesystemer går 
mod ensartede og lavere marginalskat
ter, på lidt længere sigt tillige evt. mod 
proportional beskatning. 
De gældende regler for fradrag for skov
brugets investeringsudgifter (kulturud
gifter=udgifter til anlæg af bevoksnin
ger) medfører, at forrentningen er ens 
før og efter skat i kulturinvesteringer 
(disse mekanismer er gennemgået i 
Holten-Andersen, 1988). Sænkning af 
marginalskatterne påvirker altså på 
langt sigt ikke kulturinvesteringers for
rentning, hvis straksfradragsretten for 
kulturudgifter bevares (hvilket er sand
synligt). 

Realværdistigning 
Da realværdistigning beskattes som 
kapitalindkomst, vil lavere marginal
skatter i fremtiden derimod øge forrent
ningen fra den del af afkastet, der ud
gøres af værdistigning på den faste 
ejendom. Men afkastet er under alle om
stændigheder lavere i forhold til før 
ejendomsavanceskatten blev indført. 

Alternativafkast 
Den vigtigste effekt af sænkede margi
nalskatter er imidlertid, at forrentningen 
øges relativt mere for de alternative 
muligheder for kapitalanbringelse. Sko
vbruget bliver dermed mindre konkur
rencedygtigt overfor disse alternative 
placeringer. Eller sagt med andre ord: 

kalkulationsrenten og dermed finansie
ringsomkostningen stiger. 
Dette har en række umiddelbare 
driftsøkonomiske konsekvenser. Det 
medfører driftsøkonomisk lavere om
driftsaldre for alle træarter og en tendens 
til at fremme driftsformer og træarter 
med kortere omdrift - dvs. det forryk
ker den driftsøkonomiske fordel
agtighed af løvtræ contra nåletræ til for
del for nåletræet (principperne bag disse 
mekanismer er gennemgået i Holten
Andersen, 1986; 1988; 1991, p.278-
280). 

5.3 Konjunkturudligning 

Alle erhverv, der er underlagt vilkårene 
for biologisk produktion, vil naturnød
vendigt opleve store svingninger i ind
komst fra år til år (tørke, stonnfald, in
sekt- og svampeangreb etc.). Dette giver 
dels likviditetsproblemer, dels proble
mer med den progressive indkomst
skat. 
Skovbruget har i dag disse problemer 
akut inde på livet, mens landbruget har 
oplevet dem talrige gange, senest i for
bindelse med 1992-tørken. Hertil kom
mer, at råvarer, der sælges på verdens
markedet, udsættes for større og større 
prissvingninger på grund af de mere og 
mere globalt virkende markedsmekanis
mer (se afs.1.0). 

Vi rksomhedso rdningen 
I den personligt ejede virksomhed giver 
virksomhedsordningen mulighed for 
opsparing af overskud, som ikke hæves. 
Af det opsparede overskud betales en 
acontoskat på 34% (=selskabsskattepro
centen). Hæves overskuddet senere 
beskattes beløbet som personlig ind
komst, og de 34% acontoskat modreg-
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nes i personskatten. Opsparet overskud 
kan også anvendes til at modregne i et 
(senere) års underskud (se Ligningsvej
ledningen, 1992, p.402-406), og dermed 
anvendes til konjunkturudligning. 
Sålænge det opsparede overskud for
bliver i virksomheden svarer virksom
hedsordningen fuldt ud til den opspa
ringsmulighed, der gælder for selskaber, 
og til samme skattesats som selskabssat
sen. 

Kap ita lajkas tordn ingen 
Fra og med 1993 er indført den så
kaldte "kapitalafkastordning" for per
soner, der vælger ikke at gå ind i virk
somhedsordningen (se også SI, 1992, 
p.36-37) . 
Under kapitalafkastordningen kan der 
henlægges op til 25% af det regulerede 
overskud (+renteudgifter -renteindtæg
ter) til en "konjunkturudligningsfond" , 
mod at der betales en acontoskat på 
34%, mens de resterende 66% skal 
bindes i maximalt 10 år på en bank
konto. 
"Fonden" kan anvendes til senere hæv
ning til personlig indkomst eller til 
modregning i fremtidige underskud, 
dvs. helt svarende til virksomhedsord
ningen. Derimod er ordningen likvidi
tetsmæssigt mindre gunstig end virk
somhedsordningen, idet opsparet over
skud efter acontoskat (dvs. de 66%, der 
bliver tilbage efter 34% acontoskat) 
skal bindes på en bankkonto og derfor 
ikke kan forblive i virksomheden (se 
KMPG C. Jespersen, 1994, p.11-12,25-
30). 

Skattefri opsparing 
En ideel løsning af konjunkturproble
merne ville være at muliggøre skattefri 
opsparing (dvs. uden erlæggelse af 
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acontoskat) til imødegåelse af katas tro
fesituationer. Ordningen kunne indføres 
ved en udvidelse af investeringsfondslo
ven (eller virksornhedsordningenlkapi
talafkastordningen). Adgang til at an
vende henlagte midler kunne udvides 
for specifikke erhverv (fx landbrug, sko
vbrug, galtneri). 
I stedet for alene at give adgang til hæv
ning af henlagte midler til anskaffelse af 
afskrivningsberettigede goder skulle de 
samme midler kunne hæves til dækning 
af driftsudgifter i katastrofeår, mod at 
det hævede beløb tillægges indkomsten 
i hævningsåret. 
Den mest smidige og administrativt bil
ligste ordning opnås imidlertid, hvis 
adgangen til hævning til finansiering af 
driftsudgifter ikke bindes til en nærmere 
"katastrofe" defini tion. Hæveadgangen 
bør være fri, således at det er ejeren selv, 
der afgør behovet og tidspunktet. 
Fordelene ved den foreslåede ordning er 
ikke blot mulighed for skattefri opspa
ring til krisetider. Det er mindst lige så 
vigtigt, at ordningen vil muliggøre en 
bedre driftsøkonomisk tilrettelæggelse 
af den daglige drift. 
En af fordelene er fx, at skovbruget vil 
kunne praktisere ægte (positiv) kon
junkturhugst, dvs. indrette tyndings- og 
afdriftsmængden efter markedsforhol
dene på råtræ frem for tilstanden idag, 
hvor der føres udpræget negativ kon
junkturhugst. 
Skovbruget vil heller ikke i så høj ud
strækning opspare vedmasser i over
modne bevoksninger med stigende 
stormfaldsfare og begyndende kvalitets
forringeise. Afdrift vil kunne tilrette
lægges primært ud fra driftsøkonomisk 
optimale kriterier frem for skattemæssi
ge kriterier. 
Der vil være en række yderligere drifts-



økonomiske og samfundsøkonomiske 
fordele forbundet med ordningen. 
Alternativet er den idag for landbruget 
velkendte tilstand: I enhver krisesitua
tion råber erhvervet på krisehjælp fra 
statskassen. Dette er en samfundsmæs
sigt dyr løsning og tillige en nedværdi
gende situation for erhvervet. 
Der bør indføres ordninger, hvor erhver
vene selv har mulighed for at foretage 
opsparing til krisesituationer. De bedrif
ter/ejere, der herefter ikke formår denne 
opsparing, vil gå konkurs, når der er kri
se. I dag reddes mange ineffektive be
drifter via akutte krisehjælpsordninger. 
Hvis ovenstående indføres, vil der være 
tale om "en ægte skovkontoordning". 
Ved en sådan ordnings udformning bør 
man skele til den svenske skovkonto
ordning (se Riksskatteverket, 1993), der 
vurderes at være ideel. 
Men det må erkendes, at 1993-skattere
formen er gået i modsat retning ved af
viklingen af adgangen til at foretage 
varelagernedskrivninger og investe
ringsfondshenlæggelser. Motivet til 
afskaffelse af disse muligheder for skat
tefri opsparing har dog næppe været at 
begrænse erhvervenes opsparingsmulig
heder, men snarere at sanere "fradrags
markedet". 

Carry Back 
Som alternativ til den foreslåede kon
junkturudligningsordning (med skattefri 
opsparingsmulighed) kan nævnes "carry 
back" - ordningen fra fx det amerikanske 
skattesystem. 
Ordningen indebærer, at skattemæssige 
underskud ikke alene kan fremføres 
(som det også er muligt i Danmark), 
men også kan tilbageføres. "Carry back" 
er endvidere foreslået indført som gene
rel ordning i hele EU af den såkaldte 

"Ruding Komite", der havde til formål 
at give forslag til ensretning af selskabs
skattesystemerne i EU (Ruding, 1992, 
p.108,121; se tillige omtalen i: Anonym, 
1992, p.164; Olsen, 1992, p.109,113; SI, 
1992, p.34,92,309,315-316). 
Under "carry back" ordningen er det 
muligt at tilbageføre et givet års under
skud til de(t) seneste år med skatteplig
tigt overskud med den effekt, at skatte
værdien af underskuddet udbetales. Det
te giver en mærkbar likviditetsfordel i 
forhold til adgangen til at fremføre 
underskud. Men den ovenfor foreslåede 
adgang til skattefri opsparing for jord
brugserhvervene har selvsagt endnu 
gunstigere likviditetsvirkning. 

5.4 Gave- og arveafgift 

Såvel før som efter 1993-skattereformen 
udgør gave- og arveafgifterne, sammen 
med de ovenfor anførte problemer med 
adgang til konjunkturudligning, det 
langsigtede, driftsøkonomisk baserede 
pri vatskovbrugs største skattemæssige 
problemer. 
Disse problemer stikker dog væsentlig 
dybere end til det rent skattemæssige. 
Driftsøkonomisk og samfundsmæssig 
veldrevet skovbrug kræver ejere med en 
lang tidshorisont og dermed fremtidstro. 
Uden fremtidstro vil skovejerne ikke 
investere i langsigtet produktion af kva
litetsprodukter og natur- og miljøvær
dier. 
Der er næppe tendens til en større, gene
rel sænkelse af gave- og arveafgifterne, 
og dermed hjælp til løsning af skovbru
gets problemer ad denne vej. (Siden 
denne artikels formulering i efteråret 
1993 er der rejst debat netop om sænk
ning af gave- og arveafgifterne). 
Der synes derfor at være to muligheder 
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til løsning af problemerne. Enten gene
relt at øge skovbrugets indtægtsgrund
lag (jvfr. afs.S.S) - således at der er ind
tjening til at finansiere disse afgifter -
eller målrettede lettelser eller omlæg
ninger af skovbrugets gave- og arveaf
gifter. 
Det sidste kunne gennemføres ved, at en 
eventuel lempelse blev indefrosset som 
en (rentefri) prioritet i ejendommen. 
Ved hvert generationsskifte indføres en 
ny prioritet (svarende til den opnåede 
lempelse), mens den tidligere prioritet 
ryddes. 
Hvis ejendommen sælges - dvs. hvis 
ejeren forlader erhvervet - forfalder den 
indestående prioritet til betaling. På den
ne måde kan man alene komme til at 
efterbetale lempelsen fra det seneste 
generationsskifte, hvis en ejendom sæl
ges. Hvis en ny ejendom erhverves kan 
prioriteten overføres til den nye ejen
dom, i lighed med de indførte regler for 
ejendomsa vanceskatten. 
Der kan tænkes mange varianter af den
ne model for lempelse af arveafgiften 
for privatskovbruget, og en række alter
native værnsregler. I stedet for at rydde 
prioriteten (= lempelsen fra det fore
gående generationsskifte) ved hvert 
efterfølgende arveskifte, kunne der fore
tages modregning i prioriteten ved inve
steringer, der fremmer det miljømæssige 
afkast fra ejendommen. 

5.5 Betaling for immaterielle 
ydelser 

Ovenstående driftsøkonomiske konse
kvenser (se specielt afs.S.l- 5.2) af de 
gennemførte og forventede skatteom
lægninger gælder under forudsætning af 
det idag kendte indtægtsgrundlag. Skov
bruget leverer imidlertid en lang række 
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immaterielle ydelser, der ikke betales 
for i dagens aflønningssystem (afs .l.O, 
se tillige HoIten-Andersen, 1993). 
Af mange grunde er det sandsynligt, at 
der indføres en form for aflønning for 
disse ydelser. Det må forventes, at en 
sådan aflønning vil fremme fx mere 
urørt skov, løvtræ og højere omdriftsal
dre - altså en ændring i modsat retning 
af den tidligere beskrevne effekt af de 
sænkede marginalskatter (afs.S.2). 
Som et overordnet princip er det afgø
rende, at enhver aflønning (eller lempel
se) bliver specifik i sin virkemåde. Prin
cipielt må aflønningen (eller lempelsen) 
dels l) knyttes til aktive modydelser, 
som samfundet ønsker at privatskovbru
get fremmer produktionen af, dels 2) må 
aflønningen alene gi ves til de marginale 
ændringer. 
Hvad pkt.l) angår, vil generelle tilskud 
(såvel som generelle lempelser) blive 
kapitaliseret på alle skovbrugsejendom
me, og dermed blot øge skovbrugets 
skattemæssige problemer med hensyn 
til ejendoms- og formueskat samt gave
og arveafgifter. 
Hvad pkt.2) angår, bliver samfundet 
ikke bedre stillet (den samlede velfærd 
øges ikke) ved fx at give generelle til
skud til al løvskov, dvs . inklusive den 
løvskov, der alligevel ville blive anlagt. 
Der skal i princippet kun betales for en 
given stigning i løvskovsarealet, dvs. 
alene for den marginale ændring. 
"Marginal aflønning" rejser en række 
administrative problemer, men sam
fundsøkonomisk er det den korrekte 
løsning. 
Hvorledes kombinationen af ændret 
skattesystem og aflønning for immate
rielle ydelser samlet vil påvirke dansk 
privatskovbrug, er det endnu ikke mu
ligt at udtale sig præcist om. Men hvis 



aflønningen skal fremme urørt skov, 
løvtræ og højere omdriftsaldre mv., skal 
betalingen idag blot være noget højere 
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Bilag 1 

Hvorfor er kombinationen af 
ejendomsskat og ejendoms
avanceskat i realiteten en 
dobbeltbeskatning? 

Dette bilag gennemgår hvorfor kombi
nationen af ejendomsskat og ejendom
savanceskat på produktionsjord udgør 
en kraftig dobbeltbeskatning af indkom
sten fra denne. 
Den ideologiske baggrund for ejen
domsbeskatningen er grundskyldstan
ken , som går ud på, at de natur- og sam
fundsskabte værdier skal (sær-)beskat
tes gennem ejendomsskat (se fx Chri
stiansen, 1993, p.13) . 

Ind"flydelsen af ejendomsskat 

Efterfølgende tekst gennemgår eksemp
let i tabel 3. I gennemgangen henvises 
til tal i tabellen ved et koordinatsæt, der 
angiver (rækkenr., søjlenr.), fx (3 ,7), der 
refererer til tallet 20.000 kr. 

ÅrD 
1 ha jord antages at have et afkast før 
skat på IS00 kr (3,2). Med en (real-)ren
te på S% svarer dette til en samfunds
mæssig jordværdi på 30.000 kr (3,1). 
Denne tænkes at være fordelt med 
20.000 kr til den natur- og samfunds
skabte produktionsevne, og 10.000 kr til 
den akkumulerede værdi af privatøko
nomisk indsats og heraf følgende for
bedring af jordens naturskabte produk
tionsevne. 
Det forudsættes nu, at SO% af afkastet 
på "den natur- og samfundsskabte jord
værdi" ønskes inddrevet som ejendoms
skat (l ,3). Herefter fås et før(indkomst-) 
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skat afkast på 1000 kr (3,4). Indkomst
skat betales med SO%, og alt i alt fås et 
"efter ejendoms- og indkomstskat af
kast" på SOO kr (3,6). Dette modsvarer 
en privatøkonomisk jordværdi (drifts
økonomisk handelsværdi) på 20.000 kr 
(3,7). (Denne værdi kan beregnes enten 
som de 10.000 kr i (2,1) +, halvdelen af 
de 20.000 kr i (1,1) = 20.000 kr ialt, eller 
ved kapitalisering af de SOO kr (3,6) med 
2.S% = SOO/0 .02S = 20.000 kr). 

År} 
Nu forestiller vi os, at offentlige anlæg 
(fx vej udbygning) sænker transportom
kostningerne for ejendommens produk
ter med SOO kr/ha, hvorved ejendom
mens nettoafkast stiger til 2000 kr/ha 
(6,2). Med de samme forudsætninger 
som før stiger ejendomsskatten til 7S0 
kr/ha, og alt i alt ender efter-skat ind
komsten med at være 62S kr/ha (6,6). 
Den kapitaliserede privatøkonomiske 
værdi af dette afkast er 2S .000 kr/ha 
(6,7) . Jordens samfundsøkonomiske 
værdi er steget med 10.000 kr (=40.000-
30.000), jf. (7,1 », mens den privatøko
nomiske værdi er steget SOOO kr 
(=2S.000-20 .000, jvfr. (7,7». Den pri
vatøkonomiske værdistigning er kun 
halvt så stor som den samfundsøkono
miske, svarende til at ejendomsskatten 
sluger SO% af det samfundsøkonomiske 
(mer-)afkast. 

Indflydelsen af ejendomsavance
skat 

Lad os herefter forudsætte, at den omtal
te jord købes lige inden vejanlægget (år 
O) og sælges året efter (år 1), og at der 
ingen inflation er i denne periode. Stig
ningen i handelsværdi er derfor 2S.000-
20.000 = SOOO kr/ha, som beskattes som 



0\ 
\O 

Tabel 3: Eksempel på indflydelsen fra kombineret ejendomsskat og ejendomsavanceskat på indkomsten fra produktionsjord. 

Søjle (y) 2 4 

R Kapitaliserede Årlige værdier 
æ værdier 
k 
k Før-skat: Afkast Ejendomsskat Afkast efter Indkomstskat 

Samfundsøkono- før skatter (50% af "natur- ejendomsskat (50%) 
misk jordværdi (5%) og samfundsskabt 

(x) (r=5%) afkast") 

Beregning (x,2)/0.05 (x,I)*0.05 (I v4,2)*0.5 (x,2)-(x,3) (x,4)*0.5 

ÅrO 

Natur- og samfundsskabt andel 20.000 1.000 500 500 250 
af jordværdi 

2 Tidligere og nuværende ejeres 10.000 500 500 250 
andel (fx dræning, læhegn , 
gødskning) 

TOTAL (l,y)+(2,y) 30.000 1.500 500 1.000 500 

Årl 

4 Natur- og samfundsskabt andel 30.000 1.500 750 750 375 
af jordværdi 
Tidligere og nuværende ejeres 10.000 500 500 250 
andel (fx dræning, læhegn , 
gødskning) 

6 TOTAL (4,y)+(5 ,y) 40.000 2.000 750 1.250 625 

7 VÆRDISTIGNING (6,y)-(3,y) 10.000 

6 

Kapitaliserede 
værdier 

Afkast efter Efter-skat: 
ejendomsskat Privatøkonomisk 

og jordværdi 
indkomstskat (r=2.5%) 

(x,2)-(x,3)-(x,5) (x,6)/0.025 

250 10.000 

250 10.000 

500 20.000 

375 15 .000 

250 10.000 

625 25.000 

5.000 



kapitalindkomst (fx med 50%), altså ialt 
en skat på 2500 kr. Afkastet af "de sam
funds- og naturskabte værdier" er der
ved beskattet een gang til. 

Den samlede beskatning 

Anledningen til værdistigningen var en 
øget indtægt på grund af et offentligt 
vejanlæg på 500 krlha*år, modsvarende 
en værdistigning på 10.000 krlha. Ejen
domsskatten af det øgede afkast udgør 
250 krlha*år (50% af 500 kr), modsva
rende en kapitaliseret værdi på 5000 kr 
(250/0.05). Dernæst betales 2500 kr i 
ejendomsavanceskat, altså ialt 7.500 kr 
af stigningen på 10.000 kr. Dobbeltbe
skatningen er i dette eksempel på ialt 
75%. 
Hvis indkomstskatten også indregnes 
fås følgende: Indkomstskatten af den 
øgede indkomst på 500 kr udgør 125 kr 
(50% af (500 kr - ejendomsskat) = 
0.5*250 = 125), modsvarende en kapita
liseret værdi på 125/0.05 = 2.500 kr. 
Værdistigningen var 10.000 kr, og kom
binationen af ejendomsskat, ejendoms
avanceskat og indkomstskat udgør lige
ledes 10.000 kr - altså ialt 100% beskat
ning. 

