
TEMA: Planlægning af skovrejsning 



Temanummer om skovrejsning 

Skovarealet herhjemme har i de sidste 
par hundrede år vokset støt og roligt og 
er nu oppe på næsten 500.000 ha. Men 
i de kommende år vil mange arealer 
formentlig vise sig urentable til land
brugsdrift, og det vil fremkalde for
øget interesse for tilplantning. 
Regeringen har sat det som et mål at 
fordoble skovarealet inden for en træ
generation - dvs. 80-100 år. Der er 
mange formål med denne skovrejs
ning, bl.a.: 
- at forøge træproduktionen og for

bedre selvforsyningen med træpro
dukter, 

- at forbedre vilkårene for dyr og 
planter, 

- at reducere overskuddet af land
brugsprodukter, 

- at skabe bedre muligheder for fri
luftslivet. 

Et af de første skridt i forbindelse med 
skovrejsningen er en udpegning af om
råder hvor skovtilplantning er ønsket 
og områder hvor der ikke ønskes skov. 
Denne planlægning sker på baggrund 
af den vejledning som er aftrykt i dette 
hæfte. 
Skovrejsningen er en stor opgave som 
inddrager mange såvel inden for som 

uden for skovbruget. Der er behov for 
en omfattende information om alle 
aspekter, og dette ønsker Dansk 
Skovbrugs Tidsskrift at medvirke til 
med dette temanummer. Den aktuelle 
anledning er den nyligt udsendte vej
ledning om udpegning af skovrejs
ningsområder. Temanummeret be
skriver desuden regeringens syn på 
skovrejsningen, samfundsøkonomiske 
perspektiver, foreløbige erfaringer 
med udpegning af skovrejsningsområ
der og en oversigt over den lovgivning 
som vedrører skovbruget. 
Det er tanken senere at udsende et te
manummer om de mere praktiske for
hold vedrørende skovtilplantning. 
Udgivelsen af dette temanummer er 
muliggjort ved en velvillig støtte fra: 
Tuborgfonden, og 
Løvenholmfonden, 
som hermed takkes. 

Vi håber med dette temanummer at bi
drage til information og en saglig de
bat både inden for og uden for skov
bruget om disse emner. 

Skovrider Ole Pedersen, 
formand for redaktionsudvalget for 
DST. 
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Skovrejsning, et led i skov
politikken 
af Landbrugsminister LAURITS TØRNÆS og miljøminister LONE DYBKJÆR 

Skovbruget påkalder sig stigende poli
tisk interesse. Det er der flere grunde 
til. 
Skovbruget er producent af en råvare -
træ - som i EF og herhjemme er i stort 
underskud. 
Skovbrug og plantning af ny skov kan 
være et alternativ i en tid, hvor man 
søger at begrænse produktionsstignin
gen inden for andre jordbrugserhverv. 
Tilplantning af landbrugsarealer vil 
have væsentlig betydning for vareta
gelsen af de landskabelige, naturhisto
riske, kulturhistoriske og miljøbeskyt
tende interesser samt betydning for be
folkningens muligheder for friluftsliv. 
Samfundsmæssigt er der således 
mange fordele ved at øge skovtilplant
ningen . 
Det er regeringens mål at forøge skov
plantningen væsentligt. Der er derfor 
taget en række initiativer der kan 
fremme skovrejsningen i overens
stemmelse med denne målsætning. 
Ved udformningen af skovpolitikken 
har det været et overordnet sigte, at ba
lancen mellem det private ansvar og 
det offentliges reguleringer ikke for
rykkes. 

Miljøministeriets initiativer 

Inden for Miljøministeriets område er 
der i 1989 gennemført nye love og lov
ændringer, der skal bevirke, dels at de 
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nye skove placeres der, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt, dels at skovene etab
leres og drives med vægt på de flersi
dige interesser. Samtidig er der skabt 
grundlag for at forøge den statslige 
skovrejsning. 