Hvilken skat er mest ideel 

Hvis man vil afskaffe dobbeltbeskat
ningseffekten af ejendomsskat i kombi
nation med ejendomsavanceskat, hvil
ken skatteform er da mest egnet at beva
re? Ubetinget avancebeskatningen. 
Det er særdeles vanskeligt at afgøre 
hvilken andel af en ejendoms samlede 
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afkast der er "natur- og samfunds
skabt". Fra skovbruget er diskussionen 
om normalværdi, grundværdi-% og 
grundværdi velkendt, men de principi
elle vanskeligheder er ikke mindre for 
andre ejendomstyper. Den administra
tivt bestemte fordeling af ejendomsvær
dien mellem grundværdi (som ejen
domsbeskattes) og forskelsværdi (som 
ikke ejendomsbeskattes) er afgørende 
for, om man i realiteten får beskattet 
det, man ønsker at beskatte - nemlig den 
"natur- og samfundsskabte andel af 
jordværdien". 
Hvis man imidlertid afskaffer ejen
domsskatten, men bevarer ejendoms
avanceskatten, er alle disse fordelings
problemer løst, idet markedet selv - og 
ikke de offentlige vurderingssystemer -
bestemmer værdistigningen. 
Ejendomsavanceskatten har ikke som 
mål blot at beskatte natur- og samfunds
skabte værdistigninger. Det er tillige 
målet at beskatte privatøkonomisk be
grundede værditilvækster, således at 
indkomst, der akkumuleres (fx ved at 
værdien af den årlige hugst er mindre 
end værdien af tilvæksten) og i sidste 
ende sælges med ejendommen, beskat
tes på lige fod med indkomst, der hæves 
løbende. 
Markedet bestemmer værdistigningen, 
som er en sum af privat- og samfunds
skabt værditilvækst - men da begge dele 
ønskes beskattet, er der ingen grund til 
at skelne mellem de to komponenter. 
Ejendomsavanceskatten er således ad
ministrativt og begrebsmæssigt langt 
enklere at arbejde med end den løbende 
ejendomsskat. 



Nicaraguas 
Center for 
træforædling og skovfrø 
- et Danida-projekt baseret på dansk forstlig ekspertise 

Af STEEN FORUM 

Når forstlige projekter i udviklingslan
dene beskrives fokuseres der ofte på de 
forstligt-faglige aspekter afprojektet. 
VirkeliggØrelsen af et projekt skal imid
lertid ses i en større sammenhæng. Dis
se aspekter beskrives her af forstkandi
dat Steen Forum der arbejdede som 
rådgiver i Nicaraguas Center for Træfo
rædling og Skovfrø fra januar 1989 til 
marts 1993 - heraf de sidste 3'/2 år som 
projektleder. 
Som følge af de mange forkortelser fin
des sidst i artiklen en kort ordliste. 

Red. 

Indledning 

Under Rio-konferencen i 1992 satte FN 
fokus på miljø og udvikling, og sam
menhængen imellem fattigdom, udvik
lingsproblemer og miljønedslidning 
blev analyseret. 
De industrialiserede lande vedkendte sig 
deres særlige ansvar for de nuværende 
miljøproblemer og for at støtte bæredyg
tige løsninger på problemerne. Konfe
rencen konkluderede således, at beskyt
telsen af de økologiske balancer er et 

globalt anliggende, og at løsninger på 
miljøproblemer kun kan opnås som en 
integreret del af udvikJingsprocessen. 
Den danske bistand til udviklingslande 
er nået op over 8 mia. DKK om året. 
Bistanden er nogenlunde ligeligt fordelt 
på multilateral bistand (engagement i 
internationale organisationer) og bilate
ral bistand (projekter m.m. som aftales 
direkte mellem Danmark og modtager
landet). 
En del af den bilaterale bistand omsæt
tes til praksis i form af bilaterale enkelt
projekter, hvor grundlaget er en rege
ringsaftale. I Danidas navn kanaliseres 
hjælpen da over landekontoret i Uden
rigsministeriet, via den danske ambassa
de og bistandsmission samt projekt
rådgivere til projektet i det pågældende 
land. 
Det faglige indhold formuleres oftest 
under medvirken af Danidas egne sek
torfaglige konsulenter. Projekter med 
forstligt indhold er af stigende betyd
ning ibistandsarbejdet. 
Et af de områder hvor dansk skovbrug 
har en - også efter international måle
stok - betydelig trope-ekspertise er 
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indenfor emnekredsen skovfrø, træfor
ædling og bevarelse af genressourcer. 
Danida Forest Seed Centre (DFSC) i 
Humlebæk yder således teknisk rådgiv
ning til projekter af denne type i en ræk
ke u-lande. 
Med henblik på at udvikle handlekrafti
ge projekter er der i de senere år dannet 
lokale institutioner med et betydeligt 
selvstyre. Det er tanken, at den instituti
onelle bæredygtighed på sigt skal hvile 
på disse institutioners evne til at selvfi
nansiere driften. 
N år de i forvejen komplekse projekter 
skal føres ud i livet kræves derfor, at 
man - med udgangspunkt i situationen i 
værtslandet og på grundlag af et hel
hedssyn - forsøger at opfylde de forskel
lige mål. 
Skal det lykkes at gennemføre de nød
vendige ændringer - ikke alene i, men 
også omkring projektet - er der behov 
for en strategi, der både formår at afveje 
målene og bearbejde projektomgivelser
ne til institutionens fordel. Med andre 
ord en proaktiv strategi. 
Derfor må projektrådgivningen og øvri
ge konsulenter ofte påtage sig rollen 
som katalysatorer - igangsættere - for 
processen. Samtidigt skal kravet om 
ændringer holdes op mod nødvendighe
den af at fastholde den lokale forank
ring. 
Som projektrådgiver er man der
med nødt til at håndtere en projektud
vikling der på flere dimensioner befin
der sig i spændingsfeltet imellem to 
poler. 
Artiklen søger i tekst og billeder at 
beskrive denne - større - sammenhæng, 
som en konkret gennemførelse af et pro
jekt skal ses i lyset af. Beretningen star
ter i Nicaragua i årene før revolutionen i 
1979. 
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Baggrunden 

I Nicaragua breder den folkelige mod
stand mod et af Latinamerikas mest bru
tale regimer sig i løbet af 1970' erne. 
Det årlige bruttonationalprodukt (BNP) 
for de ca. 3 mill. indbyggere ligger 
sidst i halvfjerdserne på bare ca. 800 
USD per hoved - og er dertil meget 
skævt fordelt. Diktatoren Somoza III er 
en af Latinamerikas rigeste mænd. Han 
udgør - sammen med inderkredsen 
omkring ham, herunder officerskorpset 
i nationalgarden - landets elite med tæt
te økonomiske og politiske bånd til 
USA. 
Samtidig er 70% af landbefolkningen 
jordløse sæsonarbejdere, og næsten lige 
så mange er analfabeter. Omkring 90% 
af befolkningen har ikke adgang til rent 
drikkevand. Børnedødeligheden topper 
for Latinamerika med knap 5%, mens 
gennemsnitslevealderen er faldet til 
godt 50 år. 
Det langvarige og blodige oprØr mod 
Somozastyret og dets nationalgarde kul
minerer i 1979. Somoza flygter, og den 
Sandinistiske Front til National Befriel
se (FSLN) indtager hovedstaden 
Managua d. 19. juli 1979 (se markerin
gen af dagen 10 år senere på fig. l). 
Bag sig efterlader Somoza et land i rui
ner, hvor over } 00.000 sårede må deles 
om 5.000 hospitalssenge . Krigsskademe 
løber op i Ih mia. USD. Kapitalflugten i 
de sidste år før sammenbruddet udgør et 
tilsvarende beløb, og udlandsgælden er 
nået op på }Ih mia. USD. 
Den sandinistiske regering baserer sin 
marxistisk inspirerede blandingsøkono
mi på statssektoren, kooperativsektoren 
og den private sektor. Ejendom tilhøren
de Somozastyret nationaliseres. Det 
gælder således minesektoren, finanssek-



Fig. l. Fem dage efter, at franskmændene markerer 200-års dagen for Bastilliens fald, 
fejrer sandinisterne d. 19. juli 1989 IO-års dagen for Somoza-diktaturets sammenbrud. 
Folkemængden på Revolutionspladsen i Managua svarer som vanligt på præsident 
Daniel Ortega's gentagelse af oprørsgeneralen Sandinos kamp råb fra 30'erne "Frit 
fædreland" med et rungende "- eller dø". Alligevel er kontrakrig, handelsblokade og 
den førte økonomiske politik ved at klemme luften ud af revolutionen. Under indflydel
se af udviklingen i østeuropa taber sandinisterne under stor international bevågenhed 
regeringsmagten til en koalition af oppositionspartier ved frie valg 25. februar 1990. 

toren, forsikringsselskaberne, udenrigs
handelen og 115 af industrien. 
Indenfor jordbruget konfiskeres i første 
omgang omkring 2000 ejendomme -
overvejende beliggende på den frugtba
re kystslette ud mod Stillehavet - sva
rende til 10.000 km2 eller ca. 20% af den 
opdyrkede jord. 
Blandt de ca. 100 private træindustrier, 
hvoraf de fleste er mindre og med ned
slidt materiel, nationaliseres en række 
større savværker og landets eneste 

krydsfinerfabrik. Denne statslige træin
dustri organiseres i Folkets Skov Korpo
ration (CORFOP). 
Indenfor statsadministrationen dannes 
bl.a. det magtfulde Landbrugsministeri
um og Instituttet for Naturressourcer og 
Miljø (IRENA), som er Nicaraguas Øver
ste myndighed indenfor skovområdet. 
Først i firserne henvender sandinist
regeringen sig til de nordiske lande om 
økonomisk bistand. Dette fører til, at 
den svenske Palme-regering (d.v.s. i 
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praksis Swedish International Develop
ment Authority - SIDA) på bilateralt 
niveau fra 1982 forpligter sig til at yde 
programbistand med henblik på at styr
ke Nicaraguas skov sektor. 
Også Danida kommer på banen, idet 
hjælpen i starten af firserne overvejende 
kanaliseres igennem private hjælpeorga
nisationer. Dog ser et enkelt bilateralt 
Danida- projekt dagens lys i 1983: Støt
te til dannelse og drift af en skov
frøbank. 
Projektvalget skal fra dansk side bl.a. 
ses i lyset af Nicaraguas udviklingsmu
ligheder indenfor skovbrug, idet landet 
er kendt for flere højtydende fyrrearter. 
Desuden skal projektet ses i sammen
hæng med den svenske programstøtte til 
sektoren. Med til beslutningen hører i 
hØj grad også den videnbase og eksper
tise, der siden 1969 er udviklet i og 
omkring DFSC. 
I overensstemmelse med sandinisternes 
generelle politik og Danida's ønske om 
at forankre projektet i en statslig institu
tion, anbringes projektet i IRENA. Som 
for andre forstlige aktiviteter bliver sta
ten således også inden for skovfrøområ
det både normerende, tilsynsførende og 
udøvende myndighed. 

Nicaragua og dets skove 

I det 130.000 km2 store land (hvoraf 
10.000 km2 er søer) opgives skovarealet 
i 1950 til ca. 70.000 km2

• Siden er sko
ven gået tilbage med næsten 1000 km2 

årligt som følge af skovrydninger til for
del for ekstensiv kvægdrift og landbrug 
- især bomuld, sukker og kaffe. 
At se skoven som en hindring for udvik
ling er fortsat dybt forankret i traditio
nerne, lovgivningen og kreditsystemer
ne. Skovrydning øger således traditio-
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nelt prisen for jord, ligesom det er en af 
forudsætningerne for at kunne få kredit i 
finanssektoren. For den uerfarne sandi
nistregering og IRENA er det derfor en 
kæmpe opgave at få befolkningen til at 
opfatte skoven som en fornyelig res
source og som grundlag for et langsigtet 
erhverv. 
Under Somoza-styret kom eksportind
tægterne traditionelt fra jordbrug og 
agroindustrier. I forlængelse heraf 
giver sandinistregeringen den højeste 
prioritet til statsvirksomhedernes evne 
til at opretholde og øge landbrugseks
porten. Stor opmærksomhed tildeles 
tillige den sociale sektor, hvor sundhed 
og undervisning for alle søges tilgode
set på nationalt niveau. Fra 1982 indle
des imidlertid den organiserede kon
trakrig, og landets forsvarsudgifter sti
ger. 
Den svenske strategi for skov sektoren 
hviler fra starten i 1982 på 4 piller: 
al Planlægning og styrkelse af instituti

oner (bl.a. IRENA), 
bl udvikling af skovressourceme (til

stands beskrivelse, skovdrift), 
cl udvikling af skovindustrier (COR

FOP), og 
dl uddannelse og træning (bl.a. etable

res landets første skovskole INTE
CFOR, hvor der startes en tre-årig 
skov teknikeruddannelse ). 

Tilstandsbeskrivelsen bekræfter, at sko
vene med deres oprindeligt meget store 
artsrigdom på over 1000 træarter er 
stærkt forhuggede i de fleste egne af lan
det - se fig.2. 
Geografisk kan Nicaragua deles i 3 
hovedregioner: 

Kystslellen ud mod Stillehavet 
er på ca. 28.000 km2

• Heraf befinder 



1940 

_ Bosque tropicai de hoja ancha 

_Sabana de pino 

~ Humedales costeros 

D Areas sin vegetaci6n natural 

1992 

_ Bosque tropicai de hoja ancha 

BSabana de pino 

_ Humedales costeros 

D Areas sin vegetaci6n natural 

Fig. 2. Kort over Nicaragua der gengiver skovenes udstrækning iheholdsvis 1940 og 
1992. Cirklerne angiver lokaliteter, der berøres i teksten: 
I: Landets hovedstad Managua, hvor miljø instituttet IRENA og skovfrøbankprojektet 
ligger. 
II: Feltstationen La Leona, i tørzonen på den frugtbare stillehavskyst 10 km sydøst for 
byen Leon. 
III: Feltstationen Yucul, i den bjergrige del af landet 25 km nordøst for byen Matagal
pa. 
IV: Alamikamba på den humide fyrre-savanne på den caribiske kyst. 
V: El Recreo, 65 km før man når havnebyen Bluefields - ligeledes i den humide zone. 

Bosque de pino: Fyrreskov 
Bosque tropical de hoja ancha: Tropisk løvskov 
Sabana de pino: Fyrresavanne 
Humedales costeros: Kystnære vådområder 
Areas sin vegetacion natural: Skovløse områder 

størstedelen af jorderne sig i lavlandet, 
dog gennemskåret af en række vulkaner, 
hvoraf flere er aktive. Årsmiddeltempe
raturen ligger mellem 24 og 28°C i lav
landet. Nedbøren falder fra maj til okto-

ber/december og udgør 750-2000 mm 
om året. 
Allerede de spanske erobrere bemærke
de sig kystslettens frugtbarhed og 
grundlagde her et feudalt landbrugssam-
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Fig. 3a. På den frugtbare kystslette mod Stillehavet lægger bomuld i midten af 50'erne 
beslag på 80% af den opdyrkede jord. Dyrkningsformen har medført et stort tab af 
frugtbar overjord som følge af erosion. Bomulden og andre eksportafgrøder har endvi
dere medført et massivt forbrug af pesticider, idet en sådan bomuldsmark ofte bliver 
jlysprøjtet over 25 gange i løbet af en sæson. Modermælkfra områdets kvinder inde
holder rester af bl.a. DDT og chlorholdige insektgifte i et omfang, der langt overskri
der WHO 's grænseværdier. De traditionelle eksportafgrøder er nu i tilbagegang på 
grund afforringede udbytter per ha og faldende priser på verdensmarkedet. 

fund. De forskellige indianerstammer -
med rødder i de mexicanske Az'teker -
er opvokset med en kultur kendetegnet 
ved landbrugs udnyttelse organiseret 
omkring bycentre med en klar social 
klassedeling. Indianerne nedkæmpes, 
fordrives eller blandes efterhånden med 
erobrerne, og blandingsfolket mestitzer
ne opstår. 
I nyere tid er 2h af befolkningen fortsat 
bosat i denne del af landet, der bidrager 
med over 3/4 af landets BNP. 
De oprindelige forekomster af værdiful
de tropiske løvtræarter omfatter arter 
som Swietenia humilis ("mexicansk 
mahogni"), Bombacopsis quinata, Ced
rela odorata ("cigarkasse-ceder"), Cor
dia alliodora, Dalbergia retusa (beslæg
tet med palisander) - for blot at nævne 
nogle få. Disse skove er forlængst fæl
det som gavntræ og for at give plads til 
få eksportafgrøder. 
I 1955 lagde bomuldsdyrkningen beslag 
på 80% af den opdyrkede jord på kysts
letten - se fig. 3a. Ved sandinisternes 
magtovertagelse er der således kun 
spredte skove tilbage på skråninger og 
ufrugtbare områder af de oprindeligt 
dominerende skovtyper, meget tør tro
pisk skov og tør tropisk skov - fig. 3b. 

Den centrale og nordlige del 
på ca. 41.700 km2 del er præget af bjer
ge. Højden når i nord op på 2107 m.o.h., 
og den aftager ned mod kysterne og syd
på. Jorderne er overvejende rødlige, ste
nede og næringsfattige. 
Klimaet i området er meget afvekslende, 
idet den årlige nedbør varierer fra 900 til 
3000 mm, der falder i månederne fra 
maj til oktober/februar. Den største ned
bør og den længste regntid opnås i den 
højeste og østligste del af området. Mid
deltemperaturen er omkring 18°C i de 
højeste bjerge op til over 26°C i de lave
ste dale. 
I området dominerer flg. skovtyper: Tør 
tropisk, humid tropisk, tør præmontan, 
humid præmontan, og meget humid 
præmontan skov. (Præmontan refererer 
her til de højeste områder i regionens 
bjerge med en årlig middeltemperatur 
mellem 18 til 24°C). 
Nicaragua er det sydligste land i Ameri
ka, hvor der er naturlige forekomster af 
fyr. Antallet af fyrre-arter topper i Mex
ico med 56, hvorefter det mod syd afta
ger til 4 i Nicaragua. Botanisk set er det 
dog mere korrekt at tale om fyrre-taxa, 
idet der i disse tal er medregnet en ræk
ke underarter og varieteter. 

Fig. 3b. Af den oprindelige løvskov i tørzonen findes nu kun relikter på skråningerne 
af stillehavskystens vulkaner. 
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Alle Nicaraguas 4 fyrre-taxa forekom
mer i denne bjergrige del af landet: 
Pinus maximinoii (1000-1600 m.o.h.), 
P. oocarpa ssp. oocarpa (700-1300 
m.o.h.), 
P. patula ssp. tecunumanii (650-1500 
m.o.h.); tecunumanii'en blev skilt ud fra 
oocarpa'en midt i firserne og anerken
des af nogle forstbotanikere som en 
selvstændig art med navnet P. tecunu
manii, samt 
P. caribaea var. hondurensis (" Hondu
ras pitch-pine") (0-800 m.o.h.). 
Maximinoii'en vokser i grænseområdet 
til Honduras med en årlig nedbør på 
1200 og 1400 mm. 
Oocarpa'ens økologiske niche er de 
ringeste jorder med lavere nedbør på 
mellem 800 til 1200 mm. Derfor er den 
begrænset til visse steder i den cen
trale del og den nordvestlige del af lan
det. 
Tecumanii'en gror i den centrale og 
nordøstlige bjergrige del af landet på de 
bedre jorder, hvor nedbøren ikke er 
under 1400 mm. 
Med kaffens stigende betydning på ver
densmarkedet blev denne afgrøde intro
duceret til regionen i sidste halvdel af 
forrige århundrede, og dette førte til for
nyede stridigheder om jord og skovryd
ninger - se fig . 4 (side 180). 
En del europæere indvandrede i denne 
periode, og mange lokale småbønder 
blev fordrevet og tvunget til at rydde 
skov længere østpå. Nordamerikanske 
interesser satte sig på minedriften og 
træindustrien her og på den caribiske 
kystslette. 
Mange af disse interesser er til stede helt 
frem til revolutionen, hvor godt 114 af 
befolkningen bebor regionen. I den mest 
bjergrige del af regionen på grænsen til 
Honduras er der stadigvæk betydende, 
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omend noget forhuggede lommer af 
løvskov og fyrreskov. 

Den caribiske kysts/ette 
er på 60.300 km2

, og højden aftager fra 
991 m.o.h. til havoverfladen, idet 4/5 er 
under 200 m.o.h .. Den generelt udvaske
de og næringsfattige jord gennemskæres 
af mange mindre og større floder. 
I lavlandet ligger årsmiddeltemperatu
ren mellem 22 og 26 0e. Nordøstpassa
ten bringer megen nedbør ind over den 
caribiske kyst, og nedbørsmiddel for 
hele området varierer fra 2750 til 6000 
mm årligt. Denne nedbør muliggør 
humid tropisk skov, meget humid 
præmontan skov og - i det sydøstlige 
hjørne - meget humid tropisk skov. 
P. caribaea er koncentreret i det nordøst
lige lavland med enkelte afstikkere ind i 
landet op til 800 m.o.h. 
Denne hal vdel af Nicaragua beboes af 
bare 1120 af befolkningen, der adskiller 
sig såvel etnisk, sprogligt som kulturelt 
fra de øvrige regioner. Dels er der de 
engelsksprogede creolere, der er efter
kommere af afrikanske slaver og især 
knyttet til selve kysten og dens byer. 
Dels er der et par indianerstammer, hvor 
miskitostammen er langt den mest 
dominerende. 
Miskitoerne tilhører oprindeligt, lige
som de øvrige stammer af sydameri
kansk oprindelse, en jæger-samler kul
tur og er stadigvæk knyttet til floderne, 
hvor de har bevaret deres eget sprog. 
Selvstændighedstrangen på den caribi
ske kyst er betydelig, og "Los Costefios" 
har i årtier haft nogen selvstyre. 
Trods den lave befolkningstæthed har 
afskovningen på den caribiske kystslette 
været betydelig. Bananplantager optog 
omkring århundredeskiftet meget store 
arealer langs floderne. Desuden har 



udenlandske tømmerkompagnier skovet 
stærkt bl.a. i lavlands-caribaea'en mod 
nord, samt Cedrela odorata og Swietenia 
macrophylla ("caribisk mahogni") læn
gere sydpå. 
På trods af at den ekstensive kvægdrift 
fortsat breder sig fra vest - fig. 5a (side 
181) - er der dog relativ meget skov til
bage på den caribiske kystslette. En 
meget stor artsrigdom findes stadigvæk 
i regnskovsområdet ved grænsefloden 
Rio San Juan i syd - fig. 5b. 

Skovfrøbanken i 
sandinisttiden 

I ly af - men uden at være direkte inte
greret i - den omfattende svenske sekt
orstrategi starter to udsendte danske 
Danida-rådgivere opbygningen af Skov
frøbanken i 1983. Arbejdet sker inden 
for IRENA's organisatoriske og fysiske 
ramme. 
Fagligt er projektets grundlag aktiviteter 
indenfor en treklang af: Frøforsyning, 
bevarelse af genressourcer og træfo
rædling - fig. 6. 
I denne fase af projektet er det frøforsy
ningen, der har den største prioritet. Per
sonalet trænes i de forskellige aktiviteter 
vedr. frøhøst, rensning og kølelagring. I 
laboratoriet undervises personalet i fysi
ologiske tests - bl.a. spireevne - i hen
hold til International Seed Testing Asso
ciations (IST A) regler. 
Oxford Forestry Institute (OFI) etable
rede i 70' erne arts- og proveniensforsøg 
i en række lande i det tropiske bælte 
efter høst i fyrrebestande fra Mexico til 
Nicaragua. Disse forsøg har vist lovende 
resultater for nicaraguansk fyr. Det dre
jer sig blandt andre om tecunumanii ' en i 
Yucul og lavlands- caribaea'en i Ala
mikamba. 

Fig 6. Detforstfaglige indhold i projek
tet er bygget op omkring en integreret 
treklang af frøforsyning, træforædling 
og fOflJaltning af genressourcer. 

OFI ' s forsøgsresultater fra begyndelsen 
af firserne viser, at Yucul-proveniensen 
topper med en volumenproduktion, der 
er det dobbelte af gennemsnittet af alle 
oocarpa/tecunumanii provenienserne, 
ligesom stammeformen er blandt de 
allerbedste. 
Den internationale og nationale efter
spørgsel efter fyrrefrø dækkes ved høst i 
anerkendte tecunumanii- og oocarpa
provenienser. Adgangen til den tilsva
rende værdifulde lavlands-caribaea pro
veniens i Alamikamba er vanskeliggjort 
af kontrakrigen, og frøforsyningen her
fra er ustabil i perioden. 
På løvtræsiden høstes der frø fra en ræk
ke træarter - specielt i tørzonen på stille
havskysten. Da det er vanskeligt at finde 
naturlige bestande af de vigtigste arter 
må man ofte ty til f.eks. læhegn af usik
ker oprindelse. 
I midten af firserne er salget nået op på 
størrelsesordenen 1 ton frø årligt. Skov-
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Fig. 4. Nicaragua er det sydligste land i Amerika, hvor der er naturlige forekomster af 
fyr. Alle landets 4 fyrretaxa: Pinus oocarpa ssp. oocarpa, P. patula ssp. tecunumanii, 
P. caribaea var. hondurensis og P. maximinoii kan findes i den nordlige bjergrige del 
af landet. Også her er skovene stærkt degraderede. 

Fig. 5a (næste side foroven). På vej ud mod den humide caribiske kyst ses følgerne af 
at landbrugsgrænsen (lafrontera agrfcola) har passeret på sin vej østover. Store 
områder ligger hen til ekstensiv kvægdrift. Bemærk kvægfolden nær centrum. 

Fig. 5b (næste side forneden). Landbrugsgrænsen æder sig årligt ind på et af Nicarag
uas sidste sammenhængende regnskovsområder der ligger i landets sydØstligste hjør
ne. Artsrigdommen er overvældende og hører til Mellemamerikas rigeste. Nedbøren 
når visse steder op over 6.000 mm årligt. 
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frøbanken opbygger egen administration, 
men alligevel medfører det institutionel
le tilhørsforhold, at salgsindtægterne 
forsvinder i IRENA's slunkne kasse. 
For donormidler etableres en række løv
træ-plantninger spredt på stillehavsky
sten. Dermed etableres ex-situ genkon
serverings- samt arts- og proveniensfor
søg på lokale bønders og kooperativers 
jorder (ex-situ betyder at forsøget etab
leres på en anden lokalitet end den hvor 
frøet er høstet). 
Med denne fremgangsmåde prøver pro
jektet at sikre den genetiske variation for 
udvalgte arter ved at plante disse på ste
der hvorfra de er blevet fortrængt eller 
ikke tidligere er forekommet naturligt. 
Genressourcebevarelsen søges derud
over tilgodeset ved rådgivning til de få 
skovbrug, der arbejder i skove med 
afprøvede/lovende frøkilder. 
I slutningen af 80'erne opgiver kontraer
ne at besejre sandinisterne militært. 
Efter rådgivning fra CIA sigter krigs
førelsen nu målrettet på at slå alle knu
depunkterne i ikke alene den militære, 
men også den civile infrastruktur ud af 
spillet. Det tvinger Nicaraguas regering 
til fortsat at bruge halvdelen af statsbud
gettet på forsvaret. 
Samtidigt indfører USA en handelsem
bargo, der rammer landbrugseksporten 
hårdt. Den private sektor - herunder det 
private jordbrug - drænes fortsat for 
kapital, og mange velkvalificerede nica
raguanere søger lykken i udlandet. 
Der gennemføres fornyede nationalise
ringer. Produktiviteten i alle tre sektorer 
falder, og sandinisternes uddeling af 
500.000 ha jord til ca. 100.000 jordløse 
familier kan ikke hindre fattigdommen i 
at brede sig. 
Sammen med de planøkonomiske ele
menter i regeringens politik er følgerne 
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en inflation på op mod 34.000% årligt, 
og den økonomiske krise bliver for alvor 
mærkbar. De første sociale nedskærin
ger og massefyringer gennemføres i 
Nicaragua. 
Miljøområdet, herunder IRENA ram
mes hårdt. Skovfrøbankens administra
tion forsvinder med sparekniven. En 
erfaren arbejders løn svarer på det tids
punkt til 17 USD per måned. Flere af 
projektets folk, der har forbedret deres 
kvalifikationer, forsvinder til bedre løn
nede jobs i den private sektor. 
Som tidligere er resultatet af fattigdom
men et øget pres på naturressourcerne, 
og afskovningen fortsætter med uændret 
hastighed. Ved udgangen af firserne er 
skovarealet reduceret til 43.000 km2 

eller 1/3 af landets samlede areal. Det 
statsdrevne skovbrug er præget af en 
udstrakt mangel på målopfyldelse og 
koordinering, mens de private skovejere 
mindre end nogensinde kaster sig ud i 
langsigtede investeringer. 
IREN A køber betydelige mængder af 
billigt skovfrø af ukendt oprindelse og 
tvivlsom kvalitet udenom Skovfrøban
ken, hvor efterspørgslen falder til få 
hundrede kg årligt. I Yucul, der admini
streres under IRENA's paraply, skoves 
næsten alt stort træ, mens hugsten for
sømmes i yngre bevoksninger. 
Mens den sidste tilbageværende rådgi
ver er på ferie i Danmark nedlægges 
Skovfrøbanken helt. Den startes dog op 
igen efter pres fra Danida med henvis
ning til regerings af talen. 
To nye rådgivere og snart efter en eva
lueringsmission udsendes til Skov
frøbanken i begyndelsen af '89 med 
henblik på at vurdere mulighederne for 
at fortsætte projektet. Sandinisterne fast
holder de nicaraguanske traditioner 
inden for naturressourceområdet, hvor 



al naturskov som alle naturressourcer 
iøvrigt tilhører staten. 
Imidlertid slækkes der på andre områder 
på den økonomiske styring. I lyset af 
denne liberalisering og svenskernes 
fortsatte støtte til sektoren, anbefaler 
missionen Danida at fortsætte og udvide 
støtten til Skovfrøbanken i 5 år. 
For at Skovfrøbanken kan udvikle sig 
som institution og løse sin opgave er 
betingelserne dog, at den bliver en selv
styrende regeringsinstitution med selv
stændig økonomi. Desuden skal den til
deles 3-4 ha, hvor det er tanken at byg
ge en ny Skovfrøbank med de fornødne 
fysiske faciliteter og egen planteskole. 
Da der ikke eksisterer nogen form for 
offentlig kontrol med oprindelsen af det 
skovfrø, der bruges ved skovrejsning 
foreslås det at Skovfrøbanken bliver den 
eneste tilladte frøhandler. 
Krav og forslag accepteres af sandini
sterne, og processen med at ændre de 
institutionelle forhold indledes. Dermed 
frigøres også en midlertidig donation for 
1990 på 2,7 mill. DKK fra Danida. 

Nye tider og ny målsætning 

Ved valget i februar 1990 taber sandini
sterne overraskende til en bred koalition 
af oppositionspartier. Valget skaber 
megen turbulens omkring en lang række 
bilaterale projekter - herunder Skov
frøbanken, hvor de institutionelle 
ændringer forhales. Regeringsskiftet får 
ikke umiddelbart skov sektoren ud af 
uføret, fordi der fortsat mangler en klar 
sektorstrategi. 
Selvom regeringsskiftet forhaler de for
melle ændringer af de institutionelle for
hold starter virkeliggørelsen på det nye 
idegrundlag, idet selvstændiggørelsen 
ligger i forlængelse af den nye regerings 

Fig. 7. De overlappende cirkler afspej
ler det Brundtlandske koncept for bære
dygtig udvikling. Konceptet betyder, at 
beslutningstagere er tvunget til at inte
grere flere mål for at leve op til den 
overordnede målsætning om bæredyg
tighed. I Nicaragua sker der en udstrakt 
kapitalisering af naturresourcerne som 
følge af manglende økonomisk og social 
bæredygtighed. Holdes landets økono
miske udvikling op mod befolkningstil
væksten, kan man frygte at stadigt flere 
får stadigt færre valgmuligheder. Bliver 
man i billedsproget kan størrelsen af 
alle tre cirkler siges at blive mindre. / 
visse dele af Nicaragua når de ikke 
længere sammen - bæredygtigheden er 
kollapset, og befolkningen er udvandret 
til egne, hvor der stadigvæk er tilgæn
gelige (natur )ressourcer. 

generelle politik. Træforædling og beva
relse af genressourcer søges i højere 
grad integreret i projektet, og derfor 
ændres navnet til Center for Træfo
rædling og Skovfrø - Centro de Mejora
miento Genetico & Banco de Sem illas 
Forestales - CMG&BSF. 
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Fig. 8a. De fleste af svenskernes projekter indenfor rammerne af skovsektorstrategien 
lider en krank skæbne - bl.a. som følge af mangel på et klart idegrundlag på projektni
veau. Her har CMG&BSF overtaget en traktor og udkørselsvogn til brug i yucul. 

Selvom de formelle institutionelle for
hold ikke er på plads, så betyder fri
gørelsen fra IRENA, at det nye Center 
får mulighed for at forbedre lønniveau
et, samtidig med at den økonomiske 
handlefrihed udadtil forbedres. Til gen
gæld vil hverken IRENA eller Danida 
på sigt holde Centret flydende økono
misk. Med lidt god vilje kan 
CMG&BSF's institutionelle bæredyg
tighed således i sig selv siges at være en 
syntese af Brundtland-kommissionens 
ideer om bæredygtighed (se fig. 7). 
CMG&BSF' s aktiviteter skal med andre 
ord være: 
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- Økologisk levedygtige, idet adgang til 
velegnede frøkilder indenfor de 
nuværende og fremtidige efterspurg
te arter er afgørende. 

- Økonomisk gennemførlige, idet 
salgsindtægterne skal kunne dække 
de løbende udgifter og omkostninger 
til vedligeholdelse mod projektperio
dens slutning. 

- Socialt adopterbare, idet medarbej
derstaben - og lokalbefolkningen, 
hvor denne måtte blive involveret -
skal kunne acceptere aktiviteterne og 
de forhold hvorunder de udføres 
(herunder løn etc.). 



Fig. Bb. Bæredygtigt drevet skov forudsætter også en økonomisk udnyttelse. Her er det 
overstandere og randtræer, der er ved at blive transporteret til oparbejdning. Det 
giver arbejde til lokale og er med til at sikre forankringen i lokalsamfundet. Der er 
dog latent fare for problemer. En anmeldelse til det lokale politi om tre meget voldeli
ge rØveres tilstedeværelse i skoven udløser en større klapjagt, hvorunder de skydes ned 
og afleveres på feltstationen. Kisterne produceres på savværket og "sagen" begraves. 

Med udgangspunkt i dette flertydige 
mål begynder de nationalt ansatte med 
støtte fra projektrådgivningen at opbyg
ge Nicaraguas Center for Træforædling 
og Skovfrø. 
Organisatorisk grupperes en række 
funktioner i en frøbankdel: Evaluering 
af frøhøst, høst af skovfrø, feltforarbejd
ning af frø, rensning og lagring i hoved
kvarteret samt laboratorieundersø
gelser. 
Træforædlingen og genkonserveringen 
varetages af en særskilt sektion, der bl.a. 
står for udpegning af egnede frøkilder 
og evaluering af de hidtidige ex-situ 

plantninger. Senere er det tanken at føl
ge op med planlægning af diverse plant
ninger og etablering af arts-, proveni
ens-, og afkomsforsøg samt frøavlsplan
tager og skovfrøhaver. 
Der etableres en særskilt administration, 
der udover CMG&BSF's egne midler 
også står for registreringen af Danida' s 
investeringer i udstyr, uddannelse og 
træforædlingsakti viteter. Direktionen 
står for koordineringen af opgaverne, 
kontakten udadtil samt salgsfunktionen. 
Alle medarbejdere får en stillingsbeskri
velse, hvor ansvarsforhold og arbejdsop
gaver fastlægges. På alle niveauer gen-
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nemføres der løbende uddannelse og 
træning af medarbejderne. Dette sker ikke 
kun ved uddannelse på arbejdet, men også 
kurser - ofte udenfor landets grænser. 

In-situ genkonservering i tropisk 
fyrreskov 

Da IRENA's virksomhed i Yucul øko
nomisk og organisatorisk falder fra hin
anden mod slutningen af '89, går 
CMG&BSF ind i området med henblik 
på at iværksætte in-situ genkonservering 
af denne vigtige tecunumanii-proveni
ens. Med in-situ menes at målet er at 
bevare den genetiske variaton ved at sik
re den naturlige fyrreskov på stedet. 
En foreløbig vedmasseopgørelse viser 
som frygtet, at der er langt imellem de 
hugstmodne bevoksninger, men også at 
der er mange yngre og mellemaldrende 
bevoksninger på vej. Selvom det er en 
naturskov , kan fyrren inddeles i bevoks
ninger, fordi foryngelsen oftest sker i 
flader efter en afdrift eller en brand. Da 
fyrren er en pionertræart, domineres dis
se arealer ofte af ensaldrende fyr. 
In-situ genkonserveringen kan således 
baseres på en bæredygtig skovdrift med 
udgangspunkt i skovens bevoksninger 
med noget nær renbestand af fyr. På 
nedbørsrige hælder dominerer dog 
Liquidambar styraciflua ("Red-gum"), 
og i udkanten af skoven Quercus spp .. 
De danske forstlige traditioner og til
hørende planværktøjer kan imidlertid 
overføres til denne tropiske naturskov 
uden de store problemer. 
Organiseringen af skovdriften i Yucul 
sættes i værk. En bygning indrettes til 
administrativt knudepunkt og overnat
ningssted. Lokalt ansættes arbejdskraft, 
der løbende uddannes til at varetage de 
forskellige funktioner. 
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Der installeres en hjemme-designet 
klængetromle, som v.h.a. en dieselmo
tor, gearkasse, ovn og ventilator kan 
udvinde det kostbare fyrrefrø. Der 
anlægges en planteskole, som forsynes 
med vand via rØr fra en kilde i skoven. 
Fra et af de fejlslagne SIDA-projekter 
overtages en Valmet traktor og udkør
selsvogn - fig. 8a. 
Da idegrundlaget for driften - genkon
servering gennem bæredygtig skovdrift 
- er accepteret købes et mindre mobilt 
Wood Mizer savværk. Efterhånden er 
alle elementerne på plads, og mens plan
lægningsgrundlaget forbedres, starter 
salget af skåret træ, planter og trækul -
fig.8b. 
Skovskolen INTECFOR fatter stigende 
interesse for projektet, og et nærmere 
samarbejde opstår. 
En mere detaljeret kortlægning v.h.a. 
luftfotos og efterfølgende vedmassesta
tus gennemføres som afsluttende opga
ve for en række elever fra INTECFOR. 
Det fremgår, at Yucul-proveniensen 
udgør 690 ha af områdets ca. 1800 ha. 
Heraf ejer IRENA 370 ha med 138 ha 
fyr. 
Det lykkes at få hele området erklæret 
som skovreservat, men der er fortsat sto
re problemer med ejendomsretten til 
jord, specielt udenfor IREN A' s område. 
Mere eller mindre afvæbnede soldater 
fra såvel sandinisthæren som kontraerne 
bosætter sig i dele af skoven, som de 
hævder at have fået tildelt af Instituttet 
for Jordreformer. 
In-situ genkonserveringen af proveni
ensen i Yucul kan i sig selv siges at 
indeholde den Brundtlandske bæredyg
tighed. Et af elementerne er den økolo
giske levedygtighed, som søges baseret 
på en tilvæksttabel. Sådanne tabeller er 
der imidlertid langt imellem, når der 



tales om tropisk fyr - specielt hvor de 
enkelte vedmassefaktorers forløb er 
fastlagt. For nicaraguansk fyr findes der 
ingen. 
Med INTECFOR-eleverne som interes
seret og flittig arbejdskraft udarbejdes 
derfor en lokal tilvækstoversigt for 
yucul. Den årlige tørtid muliggør tæl
ling af årringe. Dermed er det muligt 
med data fra mindre uberørte parceller 
at lave regressionslinjer, der antages at 
beskrive udviklingen over tiden af højde 
og grundflade for en uberørt middelbo
nitet (svarende til en A-hugst). 
Den tilsvarende regressionslinie for 
formtalsudviklingen baseres på træer fra 
middeltætte bevoksninger - fig. 8c. Der
med kan volumenudviklingen for denne 
model for en uberørt bevoksning nemt 
beregnes. På grundlag af modellens 
volumen- udvikling beregnes den årlige 
volumentilvækst. 
Det antages at grundfladeniveauet for en 
tyndet bevoksning bør ligge på 2/3 af 
modellens (C-hugst). Ud fra de fuldtak
serede uberørte bevoksninger beregnes 
det, at højden på grundflademiddeltræet 
øges med 60/0 ved denne hugststyrke. 
Formtals-udviklingen benyttes uændret. 
Dermed er der fastlagt en teoretisk volu
men udvikling for en tyndet fyrrebe
voksning af middelbonitet. 
Tilvæksten i en således tyndet bevoks
ning forventes at blive reduceret med 
1110 som følge af hugsten, og det teore
tiske hugstudtag kan beregnes. Derved er 
fastlagt den årlige løbende tilvækst (fig. 
9a), samt hugsten og den tyndede 
bevoksnings volumenudvikling - fig. 9b. 
Vedmassestatus sammenholdes med 
skovkortet og tilvæksttabellen. Det viser 
sig at vedmasseniveauet kun er 1/3 af 
hvad det ville have været i en normal
skov. 