Planlægning for skovrejsning 

Lands- og regionplanloven er ændret 
således, at regionplanerne skal inde
holde retningslinier for størrelsen og 
beliggenheden af skovrejsningsområ
der og områder, hvor skovtilplantning 
er uønsket. 
Skovtilplantning er en langsigtet og be
kostelig investering. Ejerne må derfor 
have rimelig sikkerhed for, at anven
delsen af arealerne til skovdrift ikke 
straks må vige for andre interesser. 
Gennem planlægningen sikres det, at 
skovrejsningen sker ud fra en sam
fundsmæssig helhedsvurdering, hvor 
alle arealinteresser er afvejet overfor 
hinanden. 
Amtsrådene skal derfor nu udarbejde 
tillæg til regionplanerne, hvor der ud
peges skovrejsningsområder, hvor 
skovtilplantning er uønsket. Miljømi
nisteriet har i samarbejde med Land
brugsministeriet udarbejdet vejle
dende materiale til brug for planlæg
ningen. Det fremgår af vejledningen, 
hvilke kriterier der bør lægges til grund 
for områdeudpegningen. 



Figur !. ~egionplanerne skal nu indeholde retningslinjer for størrelsen og beliggenheden af 
skovrejsnmgsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket. 

Regionplanernes områdeudpegning 
skal danne grundlag for den statslige 
skovtilplantning og for administratio
nen af tilskud til privat skovtilplant
ning. Udpegningen af områder, hvor 
tilplantning er uønsket, skal tillige 
danne grundlag for administrationen 
af landbrugslovgivningens bestemmel
ser om, at der ikke må ske tilplantning 
i disse områder. 
Det er vigtigt, at såvel skovbrugser
hvervet som alle andre, der er interesse
ret i anvendelsen af vore arealer i det 
åbne land, går ind i debatten om plan
lægningen for skovrejsning. 

Statslig skovrejsning 

I foråret 1989 vedtog Folketinget den 

ny naturforvaltningslov. Loven åbner 
bl.a mulighed for, at Miljøministeriet 
køber ejendomme og tilplanter dem . 
Der er i Miljøministeriets redegørelse 
nr. 10m mål og midler i miljøpolitik
ken regnet med, at der i perioden 1989 
- 1994 anvendes iah 900 mil\. kr. til rea
lisering af lovens formål. Heraf forud
sættes ca. 40 11,70 anvendt til statslig 
s kovtil plan tn ing. 
Der er nedsat et rådgivende udvalg, 
hvor en lang række myndigheder og or
ganisationer er repræsenteret. Udval
get skal rådgive om prioriteringen af de 
bevillinger, der afsættes til naturfor
valtningsloven og om de overordnede 
kriterier for prioriteringen af de en
kelte projekter. 
Plantningen af nye statsskove vil ske i 
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Figur 2. Skovrejsningen forventes gennemført af såvel private jordejere som staten. I de kom
mende fem år forventes staten at anvende ca. 350 mio. kr. til dette formål. 

de skovrejsningsområder, der fastlæg
ges i regionplanerne. Der vil blive lagt 
vægt på at tilgodese såvel naturmæs
sige, landskabelige og friluftsmæssige 
hensyn som hensyn til vedproduktio
nen. Disse hensyn kan oftest varetages 
samtidig, men vil være vægtet forskel
ligt i de enkelte tilplantningsprojekter. 
Af hensyn til befolkningens mulighe
der for friluftsliv vil der blive etableret 
nye bynære skove. I disse skove vil der 
blive en relativt høj løvtræandel, der så 
vil være til gavn for det vilde dyre- og 
planteliv. Også i andre skove vil der 
blive lagt vægt på at fremme løvskova
realet. Ved alle nye tilplantninger vil 
der desuden blive etableret skovbryn for
trinsvis med danske buske og træarter. 
Miljøministeriets skovtilplantning 
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skal sikre, at skovrejsningen fører til 
naturmæssige og miljømæssige for
bedringer i bredeste forstand samtidig 
med, at der skabes en værdifuld pro
duktion af ved . 

God og flersidig skovdrift 

En ny skovlov blev vedtaget i 1989 med 
et bredt flertal i folketinget. 
Under folketingets behandling af skov
loven blev der fra mange sider lagt stor 
vægt på at fremhæve lovens flersidige 
formål, der indebærer, at skovene skal 
dyrkes med henblik på både at forøge 
og forbedre træproduktionen og vare
tage landskabelige, naturhistoriske, 
kulturhistoriske og miljøbeskyttende 
hensyn samt hensyn til friluftslivet. 