Fig. Be. En af INTECFOR 's skovtekni
kere får hjælp af frivillige fra MS til at 
måle stammelængder og -diametre med 
henblik på at beregne stammeformtal
let. Sammenholdt med alderen -
bemærk årringene - fra ialt 64 træer, 
kan der fastlægges en brugbar regressi
onlinie for formtallets udvikling over 
tiden. 

Der drages nu nytte af de indvundne 
erfaringer med skovdriften i Yucul på 
såvel indtægts- som udgiftssiden . Der
med kan der på grundlag af tilvækstta
bellen gives et rimeligt sikkert bud på en 
omsætningsbalance for en fyrrebevoks
ning. 
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ÅRLIG TILVÆKST 
P. pat. ssp tecunwnanii, YUCUL 
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Fig. 9a. Løbende og gennemsnitlig årlig tilvækst for Pinus 
tecunumanii i yucul. Det er på niveau med middelgode til 
gode boniteter af rødgran i Danmark. Med i det økonomi
ske regnestykke hører imidlertid de meget lavere jordpri
ser og noget lavere produktionsomkostninger. Tilvækstta
bellen har, sammenholdt med økonomiske data, medført at 
en hensigtsmæssig omdriftsalder er sat til 30 år. 

Uden dog at kunne komme med et for
nuftigt bud på rentefoden vurderes den 
optimale omdriftsalder for fyrren i 
Yucul til 30 år på grundlag af omsæt
ningsbalancen. Beregningerne viser da, 
at det gennemsnitlige årlige dæknings
bidrag i løbet af en omdrift er på ca. 360 
USD. Dette er økonomisk konkurrence
dygtigt med traditionel landbrugspro
duktion i området. 
I dette regnestykke er der ikke taget høj
de for den økonomiske gevinst ved 
skov agerbrug, såsom dyrkning af bøn
ner imellem fyrren de første år af kultu
ren, og græsning af kvæg når træerne er 
over bidhøjde. 
Eksportmulighederne for frø af lav-
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lands-caribaea' en i Alamikamba søges 
endvidere udnyttet. Koglerne modnes 
fra maj til ind i august, hvor regntiden er 
startet og det siler ned. 
Den største udfordring ligger i samar
bejdet med de lokale miskito-indianere. 
Uddannelsen af lokalbefolkningen 
omfatter ikke blot klatre- og høstteknik -
fig. 10 (side 192) - men også det hen
sigtsmæssige i at bevare skoven som 
fremtidig indtægtskilde, idet der betales 
per sæk modne kogler. 
Der skal imidlertid mere end en "kats" 
(som vesterlændinge omtales p.g.a. 
øjenfarven) snak om bæredygtig udvik
ling til at ændre miskitoernes oprindeli
ge jæger/samler-kultur og århundred-
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Fig. 9b. Udviklingsforløb for blivende bestands stammevo
lumen for henholdsvis tecunumanii-fyrren i Yucul og vor 
skovfyr på bonitet l . Det ses, at på to omdrifter il 30 år 
forventes der, ved hovedskovningerne i tecunumanii, at 
falde ca. 130% mere træ end ved hovedskovning af en 60-
årig skovfyr 

gamle traditioner for mod betaling at 
deltage i udnyttelsen af deres egne 
naturressourcer 

er meget løst organiserede, og at det er 
svært at indgå bindende aftaler, der 
respekteres af hele landsbyen. 

De er meget bevidste om at få så stor en 
del af kagen som muligt, men hugger 
gerne grene eller endog hele træer ned 
for nemmere at komme til koglerne. 
Efter 10 års krig på kontrasiden er de 
endvidere dybt mistænksomme overfor 
alle fra Vest-Nicaragua. 
Forhandlingerne føres gennem lederen 
af CMG&BSF's høstsektion - der selv 
er miskito. For rådgiverne er det en 
balancegang, hvor både mi ski toernes og 
CMG&BSF's kort- og langsigtede mål 
søges opfyldt. Situationen kompliceres 
yderligere af, at miskitoerne traditionelt 

Efter mange forhandlinger opnås der 
enighed om prisen for en sæk modne 
kogler, og høsten starter. Da det er van
skeligt at klænge koglerne i solen må de 
indledningsvis transporteres til Manag
ua. 

Tiltag på løvtræsiden og flere 
erfaringer 

Mens medarbejdere og rådgivere orga
niserer arbejdet i hovedkvarteret samt 
Yucul og Alamikamba forbedres plan
grundlaget for CMG&BSF' s arbejde 
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indenfor løvtræarterne på Stillehavsky
sten. 
En dansk skovbrugsstuderende på 3. del 
udarbejder en prioritetsliste for en ræk
ke tørzone-træarter og belyser disse 
arters nuværende status som frøkilder. 
På grundlag af anbefalinger fra DFSC 
tilstræbes det at kunne høste og registre
re mindst 25-30 fænotypisk velformede 
enkeltræer med en indbyrdes afstand på 
ikke under 100 meter indenfor et velde
fineret geografisk område med natur
skov. Dette arbejde skal ske på det tids
punkt hvor frugternes modenhedsgrad 
er på sit optimum. 
Det bliver klart, at for mange af de vig
tigste arter er det endog meget vanskeligt 
at finde egnede frøkilder med tilstrække
ligt mange velformede træer til at sikre 
en bred og velegnet genetisk base. 
Efterhånden som administrationen kom
mer til at fungere bliver det endvidere 
tydeligt at høstsektionen tegner sig for 
2/3 af de løbende omkostninger. Årsa
gen er det store forbrug af drivmidler og 
diæter i forbindelse med høst af egnede, 
men ofte fjerne frøkilder. Det er dermed 
meget dyrt at distancere sig fra private 
frøudbydere ved at levere højkvalitativt 
frø. 
Med den hidtidige tilgang til projektet 
står man med valget mellem to ubehage
lige muligheder. Enten går man tilbage 
til tidligere tiders praksis med at høste 
frø fra nærtstående læhegn af ukendt 
oprindelse - hvilket CMG&BSF allige
vel ikke kan gøre billigere end de priva
te frøudbydere. Eller man fortsætter 
med at høste i fjerne frøkilder - hvilket 
aldrig vil kunne gøre projektet økono
misk bæredygtigt. Dette forhold forstær
kes af at IRENA ser det som 
CMG&BSF's forpligtigelse at udbyde 
frø af et stort antal træarter. 
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Problemet stilles på spidsen da 
forædlingssektionen opgør resultaterne 
af firsernes plantninger på stillehavsky
sten. De fleste bevoksninger med ex-situ 
genkonservering og forsøg er med tiden 
gået tabt som følge af ukontrolleret 
hugst og brand - fig. 11 (side 193). 
Erfaringerne viser med al ønskelig tyde
lighed, hvor sårbar og ressourcekræven
de en spredt ex-situ strategi er. Dermed 
er der klare argumenter for at dreje pro
jektets fokus væk fra spredte in-situ og 
ex-situ frøkilder og genkonserverings
bevoksninger over på en strategi med en 
mere aktiv, centraliseret etablering af 
frøkilder. 

Strategiske konsekvenser af mål
sætningen 

De ovennævnte erfaringer viser tydeligt 
at CMG&BSF snarest bør etablere 
frøkilder og forsøg på egen jord i snæver 
tilknytning til feltstationer beliggende 
indenfor de tre geografiske regioner. 
I forbindelse med etableringen af frøkil
der skal der tages hensyn til såvel gen
konservering som forædling. Den aktive 
og centraliserede strategi for frøkilde
etablering vil på 5 -10 år sikre en stabil, 
sikker og frem for alt billig forsyning 
med skovfrø af en kendt og god kvalitet. 
På lidt længere sigt - efterhånden som 
forædlingstiltagene slår igennem - vil 
den genetiske kvalitet blive forbedret 
yderligere og danne grundlag for bedre 
priser. 
Situationen diskuteres med en Danida
evalueringsmission i januar '91. Proble
met med på denne måde at stramme op 
på den integrerede strategi er at projek
tet kommer i konflikt med Danidas fat
tigdomsorientering. 
Fra Danida ønskes generelt, at lokalbe-



folkningen får en økonomisk fordel af 
naturressourcerne for derved at have et 
incitament til at beskytte dem. Denne 
generelle tilgang ("approach") til udvik
lingsarbejdet, der ligger klart i forlæn
gelse af de Brundtlandske tanker, 
lægger dermed op til at arbejde med 
lokalbefolkningen i de spredte tilbage
værende naturlige frøkilder. 
Der er imidlertid flere forhold , der taler 
for at lade strategien for dette projekt 
afvige fra denne tilgang: 
* Lokalt brug af skovfrø fra frøkilder i 
omegnen udmærker sig ved at være øko
logisk tilpasset. Alligevel er det i store 
dele af Nicaragua som nævnt ikke læn
gere muligt at finde egnede naturlige 
frøkilder. 
På nationalt niveau ville det være umu
ligt at få udbud og efterspørgsel til at 
hænge sammen, med de over 50 arter 
CMG&BSF udbyder. Genindførelse af 
fortrængte træarter bør også ske på et 
veldokumenteret grundlag. 

* Jævnfør udviklingen på det internati
onale skovfrømarked er der endvidere 
stærke argumenter for at drage fordel af 
de ofte betydelige produktionsgevinster 
som træforædlingen muliggør. 
Dette gælder ikke kun det industrielle 
skovbrug. Også den lille skov agerbruger 
vil have gavn af højtydende træarter. 
F.eks. vil han kunne nøjes med at afsæt
te en mindre del af sin jord til træer og 
stadig producere de træprodukter han 
har brug for, eller han kan gå på marke
det med sin overskudsproduktion. 

Hvis ideen om egne frøkilder på egen 
jord accepteres, vil det kræve en organi
sation af velkvalificerede medarbejdere 
der formår at håndtere frøforsyning, 
træforædling og bevarelse af genres-

sourcer på et fagligt forsvarligt niveau. 
En sådan organisations arbejde forud
sætter - på grund af arbejdets karakter -
endvidere gode fysiske rammer. 
CMG&BSF vil hermed berettige sin 
eksistens ved at distancere sig fra de 
almindelige frøudbydere, der under alle 
omstændigheder vil udbyde billigt ikke
certificeret frø . Centeret kan da tilbyde 
det nicaraguanske skovbrug - herunder 
den lille skov agerbruger - økologisk vel
tilpasset og spiredygtigt skovfrø der sik
rer en høj produktivitet. 
Som bekendt kan hverken den fysiologi
ske eller genetiske kvalitet umiddelbart 
erkendes på frøet. For at kunne doku
mentere de fysiologiske egenskaber er 
det nødvendigt - ikke mindst af hensyn 
til eksportmulighederne - at frøet testes i 
henhold til internationale regler (det før
nævnte 1ST A-regelsæt). Dette kræver 
laboratoriefaciliteter og en veluddannet 
medarbej derstab . 
I frøforsyningen er det ligeledes nød
vendigt med trænede medarbejdere, der 
er i stand til at vurdere frøets moden
hedsgrad på frugternes udseende. De 
samme folk skal have træning - og til
strækkeligt gode arbejdsvilkår iøvrigt -
således at de har evne og vilje til på for
svarlig vis at udvælge tilstrækkeligt 
mange velformede træer med rigelig 
stor afstand imellem sig til at sikre en 
god og bred genetisk base på frøet. 
Samtidig kræves en salgsorganisation, 
der har så meget føling med det nationa
le og internationale marked, at høstfol
kene kan være forud for efterspørgselen. 
Medarbejderne, der håndterer træfor
ædling og genkonservering, skal i endnu 
højere grad kunne forudse det fremtidi
ge frøbehov . 
Sidst, men ikke mindst, er der behov for 
en ledelse der formår at integrere de for-
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Fig. la. Lederen ajCMG&BSF's høstsektion er ved at påjøre sig klatreudstyr jor at 
undervise lokale klatrere i Alamikamba i sikker og effektiv koglehøst. 

skellige elementer i skovfrøbanken og 
afbalancere deres udvikling i henhold til 
skovsektorens udvikling. 
Den institutionelle bæredygtighed er 
selvsagt vigtig, og i nicaraguansk sam
menhæng er den økonomiske gennem
førlighed Achilleshælen. Det må derfor 
accepteres, at CMG&BSF får tilført den 
lille del af træets samlede værdiproduk
tion (i form af skovfrø, brænde, tømmer, 
pæle, foder, føde, ly etc.), der kan hen
føres til skovfrøet. Dette skal ske i form 
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af salgsindtægter hvorved frøbankens 
overlevelse er sikret. 
Den foreslåede strategi er ikke uden pro
blemer. Der skal skaffes egnet jord til 
plantningerne. Derudover vil 
CMG&BSF skulle modvirke koncentra
tionen af aktiviteterne omkring feltstati
onerne med tiltag, der sikrer at skovfrøet 
distribueres ud til brugerne. 
Den skitserede strategi forudsætter også 
at der gribes til en række kortsigtede 
løsninger, hvor man betaler for at kunne 



høste i egnede frø kilder eller endog 
køber frugterne direkte af lokalbefolk
ningen, sådan som projektet eksempel
vis gør det i Alamikamba. 
Et andet problem er de turbulente pro
jektomgivelser. I Nicaragua gennem
føres der projekter under IRENA' s par
aply med forskellige tilgange til bære
dygtighed. F.eks. satser et FINNIDA
projekt nær Le6n på lokale bønders ind
tjening i kraft af salg af træplanter, mens 
et nærliggende FAO-projekt forærer 
træplanter til bønderne for at stimulere 
skovrejsningen. 
Der er stor fare for at et givet projekt bli
ver kvalt i fødslen i en institutionelt svag 
sektor som i Nicaragua. Der kan således 
iagttages en udpræget mangel på over
ordnet politik fra IRENAs side, samt et 
donor-korps, der af mange grunde ikke 
har evnen eller viljen til at koordinere 
deres indsats. 
Ønskes det at støtte småbønder i den giv
ne situation ville det være bedre at hjæl
pe dem til at organisere sig og dernæst 
donere øremærkede midler, således at 
den lille bonde bliver i stand til at købe 
skovfrøet. Vigtigt er det, at skovsektoren 
- også den lille bonde - ser træplantning 
som en investering. Eksemplet under
streger vigtigheden af aktivt at bearbejde 
de faktorer omkring projektet, der har 
indflydelse på dets udvikling. 
Det besluttes at projektet fastholder den 
foreslåede tilgang, og sandinisterne 
accepterer en række ændringer. I for
længelse heraf gør Danida i 1991 den 
fortsatte støtte til projektet betinget af at 
CMG&BSF får adgang til ikke under 
100 ha egnet jord i tørzonen og retten til 
skovdrift i Yucul og Alamikamba. 
De nye nicaraguanske myndigheder 
godkender mundtligt den udvidede pro
jektstrategi. 

Fig. ll. Et trist, men typisk tilfælde. 
Lederen af CMG&BSF's træfo
rædlingssektion må endnu engang kon
statere, at en af de få naturlige potenti
elle frøkilder - her i Bombacopsis qui
nata - er faldet for ulovlig hugst. Eifa
ringer som denne er med til at dreje 
fokus over på centraliseret etablering af 
frø kilde r i snæver tilknytning til projek
tets feltstationer. 

Det seje træk i kølvandet på den 
proaktive strategi 

Dermed starter et langt sejt træk med at 
bringe de institutionelle forhold på 
plads. Frigivelsen af CMG&BSF's kon
to sker først midt på året i forbindelse 
med den almindelige liberalisering af 
finanssektoren. Først da kan administra
tionen operere effektivt og udbetalinger 
foregå smertefrit. 
Der gives politiske garantier for de øvri-
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ge betingelser, og Danida giver projek
tet endnu en midlertidig bevilling på 
800.000 DKK. Først i oktober '91 dan
nes CMG&BSF formelt, da institutio
nens dannelse offentliggøres i La Gace
ta (Statstidende). 
Den egentlige projektbevilling på 21,6 
mill. DKK frigives. En pæn del af 
beløbet vil blive brugt til bygningen af 
det nye center når jordspørgsmålet er 
løst. 
Det går imidlertid trægt. Det er af flere 
grunde hensigtsmæssigt hvis de nødven
dige 100 ha kan findes i snæver tilknyt
ning til den allerede eksisterende feltsta
tion i La Leona nær Leon. 
Der forhandles med 500 landarbejdere 
og deres familier, der er organiseret i et 
produktionsfællesskab ACAESA. 
Brugsretten til 2100 ha jord er blevet 
overdraget til ACAESA i forbindelse 
med en af den nye regerings jordrefor
mer. Gennem disse reformer bliver de af 
sandinisterne nationaliserede jorder i 
området delt imellem de tidligere ejere, 
hjemsendte sandinistsoldater, hjem
vendte kontraer og landarbejderne. 
Som for mange andre tidligere jordløse 
er landarbejderne imidlertid i en vanske
lig situation . De har fået overdraget 
brugsretten til jorden mod at ACAESA 
påtager sig at betale for det tilhørende 
produktionsapparat - mest nedslidte 
traktorer og landbrugsredskaber af sov
jetisk oprindelse. 
Gældens størrelse fastsættes af CORN
AP, der er en af sandinisterne oprettet 
statsorganisation som stadigvæk formelt 
ejer jorden. Ledelsen i CORNAP er 
efter regeringsskiftet domineret af per
soner med tætte forbindelser til de før
revolutionære ejere. 
K vælergrebet om landarbejderne stram
mes yderl igere fordi finanssektoren ikke 
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vil yde kreditter med henvisning til at 
ACAESA ikke har skøde på jorden. En 
stor del af de 2100 ha ligger således 
uopdyrkede hen. Med udsigt til at kunne 
nyde godt af projektets tilstedeværelse 
er de positivt stemt over for det, forud
sat at CORNA P til gengæld vil nedsæt
te deres gæld. 
Der er dermed lagt op til en trekantshan
del : Regeringen (CORNAP) skal ned
sætte landarbejdernes gæld mod at 
ACAESA afstår 100 ha til regeringsin
stitutionen CMG&BSF, der til gengæld 
sikres Danidas donation. 
At få løst problemerne med ejendoms
retten til jord er blevet et af den nye 
regerings store problemer. Det skønnes , 
at 172.000 familier på landet befinder 
sig i en eller anden form for konflikt om 
ejendomsretten til jord. Eller de mangler 
et lovformeligt skøde, og dermed kan de 
ikke få kreditter i de privatiserede ban
ker. 
Investeringerne i driften af de berørte 
jorder er følgelig ringe. Situationen for
værres af interessemodsætninger mel
lem forskellige ministerier og mangel
fuld lovgivning og politik på området. 
Projektet prØver flere gange at få de 
involverede nicaraguanske organisatio
ner til at opnå enighed, men forgæves. 
På højere plan aktiveres Danida og det 
nicaraguanske samarbejdsministerium 
(MCE) med samme resultat. 
Problemet forøges , fordi det er meget 
vanskeligt at få CMG&BSF's bestyrelse 
til at interessere sig for problemerne. På 
papiret er IRENA's chef bestyrelsesfor
mand, men IRENA's status er lille i 
regeringen i forhold til landbrugsmini
steriet og CORNAP. 
Selv da projektrådgivningen retter en 
uformel, men direkte henvendelse til 
Nicaraguas egentlige regeringsleder, og 



denne beordrer IRENA til at løse jord
problemet, kommer sagen ikke ud af 
stedet. 
For at bevare fremdriften i projektet ind
gås der en foreløbig aftale med ACA
ESA, og 105 ha egnet jord nær landeve
jen og den eksisterende feltstation kort
lægges. Samtidig anlægges en midlerti
dig planteskole på feltstationen, og de 
første frø sås ud. 
Ud over produktion af planter til ex-situ 
aktiviteterne er det tanken at sælge plan
ter. Det vil kune øge overskuddet og eli
minere problemer med træarter hvis frø 
det er vanskeligt at lagre. 
Fra DFSC modtages bl.a. frø af en pro
veniens af neem (Azadirachta indica) fra 
Thailand. I modsætning til den neem af 
indisk oprindelse, der er plantet spora
disk flere steder i nedbørsfattige områ
der, skulle denne proveniens have en 
god stammeform. 
I efteråret '91 ansætter Danida en dansk 
træforædler i tilknytning til de påtænkte 
aktiviteter i tør-zonen. Umiddelbart her
efter udarbejdes der en handlingsplan 
for ex- situ aktiviteterne i La Leona med 
konsulentbistand fra det noget ældre bri
tiske søsterprojekt i Honduras. 
I forlængelse af den centraliserede stra
tegi for etablering af frøkilder er det tan
ken at etablere frøavlsbevoksninger, 
hvor stamtallet ved forstlig tynding ned
bringes fra ca. 1000 til 75-125 træer per 
ha afhængig af arten. Desuden anlægges 
der forsøg, der skal danne grundlaget for 
forædlings tiltag. 
Frøet høstes i de naturlige frøkilder, der 
er udgangspunktet for plantningerne 
under hensyntagen til de førnævnte 
krav. Frøavlsbevoksningerne vil produ
cere billigt frø af kendt oprindelse med 
nogen - omend udokumenteret - gene
tisk forbedring . 

Da frøet skal bruges over en bred økolo
gisk front er man indledningsvist inter
esseret i at bevare en vis genetisk bred
de. At have hele produktionsapparatet 
stående omkring feltstationen gør det 
endvidere nemmere at følge modningen 
og sikre at også den fysiologiske kvali
tet er i top. 
Handlingsplanen for de første fem år 
skelner imellem dels frøavlsbevoksnin
ger, der bliver plantet på grundlag af 
ikke- familieadskilt frø, dels familiead
skilt halvsøskende-frø, hvor moder
træerne er kendt. 
For de højest prioriterede træarter etab-

Skema I. La Leona. Frøkildeetablerings
strategiens prioriterede træarter for tørzo
nen: 

Naturligt forekommende arter: 
Albizia guachapele 
Albizia saman 
Bombacopsis quinata 
Caesalpinia velutina 
Cassia grandis 
Chlorophora tinetoria 
Calycophyllum candidissimum 
Cedrela odorata 
Cordia alliodora 
Dalbergia retusa 
Enterolobium cyclocarpum 
GJiricidia sepium 
Guazuma ulmjfolia 
Leucaena salvadorensis 
Lysiloma kellermanii 
PJatymiscium pinnatum 
Simarauba glauca 
Swietenia humiiis 
Tabebuia rosea 

Eksotiske arter: 
Acacia mangium 
Azadirachta indica 
Cassia siamea 
Eucalyptus camaldulensis 
Gmelina arborea 
Teetona grandis 
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Fig. 12a. Feltstationen i Alamikamba beliggende i fyrresavanne på den caribiske kyst. 
Selve landsbyen ligger få hUYidrede meter derfra ved en af Prinzapolka flodens krum
ninger. Det er meget vanskeligt for projektet at finde stabile magtstrukturer at bygge et 
formaliseret samarbejde op omkring. Det skyldes miskitoemes oprindelige jæger-sam
ler kultur, over hundrede års praksis med salg af lokale naturressourcer til fremmede 
samt 80 'ernes krig på kontrasiden. Længere tids uro kulminerer med, at den lokale 
politichef (I), som leder af en røverbande, truer med at overfalde CMG&BSF's perso
nale og dræbes af lokalbefolkningen. Det besluttes efterfølgende at begrænse projek
tindsatsen til aktiviteter omkring frøhøsten. 

leres frøavlsbevoksningerne med famili
eadskilt frø, således at udviklingen hos 
de enkelte modertræers afkom kan føl
ges. I skema I ses de arter, der indgår i 
strategien for frøkildeetablering. 
I henhold til handlingsplanen sås de 
første frø ud i La Leona med henblik på 
udplantning ved regntidens start i maj 
'92. 
Efter mange gange at have rendt panden 
ind i muren er det i begyndelsen af '92 
omsider muren der går hul i. I slutnin
gen af marts '92 afholdes der et møde 
imellem landarbejdernes ACAESA og 
den formelle statslige jordejer CORN
AP. MCE er mægler, og CMG&BSF 
samt Danida er med som observatører. 
Det er tydeligt, at CMG&BSF's udvik
ling ikke er det egentlige spørgsmål. 
Stlidens æble er den samme, som da de 
spanske erobrere nedkæmpede indianer
ne for at opnå kontrol med dyrkbar land
brugsjord. Den etniske oprindelse kan 
tydeligt ses fem århundreder senere på 
repræsentanterne for henholdsvis ACA
ESA og CORNAP. 
Efter hårde forhandlinger indgås der til 
de øvrige parters lettelse en overens
komst imellem landarbejdernes og sta
tens repræsentanter. 

I La Leona indhegnes de 105 ha mod 
strejfende kvæg. Men senere dukker 
jordspøgelset endnu engang op, idet ste
dets før- revolutionære ejer melder sig 
på scenen. Han er jurist og i sin tid kendt 
som Somozas vicepræsident. 
Som nuværende amerikansk statsborger 
udnytter han sine tætte forbindelser til 
den amerikanske kongres. Denne vedta
ger, at der ikke kan ydes bistand til lan
de, der har konfiskeret privat ejendom 
fra amerikanske statsborgere. 
Der er således lige ved at gå storpolitik i 
La Leona, men den niaraguanske rege
ring snor sig ud af problemet ved at 
påvise, at den pågældende ikke var ame
rikansk statsborger, da hans jorder blev 
konfiskeret. Trods det at CMG&BSF 
stadigvæk ikke har skøde på jorden sæt
tes plantningerne i gang, og en ny større 
planteskole etableres. 

Aktiviteter på fyrre-feltstationerne 

Sideløbende med udviklingen omkring 
situationen i La Leona fortsættes arbej
det i Yucul og Alamikamba. MS indgår 
en samarbejdsaftale med CMG&BSF og 
ansætter en dansk forstkandidat fra 
februar '92. Han skal i Yucul styrke 

Fig. 12b. CMG&BSF's hjemmelavede klængetromle med tilhørende ovn og blæser gør 
det muligt at udvinde frøet af koglerne i regntiden, hvor soltørring ikke er muligt. 
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skovdriften og feltstationens sociale for
ankring i området. 
De fysiske rammer her forbedres løben
de. Endnu en Valmet- traktor overtages 
fra et mislykket SIDA-projekt. Samar
bejdet med den SIDA-støttede skovsko
le INTECFOR munder ud i at svensker
ne betaler for konstruktionen af en 
skolebygning af træ. Den skal være den 
fysiske ramme om skolens studieture i 
Yucul og om lokalbefolkningens delta
gelse i forskellige former for undervis
ning. 
Der er stadigvæk problemer med mere 
eller mindre organiseret bosættelse i 
skoven. Samtidig gør bandevirksomhed 
af og til egnen usikker. Projektet vælger 
ikke at optrappe bevæbningen på feltsta
tionen udover en enlig haglbøsse. 
Politiet har imidlertid ikke ressourcer til 
at kontrollere situationen. Når det opfor
dres til at gribe ind sker det på rigeligt 
håndfast maner. 
I Alamikamba er det blevet klart, at 
afstanden til den vestlige del af landet 
gør det uøkonomisk at transportere hele 
kogler. Der startes derfor med at etable
re endnu en feltstation her (fig. 12a). 
Aktiviteterne begrænses indledningsvist 
til koglehøst og klængning v.h.a. projek
tets stolthed - den hjemmedesignede 
klængetromle - fig. 12b. 
Efter at en del barnesygdomme er over
stået, viser den sig at fungere tilfreds
stillende - selv her i regntiden. Snart er 
det mulig at sende rent frø tilbage til 
Managua. 
Projektdokumentet forudser at Alami
kamba-provenienser skal bevares in-situ 
efter Yuculs forbillede. Ejendomsretten 
til fyrreskoven er uklar, da lovgivningen 
ikke respekteres, og da lokalbefolknin
gen fremhæver at de ejer skoven. 
Med det udgangspunkt indledes de 
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første spæde skridt i retning af en lokalt 
styret bæredygtig drift. Intentionerne 
hæmmes bl.a. af at CMG&BSF ikke har 
ressourcer til at gå massivt ind i områ
det. Desuden er det vanskeligt at få bin
dende aftaler op at stå. Den eneste orga
nisation, der hænger nogenlunde sam
men er kontraernes militære struktur. 
Efter opskriften: "Tf you can't beat them 
- join them" ansættes kontralederne til at 
beskytte skoven. 
Men projektet tager et langt skridt bag
læns, da det afsløres, at de samme folk 
står for ulovlig hugst af 2.500 kævler af 
Swietenia macrophylla. 

Organisation af de indre linier 

Mens projektet prØver at skabe solide 
rammer omkring CMG&BSF's udvik
ling på de ydre linier sker der sideløben
de en opstramning af de indre linier. 
Tanken er at opbygge en virksomheds
kultur hvor medarbejderne er indforstået 
med idegrundlaget for CMG&BSF' s 
virke. Dette skal dels føre til indførelse 
af relevante systemer, dels danne grund
lag for dagligdagens mange uprogram
merede beslutninger. 
Med konsulentstøtte fra DFSC introdu
ceres således et omfattende registrerings
system. Dette system garanterer gennem 
bestemte formularer, at informationen 
vedr. frøet fra frø kilde identifikation 
over laboratorietest til kundens faktura 
varetages på betryggende vis. 
Der indføres et system for korttids plan
lægning og budgettering, hvor sektions
og feltstationsledere månedligt vareta
ger disse funktioner. Hensigten er at 
projektet administrativt understøtter de 
op mod 40 medarbejderes daglige virke. 
Desuden indføres rutinemæssige møder, 
hvor diskussioner i forbindelse med 



ovenstående tages op. Alle ledende 
medarbejdere får udleveret en virksom
hedsmanual hvor CMG&BSF's politik 
på de forskellige aktivitetsområder 
løbende opdateres. 
Der samles op på faglig viden, der bru
ges til at påvirke frøbrugernes bevidst
hed om vigtigheden af at anvende sko
vfrø af god kvalitet og skovfrøs rette 
behandling før det sås ud. Der laves en 
video om emnet, og de første tekniske 
noter til kunder og fagfolk sendes ud. 
Faglig nøgleviden udgør grundlaget for 
opdateringen af CMG&BSF' s politik og 
indgår i virksomhedsmanualen. Eksem
pelvis fastlægges acceptable spireniveu
aer for de forskellige træarters frø. 
Denne proces forløber bestemt ikke 
gnidningsløst. Specielt projektleder og 
CMG&BSF's direktør lægger ofte arm 
om tilgangen til ledelse. I Nicaragua er 
der traditionelt stor magtafstand mellem 
ledere og medarbejdere. Nepotismen 
gør at ledere opflaskes til at fokusere på 
de muligheder og trusler andre magtful
de personer indebærer uden at skæve ret 
meget til det egentlige formål med virk
somheden. 
Det er nye tanker når der diskuteres prin
cipper om at beslutningerne skal træffes 
med udgangspunkt i en virksomheds ide
grundlag og på det lavest mulige niveau, 
hvor den fornødne information er til
stede, samt at autoritet og ansvar skal 
kobles. Umiddelbart virker det truende, 
at mellemlederne fremlægger forslag til 
hvorledes en given opgave skal løses. 
Der er imidlertid en række forhold, der 
berettiger at man går ind og lægger skul
der til den eksisterende ledelseskultur: 
- Det er umuligt at finde en direktør, 

der fagligt er på omgangshøjde med 
aktiviteterne i en så kompleks organi
sation som CMG&BSF. 

- Der er som nævnt et stort behov for at 
direktøren bruger sin tid og kræfter 
på at påvirke de faktorer i 
CMG&BSF's omgivelser der har 
indflydelse på institutionens udvik
ling - altså en proaktiv indsats. Efter
hånden som de enkelte projektkom
ponenter fungerer bedre bliver det da 
også tydeligere at flaskehalsene for 
projektets videre udvikling ligger i 
projektomgi velserne. 

- Endelig er det nødvendigt - med de 
ofte selvstændige arbejdsopgaver 
medarbejderne skal løse i felten - at 
de har accepteret at gennemføre akti
viterne. Samtidig skal ansvaret for 
opgavernes løsning kobles snævert 
til autoriteten til at træffe beslutnin
ger. 

Handlingsplan for Nicaraguas 
skove 

Efter Palmes død og det senere rege
ringsskifte i Sverige samt sandinisternes 
valgnederlag følger en revurdering af 
svenskernes poli tisk betingede (eller 
måske rettere ubetingede) støtte til Nica
raguas skovsektor. 
SIDA støtter udarbejdelsen af en hand
lingsplan for skovbruget (PAF-NIC -
en udløber af FAO's Tropicai Forestry 
Action Plan- initiativ). I den forbindel
se må svenskerne i 1992 - 10 år og 1/4 
mia. SEK efter starten på skovpro
grammet - konkludere, at der er meget 
få håndgribelige resultater af styrkelsen 
af involverede institutioner og ud
viklingen af landets skovindustri i 
CORFOP-gruppen. Bedre er det gå
et med støtten til skovforvaltning og 
især uddannelsen af skovteknikere i 
INTECFOR. 
PAF-NIC'en udarbejdes under stor fol-
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kelig deltagelse, og den meget roste plan 
foreslår fem programmer. 

l. Forstlige tiltag relateret til jord
bruget 
Har til hensigt at skabe grundlaget for 
brug og forvaltning af skovdækkede are
aler. Målet er at vende skovtilbagegan
gen som følge af ekstensiv landbrugsud
nyttelse - såsom svedejebrug og 
kvægdrift - til skovrejsning v.h.a. selv
foryngelse og plantninger. 
I løbet af de første fem år håber man at 
etablere 70.000 ha plantager til industri
elle formål og få 100.000 ha dyrket som 
skov agerbrug samt beskrive skovtilstan
den for hele landet under et. Midlerne er 
bl.a. ophør med at fordele landområder 
til landbrug og kvægdrift samt afskaffel
se af de kreditmekanismer, der fremmer 
skovrydninger. 

2. Skovforvaltning af naturskove og 
industriel udvikling 
Har til hensigt at etablere en skovindu
stri, der skal baseres på de udpegede 
bæredygtigt drevne naturlige skove. De 
væsentligste skove er fyrreskovene i 
bjergene langs grænsen til Honduras og 
i det nordøstlige lavland samt humide 
løvskove i landets sydøstlige del uden
for naturreservaterne. 
Indenfor femårsplanen håber man at drive 
og beskytte 300.000 ha fyrreskov og 2 
rrUo.haløvskovei randområdetmod land
brugsgrænsen. Disse mål tænkes opnået 
ved at tiltrække udenlandske investorer, 
bl.a. i kraft af en industriel fond, der øko
nOrrUsk skal fremme tiltagene. 

3. Brænde og energi 
Har til hensigt at medvirke til dækning 
af landets behov for energi til industriel
le formål og til husholdningerne. 
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Femårsplanen sigter på at etablere 
25.000 ha brændeplantager i landets 
vestlige og centrale del samt at få 
40.000 ha tørzoneskov under forstlig 
drift. Desuden håber man at etablere to 
træbaserede kraftværker og effektivisere 
brugen af brænde i husholdningerne. 
Midlerne er at fremme produktion af træ 
som biomasse i form af brændeplantager 
og skovagerbrug samt at involvere kvin
derne i hele produktionsforløbet. 

4. Konservering afforstlige økosystemer 
og biodiversitet 
Har til hensigt på pennanent basis at 
bevare ekstensive og repræsentative 
skovøkosystemer landet over. 
Med det sigte håber man at kunne 
beskytte og forvalte 500.000 ha i løbet 
af fem år. Det drejer sig i hovedtræk om 
et område med humid løvskov nær 
grænsen til Honduras og et tilsvarende 
område med meget humid skov nær 
grænsen til Costa Rica samt områderne 
omkring vulkanerne i den vestlige del af 
landet. 
For så vidt angår de 38 naturligt fore
kommende træarter med nuværende 
kommerciel værdi omtales vigtigheden 
af ex-situ genkonservering, forædling 
og genintroducering til forhuggede 
områder. 

5. Institutionel styrkelse 
Har fire underprogrammer: 

- 5.1. Styrkelse af lovgivningen 
Hensigten er at gøre status for den eksi
sterende lovgivning, der berører skove
ne, og udarbejde en ny sammenhængen
de skovlov. Målene er at definere, hvil
ke arealer der er omfattet af skovloven, 
jordejerens ansvar for skovens drift, 
beskyttelse og udnyttelse. Endelig skal 



enhver ved brug af ild være ansvarlig for 
at ilden er under kontrol. 

- 5.2. Styrkelse af skovforskningen 
Hensigten er at forbedre landets kapaci
tet til forskning indenfor skov- og sko
vagerbruget med henblik på at øge 
udbyttet af trævækst. 
Som virkemidler fremhæves etablering 
af en national kommission for forstvi
denskab og teknologi, forstlig udvik
lingsfond, konsolidering af CMG&BSF 
og trælaboratoriet, samt etablering af et 
skovforskningsintitut. 

- 5.3. Styrkelse af uddannelse, træning 
og oplysning 
Hensigten er at sikre tilstedeværelsen af 
de fornødne forstfolk m.fl. for udviklin
gen af en produktiv og levedygtig 
skovsektor. Det påregnes at etablere en 
forstlig uddannelsesfond, at styrke 
INTECFOR og undervisningen på uni
versitetet, at starte en etårig supplerings
uddanneise og at træne over 1000 skov
teknikere og -arbejdere. 