Der er nedsat et rådgivende udvalg, 
Skovrådet, hvor myndighederne samt 
erhvervs-, natur- og friluftsorganisa
tioner er repræsenteret. Rådet skal råd
give om skovbrugsfaglige og andre 
spørgsmål vedrørende skove. 
Skovlovens bestemmelser om god og 
flersidig skovdrift gælder for fred
skovs pligtige arealer og dermed også 
for de nye skove, Miljøministeriet etab
lerer, og for de arealer, hvor der vil 
blive ydet tilskud til privates tilplant
ning af skov. 
Det er et bærende element i skovloven, 
at den gode og flersidige skovdrift pri
mært skal fremmes ved rådgivning og 
information fra myndighedernes og 
konsulentorganisationernes side. Mil
jøministeriet/Skov- og NaturstyreI
sen, Landbrugsministeriet, Dansk 
Skovforening, De Danske Skovdyrker
foreninger og Hedeselskabet har der
for indgået et samarbejde om SKOV
info, der skal udarbejde information 
om skovspørgsmål. 

Landbrugsministeriets initiativer 

I Landbrugsministeriet har man især 
arbejdet på 2 indsats-områder af be
tydning for tilplantningsaktiviteten, 
nemlig landbrugsloven og en ordning 
med tilskud til tilplantning. 
Sigtet med denne indsats er bl.a. 
- at forbedre den enkelte jordbrugers 

mulighed for at tilpasse sin bedrifts 
struktur og produktion i overens
stemmelse med den pågældendes 
ønsker og forudsætninger, 

- at fremme forstligt forsvarlige til
plantninger, der kan danne grundlag 
for god og flersidig skovdrift, og 

- at understøtte amtsrådenes skov
planlægning . 

Ny landbrugslov 

Med vedtagelsen af den nye landbrugs
lov fra juni 1989 tilvejebragtes en væ
sentlig del af forudsætningerne for at 
opfylde denne målsætning. 
Af betydning for den kommende skov
rejsning er navnlig tre ændringer i 
landbrugsloven. 
For det første er der som hovedregel 
givet fri adgang for skovtilplantning 
på landbrugsejendomme. Den tidli
gere landbrugslovs begrænsning i til
plantningen til maksimalt 25 pet., dog 
højst 25 ha af den enkelte landbrugs
ejendom, er således bortfaldet. 
For det andet åbner landbrugsloven nu 
mulighed for, at landbrugspligten på 
fredskovspligtige skove over 35 ha - eI
ler på fredskovsarealer, som ved sam
menlægning med anden fredskov dan
ner en hensigtsmæssig skovejendom 
over 35 ha - kan ophæves. 
Hermed åbnes mulighed for, at også 
interesserede uden for kredsen af land
mænd, som måtte ønske at drive et 
skovareal eller at tilplante et areal med 
henblik på skovdrift, kan gøre dette. 
Sammen med hovedreglen om fri skov
tilplantning på landbrugsejendomme 
ligger her et meget vigtigt element i be
stræbelserne på at fremme den private 
skovtilplantning. 
For det tredje kan landbrugsministeren 
for at sikre en sammenhæng til skov
rejsnings planlægningen forbyde skov
tilplantning på landbrugspligtige area
ler inden for områder, som i amtsråde
nes planlægning er udpeget som områ
der, hvor skovtilplantning er uønsket. 