- 5.4. Organisatorisk og administrativ 
udvikling 
Hensigten er at styrke den · organisatori
ske kapacitet af den offentlige og priva
te sektor med henblik på at udvikle en 
produktiv og levedygtig skovsektor. 
Det foreslås at restrukturere IREN A og 
styrke dets evne som en institution, der 
er ansvarlig for lovgivning indenfor mil
jø- og naturressourceområdet. Man 
ønsker også at styrke den nationale 
skovservice (SFN), hvis vigtigste funk
tioner bliver at fremme, regulere og 
kontrollere skovdriften. 
Man vil styrke det statslige skovvæsen 
(ADFOREST), der som vigtigste funkti
oner har drift, beskyttelse og udnyttelse 

af statsejede skove. Endelig forudser 
PAF-NIC'en at der etableres en national 
skovkommission, der skal følge op på 
og justere skovlovgivningen. 

Som det ses er PAF-NIC' en omfattende. 
Indenfor hvert program er der udpeget 
en lang række enkeltprojekter. Det sam
lede finansieringsbehov i løbet af de 
første fem år angives til 272 milI. USD, 
hvoraf 194 mill. forventes at komme fra 
ex terne donorer. Resten - 78 milI. USD 
- håber man at kunne skaffe fra staten, 
industrielle investorer og det nicaragu
anske folk. 
Selvom det er tvivlsomt om alt forløber 
som planlagt er det afgørende, at man 
for første gang i landets historie har et 
sammenhængende, overordnet ide
grundlag for en bæredygtig drift af lan
dets skove. I den forbindelse er det et 
stort skridt, at den lovgivende, dømmen
de og udøvende magt indenfor den 
offentlige skovforvaltning nu formelt 
skilles ad, og at man satser på en bety
dende privat skovsektor. 

Justering af projektstrategien 

Danida varsler udsendelsen af endnu en 
evalueringsrnission, der vil ankomme i 
marts '93 . På baggrund af de indvundne 
erfaringer diskuteres internt, hvorledes 
projektet kan udnytte denne mulighed 
for at tilskære de forskellige projekt
komponenter. 
Set i forhold til projektets ressourcer og 
skovfrøbankens fremtidige indtægts
grundlag er det særligt den økonomiske 
gennemførlighed og sociale adopterbar
hed i forbindelse med in-situ aktiviterne 
i Yucul og Alamikamba, der er en stadig 
kilde til bekymring. Med henblik på at 
få et objektivt beslutningsgrundlag for 
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missionen hyres ved årsskiftet 1992-93 
en sociolog til at foretage et socio
økonomisk studie i disse to feltstationer. 
Studiet i Alamikamba afdækker lokal
befolkningens svingende størrelse (6-
800 personer). Desuden undersøges især 
magtstrukturerne i landsbyen, samt 
familiestruktur, produktionsforhold, 
uddannelsesniveau og sundhed. 
Magtstrukturerne er præget af fravær af 
regeringsinstitutioner, strid mellem flere 
om hvem der besætter de forskellige 
kommunale poster som borgmester, råd
mænd o.s.v .. Miskitoernes militær/poli
tiske organisation Y AT AMA er ofte i 
opposition til den nicaraguanske rege
rings politik. 
Rapporten konkluderer, at manglen på 
lokalt lederskab gør det svært at konkre
tisere aktiviteter, der har betydning for 
lokalsamfundet såsom at fremme bedre 
sanitære forhold, reparation af broer etc. 
Samtidig hæmmes relationerne til rege
ringsinstitutioner, da de officielle kanaler 
ignoreres, og da aftaler ikke respekteres. 
Økonomien er en subsistensøkonomi. 
En mere markedsorienteret økonomi 
hæmmes af de vanskelige transportfor
hold, der ofte fører til at priserne i Ala
mikamba fordobles i forhold til større 
byer i regionen. 
Som følge af disse forhold konkluderer 
projektrådgivningen, at gennemførelsen 
af in-situ modellen fra Yuculligger uden 
for projektets rækkevidde. Det foreslås 
derfor at begrænse aktiviteterne til de 
knap tre måneder koglehøsten står på. 
Til gengæld for tilbagetoget fra Alamik
amba udarbejdes der en alternativ cen
traliseret strategi for frøkildeetablering i 
El Recreo. Dette sted ligger sydligere, 
tæt på landevejen til havnebyen Bluefi
eIds og ligeledes i den humide zone. 
El Recreo er en forsøgsstation og har 
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Skema II. El Recreo. Frøkildeetablerings
strategiens prioriterede træarter for den 
humide zone: 

Naturligt forekommende arter: 
Carapa guianensis 
Cedrela odorata 
Pinus caribaea 
Swietenia macrophylla 
Tabebuia sp. 

Eksotiske arter: 
Acacia mangium 
Eucalyptus deglupta 
Gmelina arborea 
Teetona grandis 

siden 2. verdenskrig været under land
brugsministeriets kontrol. Der er tidlige
re etableret proveniensforsøg her, og der 
er jord og vilje til at samarbejde med 
CMG&BSF. For denne del af Nicaragua 
påregnes flg. træarter at indgå i ex-situ 
strategien, se skema II. 
Der gennemføres nu et tilsvarende stu
die i og omkring yucul. Formålet er at 
kunne argumentere på et objektivt 
grundlag for justering af projektets vir
keliggørelse i Y ucul og konkretisere 
arbejdsopgaverne for de frivillige fra 
MS for så vidt angår den sociale adop
terbarhed. 
I forhold til Alamikamba viser studiet 
som ventet, at der er langt flere instituti
oner repræsenterede i området, der bl.a. 
har en fungerende kommunal og depart
amen tal administration. Jordbruget 
omkring fyrreskoven er domineret af 
mindre og mellemstore producenter af 
basisafgrøder, kaffe og kvæg. De for 
skoven mest interessante folk er 
småbønder, der med udgangspunkt i den 
nærliggende landsby af samme navn 
inddrager stadigt mere af skoven til 
basisafgrøder. 



Det bliver således belyst, at truslen mod 
fyn'eskoven primært bør tage udgangs
punkt i disse menneskers behov i rand
området udenfor skoven, Sekundært 
udpeges potentielle samarbejdspartnere 
som kommunale og departementale 
embedsfolk. Desuden udpeges NGO'er 
såsom lokale bondeorganisationer, sko
ler og kooperativer overfor hvilke der 
kan iværksættes en oplysnings- og 
uddannelseskampagne. 
Rapporten definerer endvidere en række 
praktiske tiltag indenfor skovagerbrug, 
skovbrug samt mindre træforarbejdende 
virksomheder, der kan planlægges og 
udføres sammen med målgruppen. 
For så vidt angår den del af fyrreskoven, 
der ligger udenfor IRENA's kerneområ
de på 370 ha, er man formentlig nødt til 
at leve med bosætningen der. Det 
besluttes derfor at koncentrere sig om 
kerneområdet og så vidt det er muligt 
overføre ideerne om bæredygtig drift til 
resten af fyrreskoven ved at samarbejde 
med bosætterne. 
Indenfor kerneområdet påtænkes det at 
etablere en række ex- situ plantninger af 
arter med kommerciel betydning for 
bjergegnene, se skema III . 
I La Leona vurderer rådgiverne, at ide-

Skema III. yucul. Frøkildeetablerings-stra
tegiens prioriterede træarter for bjergegne: 

Naturligt forekommende arter: 
Bombacopsis quinata 
Caliandra calothyrsus 
Juglans olanchana 
Leucaena salvadorensis 
Liquidambar styraciflua 

Eksotiske arter: 
Eucalyptus sp. 
Cupressus lusitanica 

gnllldlaget for den forudsete etablering 
af frøkilder og forsøg er i orden. Samar
bejdet med ACAESA's landarbejdere 
forløber endvidere tilfredsstillende. At 
CMG&BSF på et tidspunkt får skøde på 
jorden står selvsagt højt på ønskesedlen, 
og problemet vil blive taget op med mis
sionen. 
Danida missionen evaluerer projektet i 
detaljer og interviewer berørte myndig
heder og samarbejdspartnere. Det 
accepteres at køre Alamikamba ned på 
lavere blus og gennemføre en alternativ 
ex-situ strategi i El Recreo. Desuden 
accepteres ex-situ plantninger i Yuculs 
in-situ gen-konservering og skov ager
brugstiltagene rettet mod småbønder i 
randområdet. 
I La Leona er der tilfredshed med de 
udførte og påtænkte aktiviteter, idet 
byggeplanerne dog modificeres en anel
se. Missionen finder at CMG&BSF's 
salgsmonopol bør ophæves for at undgå 
sammenblanding af interesser. Det 
påpeges at salgsfunktionen bør styrkes. 
For de mest problemfri frø er det er tan
ken med tiden at indgå et samarbejde 
med mulige detailhandlere, bl.a. de for
retninger, der sælger f.eks. ma'cheter, 
gummistøvler og kunstgødning til 
bønderne. I lyset af de forventede 
ændringer i og omkring IRENA, fore
slår missionen, at der formuleres klarere 
retningslinier for CMG&BSF's besty
relse. 
De nødvendige budget-forøgelser udar
bejdes og diskuteres med de nicaraguan
ske myndigheder, der accepterer 
ændringerne i projektets udvikling. 

Projektets fremtid 

Omsætningen har siden bundrekorden i 
'90 stille og roligt nået et foreløbigt 
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maksimum på knap 2112 tons i '93 . Sam
me år dækkede salgsindtægterne 87% af 
de løbende omkostninger i frøbankdelen 
af projektet. 
Under fortsat dansk projektledelse 
arbejder i skrivende stund (marts '94) 
120 mand på at få det nye center i La 
Leona klar til indvielse i juli. Med for
bedrede fysiske rammer og omgivet af 
de etablerede frøkilder vil såvel arbejds
forhold, præstationer, indtægter og de 
løbende udgifter med tiden få et stort 
skub i den rigtige retning. 
Som en vigtig sidegevinst bliver det let
tere at vise hvad de forskellige træarter 
kan præstere. Mange af de ovennævnte 
træarter sætter frø efter få år. 
Mod slutningen af den nuværende pro
jektperiode i '96 vil resultaterne af 
frøkildeetablerings-strategien begynde 
at vise sig, se fig. 13. På det tidspunkt vil 
de egentlige træforædlings-akti viteter 
stadigvæk være i sin vorden . Der er da 
skabt forudsætninger for, at Danida kan 
fortsætte med at støtte specielt 
forædlingsaktiviteterne i (mindst) endnu 
en projektperiode. 
Afgørende for projektets fremtid bliver 
selvsagt skovsektorens udvikling. IR E-

NA's nylige Uanuar '94) udnævnelse til 
et egentligt ministerium er et positivt 
skridt. PAF-NIC'en er et godt grundlag 
for sektorens videre udvikling. 
Danida er gået ind i restruktureringen af 
IRENA med særlig fokus på landets 
miljølovgivning. CMG&BSF er i den 
nye struktur blevet placeret med direkte 
reference til chefen for SFN. 
Netop skov sektoren er i endnu højere 
grad end andre sektorer afhængig af 
samfundsudviklingen iøvrigt. Det er et 
meget åbent spørgsmål om det går den 
rigtige vej. Verdensbankens opskrift på 
økonomiske stramninger, liberalisering 
af handelen og privatiseringen har sendt 
over halvdelen af alle erhvervsduelige 
nicaraguanere på gaden som arbejds
løse. 
Tilliden til magthaverne er grundet lan
dets historie traditionelt ringe. Social 
uro og et til tider lammet parlament er 
på grund af flere partiers boykot en del 
af hverdagen. 
Hverdagens korruption og nepotisme 
hæmmer den demokratiske udvikling 
trods den nye regerings forsøg på at få 
landet på fode. Regeringen har opsat 
store plakater med teksten "Jugemoslo 

Fig. 13. De første resultater af ex-situ strategien. Der ses en af første frøavlsbevoks
ninger anlagt på den omstridte jord i La Leona. Det drejer sig om Azadirachta indica 
- populært kaldet neem. Billedet er taget i januar '94 - 19 måneder efter plantningen. 
Højden er ca. 6'/2 m. Proveniensen er fra Thailand og kendt for sin rette stammeform 
(til højre for projektets træforædlingsrådgiver). Indtil der produceres frø i kommercielt 
omfang vil enkelte parceller af den lokale landrace af indisk oprindelse blive bibeholdt 
(til venstre for rådgiveren). Som det ses har den indiske neem meget større tendens til 
buskformet vækst. Disse tydelige proveniensforskelle er i høj grad med til at sælge 
budskabet om vigtigheden af godt skovfrø, hvilket er en vigtig sidegevinst ved den 
valgte strategi. 
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limpio a Nicaragua" - "Lad os spil1e rent 
spil i Nicaragua", der også gentages i tv 
og radio. Folkeviddet har omformuleret 
det til "Dejemoslo limpio a Nicaragua" -
"Lad os gøre rent bord i Nicaragua"! 
Økonomisk er landet ude i tovene. Den 
internationale donorhjælp tegner sig for 
1/3 af BNP, landets samlede produktion. 
Danida har lovet at bidrage med 650 
milI. over de næste fem år, idet Nicarag
ua er blevet valgt som et af de såkaldte 
hoved-modtagerland for dansk bistand. 
Størrelsen af den danske bistand skal 
dog ses i lyset af, at den ligger på godt 1 
(een) USD om dagen for hver af de ca. 4 
milI. indbyggere. Det er omkring det 
halve af BNP, dengang fattigdommen 
for den brede befolkning banede vej for 
revolutionen i 1979. 
Tages prisniveauet i betragtning er real
lønnen faldet til ca. 1/6 i samme tids
rum. Det virker derfor uoverskueligt, at 
Nicaragua skal kunne få bugt med 
udlandsgælden på over 10 mia. USD. 
At den rige verden ikke efterlever de 
Brundtlandske tanker om bæredygtige 
mønstre for handel gør det ikke lettere. 
EU's importrestriktioner for mellema
merikanske bananer og subsidieringen 
af bl.a. danske landmænds sukkerpro
duktion er et par eksempler. 
En anden af de tikkende bomber i Nica
ragua er befolkningstilvæksten, der er 
en af Latinamerikas største. Hvis den 
fortsætter med det nuværende tempo, vil 
befolkningstallet være fordoblet på min
dre end 25 år. 
Flere kulturelle forhold spiller afgøren
de ind på befolkningstilvæksten. For 
mange mænd består en del af deres selv
værd i at have mange børn med mange 
kvinder. En lille bonde nær La Leona er 
søn af den lokale rekordholder: 48 over
levende børn jævnt fordelt på ca. 20 
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mødre - han var ikke helt sikker på tal
let. 
Et andet aspekt er den katolske kirkes 
forbud mod brug af prævention. Den 
katolske kirkes overhoved er kardinal -
udnævnt af paven for sin modstand mod 
sandinisternes befrielsesteologi - og 
som i andre fattige og slet uddannede 
befolkninger med ringe indflydelse på 
egen skæbne har kirkens ord stor magt. 
En af de få positive effekter af AIDS 
kan være at bevidstheden om sygdom
men kan få folk til at ændre adfærd. 
I de udviklede lande blev udnyttelsen af 
skove og andre naturressourcer efter
fulgt af en industrialisering. Det er dog 
tvivlsomt om denne udvikling i samme 
omfang vil kunne hjælpe Nicaragua 
videre. Selv under forudsætning af et 
positivt investeringsklima vil nutidens 
ofte højt automatiserede industriproduk
tion næppe give anledning til massiv 
opsuging af arbejdskraft. 
Endnu vanskeligere er det at se hvorle
des landet skal kunne tage springet ind i 
servicesamfundet, der vel i endnu høje
re grad end industrisamfundet forud
sætter veluddannede borgere i et velfun
gerende samfund med fælles og aner
kendte spilleregler. Håbet om en bære
dygtig udvikling må derfor i høj grad 
tage udgangspunkt i landets naturres
sourcer - herunder et højtydende skov
brug. 

Afsluttende bemærkninger 

Det danske bistandsbillede i Nicaragua 
er som i andre u-lande bredt. På den ene 
fløj har man typisk større anlægsarbej
der, der ofte gennemføres af danske 
entreprenører. Bygges havnen, broen 
eller vejen på det rigtige sted og tids
punkt, kan det forbedre landets infra-



struktur og give udviklingen iøvrigt et 
skub i den rigtige retning. 
Det sker ikke altid. Den største "hvide 
elefant" er Puerto Sandi no - en havne
forbedring til 80 mill. DKK på stille
havskysten. Danske entreprenører har 
med stor effektivitet repareret havneka
jen, transportsystemer og lagerfacilite
terne. Men slæbebåd, pramme og trans
portbånd har stort set ikke været i brug, 
og de påtænkes nu overført til den cari
biske kyst. 
På den anden fløj finder man en række 
danske NGO'er der med en solidarisk 
tilgang til bistanden iværksætter en bred 
vifte af projekter. NGO' erne og deres 
frivillige får i stigende grad Danidas 
bevågenhed for deres evne til at omsæt
te dansk bistands fattigdomsorientering 
til praksis. 
Noget andet er så, at NGO'erne - i deres 
iver for at arbejde sammen med de poli
tisk set "rigtige" lokale organisationer -
måske ikke altid formår at integrere de 
andre elementer af bæredygtigheden -
de økonomiske og økologiske aspekter. 
Et sted i spændingsfeltet imellem entre
prenØrens og den frivilliges tilgang til 
udvikling befinder den bilaterale rådgi
ver sig. Efter forfatterens mening er det 
en ønskeposition, der muliggør, at tilta
gene tager udgangspunkt i en (bæredyg
tig) ide og muliggør en fleksibel proak
tiv projektudvikling. 
Det er også mange gange mere udfor
drende - og vanskeligt - end "blot" at 
bygge en havn eller finansiere en bonde
organisations virke (der begge kan være 
udmærkede projekter). I den forbindelse 
må Danidas nye politik ønskes velkom
men og ønskes forstærket - en politik 
der omfatter begrænsning af antallet af 
samarbejdslande, udsendelse af flere 
fagfolk på ambassader og bistandsmissi-

oner samt indførelse af nærhedsprincip
pet, hvor større beslutningskompetance 
lægges ud til projekterne. 
Danida har imidlertid i sit udkast "Stra
tegi for dansk udviklingspolitik frem 
mod år 2000" påtænkt at nedprioritere 
netop den bilaterale personelbistand. 
Tanken er på sigt at erstatte Danida
rågivere med flere lokale rådgivere og 
korttidsudsendte konsulenter med hen
blik på at øge den lokale forankring og 
gøre projekterne mere bæredygtige. 
Det er et tveægget sværd. Lige så vel 
som en ubrugt havn skriger af mangel på 
lokal økonomisk og social integration, 
lige så vel kan et udviklingsområde for
blive i sin ringe tilstand hvis ikke der 
ude fra tilføres (midlertidige) kræfter til 
projektet, der kan holde det fast på en 
bæredygtig ide under udviklingsproces
sen. 
Hvis man ukritisk kanaliserer donor
midler ned i et samfund som det nicara
guanske, der i den grad er arret af kor
ruption og nepotisme, da får man blot 
sårene til at springe op igen. Det må der
for være væsentligt, at udviklingsarbej
det er i stand til på en fleksibel måde at 
håndtere en bæredygtig virkeliggørelse 
af projektet. 
Ved en centralt styret tilgang til arbejdet 
risikerer man i nogle tilfælde at hive 
tæppet væk under den bæredygtige ind
sats på projektniveau. 80' ernes svenske 
skovsektorstrategi er værd at tage ved 
lære af. 
Diskussionen om hvorvidt donoren 
kanJskal/bør påtage sig et medansvar for 
projektudviklingen er ofte af filosofisk 
karakter. Med den betydning donorstøt
ten har - på projekt og nationalt niveau -
da er påvirkningen stor, og donorerne 
har under alle omstændigheder enorm 
indflydelse. 
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Kunststykket er at forvalte den indfly
delse på et for værtslandet bæredygtigt 
grundlag. At presse et værtsland til at 
give eksempelvis en skovfrøbank selv
styre for derefter at lade den sejle sin 
egen sø - det hænger ikke sammen. 
Også af donoren må man derfor kræve, 
at han tror på bæredygtigheden i projek
tet og er villig til at følge den til dørs. 
Den politisering der - startende med 
menneskerettigheder og senere mil
jøaspekter - i stigende grad er blevet 
integreret i donorernes - herunder Dani
das - bistandspolitik vil formentlig 
fortsætte . I et land som Nicaragua, hvor 
der sælges traktorer og drikkes coca cola 
i enhver flække, opdager man først den 
egentlige underudvikling ved at fokuse
re på de mekanismer - eller mangel på 
samme - der skal få samfundet til at fun
gere og tilfredsstille borgernes behov. 
Det er derfor forfatterens gæt, at især 
bilaterale rådgivere også fremover vil 
have en mission i deltagelsen i u-lande
nes opbygning af institutioner. Instituti
onel positionering, ydeevne og bære
dygtighed bliver endnu væsentligere 
begreber fremover, sammen med visio
nær projekttilgang baseret på et helheds
syn - eller systemeksport om man vil. 
Med den vægt, der lægges på mil
jøaspekter - herunder ikke mindst skov
aspekter - i bistandsarbejdet, og med 
Danidas politik om at udvikle den hjem
lige arbejdsstyrke, er der alt andet lige 
udsigt til øget beskæftigelse for danske 
skovfolk. Men som det fremgår af 
ovenstående er alt andet ikke lige, og det 
kan være svært at vurdere den samlede 
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effekt af de modsatrettede tendenser i 
bistandsarbejdet. 
For danske forstfolk, der gerne vil ud , er 
problemet at få den første u-Iandserfa
ring . Det omtalte eksempel med en 
dansk forstmands ansættelse i en NGO 
er ikke en enlig svale, og NGO'erne er 
et udmærket alternativ til den traditio
nelle rekrutteringsvej igennem FAO
systemet. 
Måske kan der rokkes ved en anden af 
Danidas centrale beslutninger om at der 
ikke må bruges Danida-midler på poten
tielle rådgivere under deres uddannel
sesforløb. Det ville lette indslusningen 
af nye medarbejdere. Og der er store 
muligheder/behov for et samarbejde 
med danske studerende når de udarbej
der deres afsluttende opgaver. 
Som en kommentar til den af forstkandi
datforeningen afholdte temadag d. 15.11 
1993: "Forstkandidater som natur- og 
ressourceforvaltere i udviklingsarbej
det" finder forfatteren det væsentligt at 
fremhæve, at det er et særkende for jord
brugskandidater, at de næsten altid skal 
håndtere alle tre elementer i den Brundt
landske bæredygtighedsmodel. Dette 
gælder uanset om man arbejder på insti
tutionelt eller feltniveau. 
Det ville styrke danske forstfolks evne 
til at arbejde med udviklingsopgaver, 
hvis uddannelsen i højere grad tillod stu
derende at udvikle et sociologisk 
begrebsapparat. Som det formentlig 
fremgår af artiklen er tilvækstoversigter 
og økonomiske omsætningsbalancer 
kun svaret på en del af bæredygtigheds
problematikken. 



Liste over forkortelser 
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de årlige produktion af varer og tjenesteydelser. 
CMG&BSF: Center for Træforædling og Skov
frø. 
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national iserede træind ustrier. 
CORNAP: Statsorganisation oprettet af sandini
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brugsejendomme. 
Danida: Den danske stats bistandsorganisation. 
DFSC: Danida Forest Seed Centre i Humlebæk. 
DKK: Danske kroner 
FAO: FN's landbrugsorganisation. 
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on. 
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uddanner skovteknikere 
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området. 
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MCE: Samarbejdsministeriet. 
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Skovpolitisk 
redegørelse 

Regeringen afgav den 28. april 1994 en 
skovpolitisk redegørelse til Folketinget, 
udarbejdet af Miljøministeriet, Land
brugsministeriet og Udenrigsministeri
et. 
Den officielle titel er "Redegørelse til 
Folketinget om en samlet dansk skovpo
litik i lyset af Rio- og Helsinkikonferen
cerne ". Redegørelsen indeholder dels 
en oversigt over skovbrugets aktuelle 
situation dels regeringens plan til sik
ring af bæredygtig skovdr!ft i Danmark 
og i udlandet. 
Der går mange år mellem udarbejdel
sen af sådanne redegørelser, og derfor 
bringer vi her redegørelsen i sin helhed 
- bortset fra resumeet som er aftrykt i 
Skoven 5/94. 

Red. 

Indledning 

I forbindelse med debatten den 3. 
december 1992 om den danske opfølg
ning af FN' s konference om miljø og 
udvikling i Rio de Janeiro i 1992 (Rio
konferencen), vedtog Folketinget, med 
et bredt flertal, at øge den danske miljø
og katastrofebistand med det mål , at den 
i år 2002 udgør 0,5% af BNI (brutto 
national indkomsten, red.). Regeringen 
har endvidere forpligtet sig til at udar
bejde en redegørelse for, hvordan Dan
mark kan bidrage til gennemførelse af 
skoverklæringens principper for forvalt-

ning, bevarelse og bæredygtig udvikling 
af skovene - såvel nationalt som interna
tionalt. 
I juni 1993 deltog Danmark sammen 
med stort set alle de øvrige europæiske 
lande, herunder de fleste lande i øst-og 
Centraleuropa, i en ministerkonference i 
Helsinki om beskyttelse af skovene i 
Europa (Helsinki-konferencen). Ved 
konferencen blev undertegnet en gene
rel erklæring samt 4 resolutioner om 
skove, omhandlende bæredygtig skov
drift, biologisk mangfoldighed, samar
bejde på skovbrugsområdet med lande 
under økonomisk omstilling og forsk
ning i klimaudviklingens virkninger på 
skovene. 
Økonomien i skovbruget har gennem de 
senere år været præget af meget vanske
lige konjunkturer. Dette har gjort det 
vanskeligt for private skovejere at imø
dekomme samfundets ønsker om øgede 
hensyn til natur-, miljø- og kulturværdi
er samt friluftsliv i skovene. 
I EU har bl.a. landbrugsreformen og den 
forventede udvidelse af fællesskabet 
med en række store skovlande skabt 
øget behov for en dansk stillingtagen til 
en fremtidig skovpolitik. 
Det centrale budskab i Brundtlandrap
porten fra 1987, og temaet for Rio- og 
Helsinkikonferencerne var, at vi må til
passe forbrug og produktionsmetoder, 
så vi ikke skader miljøet, og vi må sikre, 
at der også er natur og naturressourcer 
til vore efterkommere. 
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Den bæredygtige udvikling, hvor benyt
telse af vore ressourcer går hånd i hånd 
med beskyttelse af naturen og miljøet, er 
central for regeringens miljø- og 
erhvervspolitik. Samtidig er det vigtigt 
at sikre beskæftigelse og gode økonomi
ske rammer for dansk erhvervsliv. 
I marts 1993 nedsatte miljøministeren et 
tværministerielt udvalg, som fik til 
opgave at udarbejde grundlaget for en 
samlet dansk skovpolitik i lyset af Rio
og Helsinkikonferencerne. Resultatet af 
dette arbejde er en betænkning med tit
len "Strategi for bæredygtig skovdrift" 
(betænkning nr. 1267, april 1994), som 
netop er offentliggjort. (Bogen er på 217 
sider. Den fås i Skov- og Naturstyreisen, 
tlf. 3947 2000, pris: 75 kr, red.). 
På denne baggrund fremlægger regerin
gen hermed en redegørelse om en sam
let dansk skovpolitik i lyset af Rio- og 
Helsinkikonferencerne. 

Skovenes betydning og udvikling 

Spørgsmålet om skovenes - og ikke 
mindst de tropiske skoves - udvikling 
har i flere år vakt stor bekymring over 
hele verden. 
Skovene er hjemsted for en meget 
væsentlig del af den biologiske mang
foldighed, og skovene har indflydelse på 
kuldioxid-balancen og andre vigtige 
økologiske kredsløb. Samtidig er skove
ne en vigtig ressource, som, når den 
udnyttes rigtigt, er i stand til at regene
rere og levere træ tilos og vore efter
kommere, som de har gjort det til vore 
forfædre igennem årtusinder. 
Skovene er vigtige for produktion af 
energi og føde til befolkningen i store 
dele af verden, og de danner udgangs
punkt for mange af vore lægemidler. For 
det moderne menneske er skovene også 
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et fristed, hvor vi stadig kan opleve stil
heden og komme lidt væk fra den stres
sende hverdag. 
Med andre ord: Skovene har afgørende 
betydning for livet på jorden. 
Ikke desto mindre ryddes der hvert år 
ca. 15 mio. ha skov i troperne. Det sva
rer til ca. 35 gange det samlede skovare
al i Danmark. I Afrika, Asien og Syda
merika har skovrydningerne medført 
erosion og ørkenspredning i katastrofalt 
omfang. 
Udviklingen i de tempererede og borea
le (nordlige) skove giver heller ikke 
entydigt anledning til optimisme. Der er 
de senere år sket en svag stigning i skov
arealet i Europa, men dette opvejes af et 
tilsvarende fald i Nordamerika. Udvik
lingen i skovene i Sibirien og østeuropa 
kendes ikke eksakt, men der synes at 
være grund til bekymring. 
Vedmassen i Europa er voksende, men 
mange af de oprindelige artsrige skove 
er erstattet af ensartede plantager, og 
skovene trues mange steder af skovdød 
som følge af forurening, samt af skov
brande. Hvert år brænder ca. 600.000 ha 
skov i Europa - svarende til ca. 1,3 gan
ge Danmarks samlede skovareal. 
I Danmark havde vi allerede for 200 år 
siden overudnyttet skovene i en sådan 
grad, at der kun var ca. 3% af landet, 
som var dækket med skov. Konsekven
serne heraf var bl.a., at sandflugt blev en 
alvorlig trussel, og skønt det lykkedes at 
vende udviklingen, så det bevoksede 
skovareal i dag er mere end 10%, har det 
medført varig forringelse af dyrknings
jorden i store områder, især i Jylland. 
I dette historiske forløb har det været 
nødvendigt at etablere en udviklet lov
givning, administration, forskning, 
undervisning og rådgivningstjeneste, for 
at sikre skovenes udvikling i Danmark. 



Mange steder i troperne ryddes skov med erosion og ørkendannelse til følge. Fotoet 
stammer fra det sydvestlige Uganda i 2000 m.o.h., hvor bjergene for 40 år siden var 
dækket af montan regnskov. I disse tætbeboede områder er al naturlig skov fjernet i 
dag, og området afgræsses så intensivt at græsset ikke er højere end på en græsplæne 
- selv i regntiden. Der laves flere steder volde på bjergsiderne for at holde på jorden, 
men dette kan ikke forhindre at der jævnligt sker jordskred. 

Disse ressourcer mangler i mange andre 
lande, hvilket er en vigtig medvirkende 
årsag til svigtende bæredygtighed i dis
se landes skovbrug. Danmark kan der
for, som en væsentlig del af udviklings
bistanden, bidrage med eksport af 
know-how. 
Vi må i dag erkende, at tidligere tiders 
skovrejsning i Danmark er sket i en 
anden tidsånd, hvor etablering af læ og 
produktion af træ var de primære formål, 
mens der i mindre grad blev tænkt på at 
give plads til naturen og de menneskeli
ge udfoldelsesmuligheder. V ærdinor
merne har siden ændret sig - det samme 

har de økonomiske forudsætninger. Der
for er nogle af de nuværende skove ikke 
optimale efter nutidens målestok. Den 
økologiske tilpasning svigter, og der er 
stabilitets- og sundhedsmæssige proble
mer, især i det vestlige Danmark. 
Umiddelbart kan det virke paradoksalt 
at opstille øgede krav om hensyn til 
natur og mi~ø i skovdriften i en tid, hvor 
hele Europas skovbrug taler om krise. 
De skovbrugsproblemer, og den økono
miske krise, vi taler om i Europa, kan 
dog langt fra sammenlignes med de pro
blemer, vi står over for i mange af de 
tropiske lande.>' 
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Kriterium l. Skovareal og ejendomsret. Fra Strategien for bæredygtig skovdrift. 

- Skovarealer skal så vidt muligt bevares som skovarealer. Særligt naturskovsarealer 
og andre arealer, der har været skovbevoksede i lang tid, bør så vidt muligt beskyt
tes mod konvertering til anden anvendelse. 

- Lande med små skovressourcer har en særlig forpligtelse til at bevare de eksiste
rende skove, særligt de gamle skove, samt til at rejse nye skove. 

- Der bør skabes entydige, stabile ejendomsretslige forhold for skovene. Ejendoms
retten til arealet og skovenes flersidige produkter bør ikke adskilles. 

- Opdeling af skove og skovejendomme i for små enheder bør undgås. 
- Regler om bæredygtig drift bør omfatte alle skove uanset oprindelse og ejerfoml. 

På konferencen i Rio blev det klart, at 
den rige del af verden må bære en stor 
del af ansvaret for den miljøforurening 
og naturødelæggelse, vi ser i dag. Vi er 
ikke i en situation, hvor vi, uden mod
ydelser, kan forlange af de fattige lande, 
at de ikke udnytter deres naturressourcer 
for at overleve og skabe udvikling. Vi er 
også nødt til at "feje for egen dør", og 
sikre, at vore egne skove drives bære
dygtigt. 
På Helsinkikonferencen blev bl.a. resul
tatet af Rio- konferencen drøftet. Det 
blev her klart, at der også er problemer 
med bæredygtigheden i de europæiske 
lande. Med den udviklingsgrad der er i 
lovgivning, administration, forskning og 
uddannelse på skovområdet, har en ræk
ke af disse lande mulighed for selv at 
fremme skovbrugets bæredygtighed . 
Men der er muligheder for at fremme 
systemeksport på skovområdet til lande 
med en mindre udviklingsgrad, herun
der gruppen af lande i Europa med øko
nomier under omstilling til markedsøko
nomi. 
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Strategien for bæredygtig skov
drift 

Med strategien for bæredygtig skov drift 
har Danmark, som et af de første lande i 
verden, opfyldt forpligtelsen til at 
offentliggøre planer for, hvordan vi vil 
leve op til skoverklæringen fra Rio-kon
ferencen. Strategien er det første eksem
pel på, hvordan princippet om bæredyg
tighed i relation til skove kan omsættes 
til praktisk handling. 
Der opstilles 18 delemner (kriterier), 
hvor der er beskrevet, hvordan Danmark 
fortolker de internationale aftaler ved
rørende skovene. Fortolkningen af hvert 
kriterium er søgt formuleret som gene
relle anbefalinger, der vil kunne indgå i 
det videre internationale arbejde. I bok
sen er således gengivet kriterium ]: 
"Skovareal og ejendomsret". 
De 18 kriterier er som udgangspunkt 
ligeværdige, og inddeles overordnet i 
fem grupper: "benyttelse af skove", 
"beskyttelse af skove", "udvikling af 
skove", "institutionelle rammer og 



kapacitet", samt "internationalt samar
bejde". De to første grupper vedrører 
skovenes tilstand og drift samt balancen 
mellem beskyttelse og benyttelse. De tre 
sidste omhandler de socioøkonomiske 
aspekter af skovene og skal bl.a. danne 
baggrund for en vurdering af, om det 
enkelte land er i besiddelse af den nød
vendige administrative kapacitet til 
løbende at tilpasse målsætninger og vir
kemidler. 
Strategien lægger vægt på, at udviklin
gen i landets skove som helhed skal 
være bæredygtig. Det overordnede 
ansvar ligger hos de nationale myndig
heder, som bør opstille lovgivning og 
incitamenter til at sikre og fremme 
bæredygtig skovdrift i overensstem
melse med kriterierne. 
Alle skove skal drives flersidigt, som 
det fremgår af skovloven. Det vil sige, at 
der både skal produceres træ og andre 
produkter, som samfundet kan udnytte, 
samtidig med at der på de samme area
ler tages hensyn til natur, miljø, kultur
minder og friluftsliv. Det forhindrer 
ikke, at enkelte arealer drives meget 
intensivt - f.eks. med juletræer - eller 
meget ekstensivt - f.eks. som urørt 
naturskov eller lystskov. 
For at sikre, at der opnås den rette balan
ce i udviklingen skal de skovpolitiske 
målsætninger og virkemidler, samt de 
resultater, der opnås, løbende vurderes i 
dialog med erhvervet og interesseorga
nisationerne. Der bliver tale om en rul
lende proces, som vil udgøre en strate
gisk miljøplanlægning for skovbruget. 
For at sikre, at alle lande er i overens
stemmelse med målsætningen om bære
dygtig skovdrift, er det nødvendigt at 
lade et uafhængigt internationalt organ 
overvåge landenes indsats efter fælles 
retningslinier. Dette bør ske inden for 

rammerne af en international konventi
on om skove, med et sekretariat tilknyt
tet en af de eksisterende internationale 
organisationer. 
FN's kommission for bæredygtig udvik
ling (CSD) skal i 1995 behandle opfølg
ningen af Rio-konferencen på skovom
rådet. Regeringen ser dette som en vig
tig mulighed for at komme videre i 
bestræbelserne mod målet; en egentlig 
konvention om skove. Den danske 
model viser, hvordan det kan gøres, og 
den kan danne grundlag for arbejdet i 
andre lande. 
Et andet vigtigt perspektiver, at EU net
op har vedtaget retningslinier for øko
mærkning af papir, som i første omgang 
kun omfatter køkkenruller m.v. Der stil
les i disse retningslinier krav om, at 
råvarerne - herunder friske træfibre - er 
bæredygtigt fremstillet, og der skal 
inden tre år foreligge operationelle krite
rier for at sikre dette. 
Den danske model for bæredygtig skov
drift er en relativt enkel metode til at 
løse et meget kompliceret problem, og 
den har i den forløbne høringsproces 
fået generel opbakning fra interesseor
ganisationerne. Regeringen vil arbejde 
for, at den danske model også kommer 
til at præge det videre arbejde i EU. 

Det danske skovbrugs situation 

Skovbruget har gennem de senere år 
oplevet den værste økonomiske lavkon
junktur i mange år, med meget lave 
træpriser og meget vanskelige afsæt
ningsvilkår. 
Krisen har bragt mange skovejendamme 
i en økonomisk vanskelig situation, og 
skovenes ressourcer er mange steder 
blevet udhulet. Skovenes evne til at fun
gere som økonomisk stabilisator på 
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Et alvorligt problem i de danske skove er den svigtende sundhedstilstand som har ramt 
mange hede- og klitplantager. En sund driftsøkonomi er en forudsætning for at de pri
vate skovejere er i stand til at fastholde og fremme det bæredygtige skovbrug. 

større kombinerede land- og skov
brugsejendomme, i vekselvirkning med 
indkomsten fra landbruget, reduceres 
hermed væsentligt. Samtidig er der fare 
for, at den fremtidige produktion i sko
vene forringes, og at natur- og kultur
værdier lider skade. 
Et andet alvorligt problem er den svig
tende sundhedstilstand, som især har 
ramt mange hede- og klitplantager. Skov
bruget står her over for en stor og vigtig 
opgave med at konvertere disse planta
ger til mere varierede og stabile skove. 
Regeringen finder, at en sund driftsøko
nomi er en forudsætning for, at de pri
vate skovejere er i stand til at fastholde 
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og fremme det bæredygtige skovbrug. 
På det skovpolitiske område vil regerin
gen gøre en indsats for at fremme løv
trædyrkningen, naturbeskytteisen og det 
naturnære skovbrug gennem incitamen
ter, og gennem produktudviklingsord
ninger at fremme afsætningen og kon
kurrenceevnen for dansk skovbrug og 
træindustri. 
Skattereformen har fastholdt og udvidet 
adgangen til skattemæssig succession 
ved generationsskifte. Det medfører, at 
overdrageren ikke skal beskattes af 
kapitalgevinster ved overdragelsen. Til 
gengæld indtræder erhververen i over
dragerens skattemæssige status. 



Skatteministeren har nedsat en arbejds
gruppe, der arbejder på en provenuneu
tral omlægning af gave- og arveafgifter
ne. En sådan omlægning vil også kunne 
blive til fordel for generationsskiftet i 
skovbruget. 
En arbejdsgruppe nedsat af landbrugs
ministeren i juli 1993 har udarbejdet en 
betænkning om produktudvikling i 
skovbruget og træindustrien (betænk
ning nr. 1261, januar 1994). (Betænk
ningen "Produktudvikling i skovbruget 
og træindustlien", 229 sider, kan købes 
for 100 kr hos Statens Information, tlf. 
33 37 92 28 (9-16); medlemmer af 
Skovforeningen kan få betænkningen 
ved at kontakte foreningens sekretariat, 
red.). Betænkningen anbefaler, at der 
iværksættes en produktudviklingsord
ning for træ og træbaserede produkter, 
som kan nyttiggøre væsentlige uudnyt
tede potentialer i skovsektoren. 
Det vurderes således: 
- At der er et uudnyttet potentiale i 

størrelsesordenen 50.000 m3 savet 
nåletræ. 

- At der er mulighed for en øget pro
duktion af spån- og andre træbasere
de plader. 

- At der bør udvikles teknologier med 
henblik på at begrænse tabet ved den 
industrielle bearbejdning. 

- At det er muligt at udvikle produkt
sOItimentet af råvarer fra savværkerne. 

- At nye teknologier muliggør nye 
anvendelser af råvaren. 

En udvikling på disse områder vil alt 
andet lige styrke skovbrugets indtje
ningsgrundlag og afhjælpe dets kon
junkturfølsomhed på lang sigt. 
Samtidig må der ses på den horisontale 
og vertikale strukturudvikling i industri
en. Der er mange forholdsvis små og 
specialiserede træindustrier. Der må 
etableres bedre samarbejde i netværk, 
og måske kan nogle af de små industrier 
samles i større og mere slagkraftige 
enheder. 
Folketinget har på baggrund af be
tænkningen i april 1994 vedtaget en 
ændring af loven om produktudvikling 
for landbrugs- og fiskeri produkter, så 
den nu også omfatter skovbrugsproduk
ter. 
Den økonomiske situation for skovbru
get har i 1993 vist begyndende tegn på 
bedring, og træpriserne er nu steget. Det 
er dog endnu uvist, om dette vil fortsæt
te. 
De meget høje handelspriser på skove, 
som gennem en årrække har betydet 
meget høje ejendomsvurderinger, 
synes nu at være på vej til at finde et 
mere naturligt leje. Dette vil, sammen 
med de generelle skattelettelser, 
som regeringen gennemfører, være 
med til at mindske skovbrugets 
beskatningsproblemer. Faldet i det 
danske renteniveau har bl.a. gennem 
konverteringer af lån muliggjort en 
reduktion af skovbrugets faste 
omkostninger. 
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En 12-punktsplan 
til sikring af bæredygtig udvikling af skovene nationalt og internationalt 

Strategien for bæredygtig skovdrift 
opstiller en række målsætninger og vir
kemidler, som skal sikre, at de danske 
skove drives bæredygtigt. Der lægges 
ikke op til at stille nye lovmæssige krav 
til dansk skovbrug. men til at fortsætte 
og udvikle de forskellige incitamenter, 
som skal fremme bæredygtig skovdrift. 
Der skal være balance mellem den nati
onale og internationale indsats, hvor 
indsatsen for at fremme global bæredyg
tig skovdrift må tillægges betydelig 
vægt. 
I erkendelse af, at økonomisk og økolo
gisk bæredygtighed må følges ad, foku
serer den nationale indsats på at forbed
re økonomien i skovbruget gennem øget 
afsætning for skovprodukter, samtidig 
med, at kvaliteten af de eksisterende 
skove og en fortsat udvidelse af skov
arealet fremmes. 
Der skal særligt gøres en indsats på føl
gende 12 områder: 

Nationale indsatsområder: 

1. Skovrejsningen 

Regeringens målsætning om en fordob
ling af skovarealet over en trægenerati
on (80-100 år) fastholdes , og indsatsen 
vil blive fremmet gennem midler til 
såvel privat som statslig skovrejsning. 
Af midlerne, som er afsat til naturfor
valtning i 1994, vil blive anvendt ca. 50 
mio. kr. til statslig skovrejsning. Dette 
forventes suppleret med ca. 9 mio. kr. 
som refusioner fra EU. Der er for 1994 
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afsat en tilsagnsramme på 18 mio. kr. til 
privat skovrejsning. 
Ved amtskommunernes udpegning af 
særligt følsomme landbrugsområder, 
der i første omgang som en forsøgsord
ning kun omfatter følsomme grund
vandsområder i Nordjylland, Viborg og 
Århus amtskommuner, vil der blive 
mulighed for at kombinere tilskud til 
skovrejsning med tilskud til udtagning i 
20 år efter ordningen om miljøvenlige 
jordbrugsforanstatninger (Landbrugsmi
nisteriets bekendtgørelse nr. 250 af ll . 
april 1994). Dette vil give et øget incita
ment til skovrejsning, som kan bidrage 
til beskyttelse af grundvandsressourcer
ne i disse områder. 
Der er fra tlere sider peget på, at natur
lig tilgroning vil være en billig og natur
venlig metode til at udvide skovarealet. 
Regeringen er enig i dette og vil fremme 
mulighederne for, at naturlig tilgroning 
indgår i skovrejsningen. Det vil i den 
forbindelse blive overvejet, hvorledes 
den 20-årige udtagningsordning under 
ordningen om miljøvenlige jordbrugs
foranstaltninger kan anvendes til at 
fremme naturlig tilgroning af private, 
landbrugspligtige arealer. 
For at sikre, at de nye skove bli
ver anlagt, så sundhedsproblemer i 
fremtiden undgås, vil der i første 
omgang blive gennemført forstlig loka
litetskortlægning i forbindelse med 
al statslig skovrejsning. Erfaringer 
herfra skal bl.a. vise, om det er mu
ligt og hensigtsmæssigt at gennem
føre en lignende ordning for private sko
ve. 



Målsætningen om en fordobling af skovarealet i løbet af 80- 100 år fastholdes. Indsat
sen vil blive fremmet gennem midler til såvel privat som statslig skovrejsning. 

2. Udnyttelse af skovenes evne til 
at binde C02 

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgrup
pe, som, på baggrund af de internationa
le rammer, skal afklare muligheden for 
at indregne skovenes C02-binding i det 
nationale C02-regnskab. Arbejdsgrup
pen skal bl.a. fremkomme med forslag 
til, hvordan dette kan give øget incita
ment til skovrejsning. 

3. Skovbrugets produktudvik
lingsordning 

Folketinget har netop vedtaget en lov 

om produktudvikling af træ og træ base
rede produkter. Ordningen har til formål 
at støtte øget produktudvikling for træ 
og træ branchen for herigennem at sikre 
en øget og bedre udnyttelse af træres
sourcen og fremme afsætning af træ og 
træprodukter. Ordningen vil få øget 
aktualitet, hvis bestræbelserne på at øge 
genbrug af bl.a. papir, begrænser afsæt
ningsmulighederne for f.eks. træ fra tyn
dinger. Ordningen vil være med til at 
styrke erhvervets indtjening og afhjælpe 
konjunkturfølsomheden på lang sigt. 
Der er afsat en tilsagnsramme på 10 
mio. kr. i 1994 og 20 mio. kr. pr. år de 
følgende år. 
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4. Biomasseaftalen 

I 1993 blev indgået en aftale om øget 
anvendelse af biomasse i de centrale 
kraftværker. Aftalen lægger op til en 
successiv forøgelse, således at der 
senest i år 2000 indføres 1,2 mio. ton 
halm og 0,2 mio. ton træflis . Regeringen 
lægger vægt på, at forøgelsen af bio
masseanvendelsen bliver iværksat hur
tigst muligt. 

5. Projekt "Grøn skovdrift" i 
statsskovene 

Statsskovene har ifølge skovloven en 
særlig forpligtelse til at tage landskabe
lige, naturhistoriske, kulturhistoriske og 
miljøbeskyttende hensyn samt hensyn 
til friluftslivet. Statsskovene spiller her
ved en central rolle som instrument i 
strategien for bæredygtig skovdrift, og 
de kan på en effektiv måde være med til 
at sikre den balance, befolkningen 
ønsker, mellem hensyn til produktion, 
natur og friluftsliv . Samtidig er der god 
og meningsfuld beskæftigelse i skovene. 
I 1994 er iværksat et projekt og afsat 
øgede midler, som skal fremme natur
pleje og mere naturnær drift i stats
skovene. Projektet skal bl.a. indlede 
konvertering af hede- og klitplantagerne 
til mere varierede, stabile og naturnære 
skove, samt sikre fortsat beskæftigelse i 
statsskovene. Der er behov for en ved
varende og langsigtet indsats. 

6. Fremme af flersidig skovdrift 
på private arealer 

Parallelt med indsatsen i statsskovene er 
der behov for at fremme den flersidige 
og naturnære drift i de private skove, 
samtidig med , at den langsigtede stabili-
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tet og det fremtidige driftsgrundlag for
bedres. 
Løvskovtilskudsordningen under skov
loven er blevet en stor succes, og rege
ringen ønsker fortsat at fremme løv
trædyrkning. Tilskudsrammen vil ved 
omprioritering inden for Miljøministeri
ets rammer i forbindelse med forslaget 
til finanslov for 1995 blive forhøjet med 
4 mio. kr til i alt 19 mio. kr. 
Strukturudviklingsloven giver i forbin
delse med de skovforbedrende foran
staltninger mulighed for at støtte flersi
dig skovdrift på private arealer. Land
brugsministeriet vil i det rådgivende 
udvalg for skovbrugsforanstaltningeme 
lægge op til, at denne del af ord
ningen anvendes til at understøtte en 
varieret og stabil skovopbygning i pri
vate skove. 

7. Naturskovsstrategien 

Naturskovarealer, som skal ligge urørt 
eller drives med særlige driftsformer, er 
nu udpeget. i statsskovene. Den statslige 
udpegning har betydet, at vi nu er meget 
langt med hensyn til at nå de målsætnin
ger, naturskovsstrategien har opstillet 
for år 2000. 
Der er imidlertid også behov for en ind
sats på de private arealer. Regeringen vil 
gennem øgede midler tilordningen om 
naturpleje i skove fremme beskyttelsen 
af naturskovene på private arealer. 
Bevillingen til plejeordningen vil ved 
omprioritering inden for Miljøministeri
ets rammer blive søgt forhøjet fra 2 til 4 
mio. kr i 1994 og til 10 mio. kr i 1995. 
Midlerne skal sikre, at værdifulde eksi
sterende naturskovarealer i privat eje 
bevares og får lov at ligge urørte eller 
bliver plejet med naturvenlige driftsfor
mer. 



Der vil blive afsat øgede midler til ord
ningen vedrørende tilskud til løv
trædyrkning. 

I forbindelse med Landbrugsministeri
ets ordning om miljøforanstaltninger i 
jordbruget og skovbrugsforanstaltnin
gerne, vil der, efter nærmere regler, bli
ve mulighed for at øge naturskovsarea
lerne ved naturlig tilgroning. 

8. Skovforskning 

Regeringen vil styrke indsatsen for 
forskning vedrørende skove m.v. Man 
vil i denne forbindelse være opmærk
som på, at dette forholdsvis beskedne 
forskningsområde er bedst tjent med at 

være samlet under en sektorforsknings
institution, Forskningscentret for Skov 
& Landskab. 
Regeringen vil fastholde den overvåg
ning, der sker af skovenes sundhedstil
stand. Set i lyset af Helsinkikonferen
cens resolutioner vil der desuden ved 
sektorforskningsinstitutionen ske en 
forøgelse af indsatsen. Denne indsats vil 
vedrøre forskning og forbedring af sko
venes bæredygtighed. 

9. Efteruddannelse og informati
onskampagne 

Der vil blive iværksat en informations
kampagne, som skal udbrede kendska
bet til bæredygtig skovdrift og til for
ståelse for brugen af træprodukter. 
Der skal iværksættes initiativer, der 
fremmer dialogen om driften af skove
ne, især de statslige skove. 
Der skal også iværksættes et efteruddan
nelsesprogram for skovbrugets funktio
nærer og praktikere, som skal fremme 
forståelse for og kendskabet til bære
dygtig skovdrift i praksis. Programmet 
vil blive udformet i samarbejde mellem 
Skovskolen og Skov- og NaturstyreIsen. 
Skovskolen har i 1992 knapt fordoblet 
uddannelseskapaciteten for skovtekni
kere. Regeringen har endvidere iværksat 
en væsentlig forbedring af skolen. 

Internationale 
indsatsområder: 

10. Arbejde frem mod en global 
skovkonvention 

Regeringen vil op til mødet i FN's kom
mission for bæredygtig udvikling (CSD) 
i 1995 arbejde for, at der indledes for-
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handlinger om en global skovkonventi
on. 

11. Miljø- og udviklingsbistand 

I overensstemmelse med regeringens 
handlingsplan for den internationale 
miljøbistand indgår skovområdet og 
biologisk mangfoldighed både i pro
grammet for særlige miljøindsatser i 
udviklingslandene over den bilaterale 
projektbistandsgrænse, samt i program
met for miljøindsatser for 0st- og Cen
traleuropa. Miljø- og katastrofebistand 
vil inden for disse to hovedområder bl.a. 
blIve anvendt til at fremme bæredygtig 
skovdrift og sikre biologisk mangfoldig
hed i en række udviklingslande samt i 
0st- og Centraleuropa. 
Disse emner indgår ligeledes i den dan
ske bilaterale og multilaterale udvik
lingsbistand gennem Danida. En særlig 
skov- og agerskovsstrategi er under 
udarbejdelse og vil udstikke retningsli
nier for Danidas bilaterale bistand på 
skovområdet. 
I Landbrugsministeriet vil blive iværk
sat aktiviteter, således at de forskellige 
institutioner, herunder Skovskolen, 
Forskningscentret for Skov & Land
skab, Jordbrugsdirektoratet og Plantedi
rektoratet understøtter udviklingsarbej
det i større omfang end hidtil. 

12. Samarbejdet i EU 

Skovene udgør en vigtig ressource i EU. 
EU har en væsentlig nettoimport af træ 
og træprodukter, og udgiften til import 
udgør ca. 15 mia. ECU årligt, hvilket 
kun overgås af udgiften til import af 
olieprodukter. Den forventede udvidelse 
af EU kan betyde, at skovarealet inden 
for EU fordobles, og at der næsten bli -
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ver balance mellem import og eksport af 
træ og træprodukter. 
EU har desuden gennemført en koordi
nation mellem medlemslandene i for
bindelse med afholdelse af Rio- og Hel
sinkikonferencerne, og der sker løbende 
en EU- koordinering i forbindelse med 
opfølgningen af disse. 
EU har ikke nogen selvstændig, sam
menhængende politik på skovonu·ådet. 
Regeringen vil i lyset af Rio- og Helsin
kikonferencerne, og den forventede 
udvidelse af EU, arbejde for en styrkel
se af skovområdet, således, at hensynet 
til skovene og skovbruget indgår i 
EU's politikker på en sammenhængende 
måde. Der bør sikres en bedre integrati
on af beskyttelse og benyttelse. 

Etablering af overvågning 
af indikatorer og periodisk 
revurdering 

Strategien for bæredygtig skovdrift skal 
følges op af overvågning af relevante 
indikatorer, herunder også økonomiske 
faktorer, og der skal etableres en perio
disk revurderingsproces med inddragelse 
af erhvervet og interesseorganisationer
ne. Regeringen vil sikre, at denne proces 
indledes og indgår som et led i den rul
lende miljøplanlægning, som skal 
foretages med op til fire års mellemrum. 
Med strategien for bæredygtig skovdrift, 
og indsatsen på ovenstående punkter, vil 
Danmark yde et væsentligt bidrag til en 
bæredygtig udvikling for skovene såvel 
nationalt som internationalt. 
Strategien er et godt eksempel på det, 
der blev lagt vægt på, da Regeringen 
blev dannet i januar sidste år: at sikre 
bedre integration mellem erhverv og 
miljø - særligt i relation til forvaltningen 
af det åbne land. 



Bonitetsgradueret rødgrandyrkning 
og fællesudgifter 

Af J.P. SKOVSGAARD & NJ. BUNDGAARD JENSEN, 
DRIFfSPLANKONTORET, SKOV- OG NATURSTYRELSEN 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at 
vores artikel om bonitetsgradueret 
rødgrandyrkning i Skov- og NaturstyreI
sens hedeskove (DST 1/93) måske kan 
give anledning til misforståelser. 
Det drejer sig dels om, hvorvidt der bør 
indregnes fællesudgifter ved fastlæggel
se af dyrkningsgrænser (fastlæggelse af, 
hvordan indsatsen gradueres efter boni
tet), dels Skov- og Naturstyreisens kon
klusion . 
Dette giver anledning til at forklare, 
hvorfor der ikke indregnes fællesudgif
ter, og til at præcisere konklusionen. 

Fællesudgifterne 

Formålet med beregningerne er at opti
mere rødgrandyrkningens økonomi , 
under den forudsætning at der fortsat 
dyrkes skov på hovedparten af det 
nuværende skovbevoksede areal. Alter
native anvendelser eller kapitalanbrin
geiser er ikke taget i betragtning. 
Det betyder, at der er tale om en margi
nalbetragtning, og vi har derfor ikke 
indregnet fællesudgifter. Fællesudgif
tem e ændres nemlig ikke nævneværdigt 
ved en bonitetsgradueret indsats, så læn
ge der fortsat drives skovbrug på det 
meste af ejendommen. Opgives skov
driften på en væsentlig del af arealet, vil 
drifts- og administrationsforhold ændres 
så radikalt, at man bør anlægge en total
betragtning og indregne fællesudgifter. 

Et foreløbigt skøn over de nuværende 
rødgranarealers fordeling til potentiel 
bonitet sandsynliggjorde, at kun en lille 
del har et produktionspotentiale mindre 
end PK ca. 9. Dette bestyrker, at der er 
tale om marginalbetragtning. 
Man kan i det marginale tilfælde argu
mentere for at inddrage den del af fæl
lesudgifterne, som afhænger af dyrk
ningsintensiteten. Fællesudgifterne er 
imidlertid i de fleste tilfælde uddif
ferentieret i forvejen (der ofres mest på 
skovvedligeholdelse, administration 
og arbejderudgifter, der hvor skov
driften i forvejen er mest løn
som/intensiv). Man kan hævde, at fæl
lesudgifterne derfor burde belaste 
forskellige arealtyper (PK-klasser) 
forskelligt, med den virkning , at for
skellen i lønsomhed mellem de bedst 
og de dårligst producerende arealer 
mindskes. 
Dette kunne håndteres ved at beregne en 
PK-afhængig regression for (den PK
variable del af) fælles udgifterne. Det har 
vi ikke forsøgt, og selvom de praktiske 
problemer ved en beregning kunne over
kommes, ville det næppe ændre konklu
sionen væsentligt. 

Konklusionen 

Skov- og Naturstyreisens konklusion er, 
at styrelsen vil satse på produktion af 
kvalitetstræ, hvor den potentielle PK er 
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9 eller mere. På arealer med lavere pro
duktionsevne ekstensiveres skovdriften 
i takt med faldende PK. 
Forudsat et administrationsniveau og en 
infrastruktur (veje m.v.) som for øjeblik
ket, ligger den absolutte dyrkningsgræn
se med grundberegningens forudsætnin
ger ved en potentiel PK på 7.5. Dyrk
ningsgrænsen afhænger af mange for
skellige forhold, bl.a. planteafstand, 
skovdyrkningsomkostninger, tyndings-

politik, opnåelig omdriftsalder, afsæt
ningsforhold , prisudvikling og forrent
ningskrav. 
Der er derfor ikke tale om et almengyl
digt tal, men alene en indikation, der 
gælder under bestemte forudsætninger. 
Skov- og NaturstyreIsen har valgt at 
arbejde med en sikkerhedsmargen, der 
forsøger at tage højde for forskellige 
dyrkningstekniske og konjunkturmæssi
ge udsving. 

Statsskovene vil fremover satse på produktion af kvalitetstræ på arealer hvor produkti
onen skønnes til mindst 9 mJlha/år. 
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