Tilskud til Skovtilplantning 

For yderligere at fremme interessen for 
privat skovtilplantning er der nu med 
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udgangspunkt i EF's regler vedtaget en 
ændring af forbedringsloven, der åb
ner mulighed for at give tilskud til 
skovtilplantning. 
Der er tale om en generel støtteord
ning, som vil stå åben for alle, der 
måtte ønske at tilplante et landbrugs
pligtigt areal med fredskov. 
Tilskuddet til tilplantningen vil blive 
differentieret, således at det ydes med 
en højere sats indenfor skovrejsnings
områder end udenfor, og således at til
skud tilløvtrætilplantninger ydes med 
højere sats end for nåletrætilplantnin
ger. 
Ved fordelingen af tilskudsmidler vil 
ansøgninger om tilskud inden for 
skovrejsningsområder gå forud for an
søgninger om tilskud uden for skov
rejsningsområder, hvis der skulle opstå 
knaphed på tilskudsmidler. 
Det bemærkes i øvrigt, at tilplant
ningsstøtten vil kunne kombineres 
med EF's udtagningsordning (brak
lægningsordningen), hvorefter der kan 
ydes et løbende tilskud i 5 år til land
mænd, der tager landbrugsjord ud af 
produktion. 

Afsætningsperspektiver 

Forbruget af træ og træprodukter i Eu
ropa som helhed er stigende, og prog
noser viser, at stigningen vil være langt 
stærkere end stigningen i hugsten. 
øget anvendelse af genbrugspapir og 
affald fra træindustrien har hidtil be
virket, at importen ikke er steget lige så 
meget som forbruget. Udnyttelsen af 
disse produkter kan imidlertid ikke 
fortsætte ubegrænset. Den stigende 
ubalance vil derfor fremover skulle 
dækkes af øget import fra oversøiske 
lande. Samtidig må det forventes, at 
udviklingen i østeuropa yderligere vil 
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øge efterspørgslen på træ og træpro
dukter. 
Herudover vil der med al sandsynlig
hed ske et væsentligt fald i udbudet af 
løvtræ på verdensmarkedet bl. a. fra de 
tropiske regnskove. Det vil medføre et 
øget pres på de europæiske løvtræres
sourcer. 
Der må derfor alt i alt forventes en 
stærkt øget efterspørgsel efter træres
sourcer i Europa i det 21 . århundrede. 
Presset må forventes at blive større på 
løvtræ end på nåletræ. 
Investering i skovtilplantning har en 
meget lang tidshorisont, og rentabilite
ten kan derfor kun bedømmes med 
stor usikkerhed. 
Prisudviklingen er vanskelig at forud
sige. De seneste 30 år har råtræ priserne 
været stabile for nåletræ (omend med 
udsving år for år) og svagt stigende for 
løvtræ, målt i faste priser. 
Det er rimeligt at antage, at den forven
tede øgede efterspørgsel for nåletræs 
vedkommende vil kunne dækkes ved 
en øget import, uden at dette påvirker 
prisen på dansk nåletræ. Derimod vil 
den øgede efterspørgsel på løvtræ 
sandsynligvis føre til en realprisstig
ning også på dansk løvtræ . 

Et helhedssyn på skovbruget 

Ved udformningen af skovpolitiske ini
tiativer er det vigtigt at betragte skov
bruget ikke som et isoleret statisk er
hverv, men i en bredere dynamisk sam
menhæng, nationalt og internationalt. 
Udviklingen på skovområdet i udlan
det, herunder i EF, de teknologiske 
landvindinger, som på den ene side 
giver nye anvendelsesmuligheder for 
træ og på den anden side på nogle om
råder viser alternativer til træ, samt 
udviklingen i de øvrige jordbrugser-



Figur 3. En del af baggrunden for skovrej sningen er forventningen om et stigende træforbrug. 
For nåletræ forventes et stabilt prisniveau (i faste priser), mens der sandsynligvis bliver tale om 
en real prisstigning for løvtræ . 

hverver forhold, der illustrerer nød
vendigheden af, at der anlægges et hel
hedssyn. 
Den klare interesse for en forøgelse af 
det samlede skovareal har, som det vil 
ses, givet anledning til en indsats på en 
række områder. De forskellige initia-

tiver skal ses i sammenhæng som led i 
den samlede skovpolitik. 
Sigtet er at understøtte og udvikle det 
private skovbrug gennem råd, vejled
ning og tilskyndelse snarere end gen
nem bureaukratiske forbud eller på
bud. 
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Skovrejsning og områder, hvor 
skovtilplantning er uønsket 

Et vejledende materiale i regionplanlægningen 

Planstyrelsen under Miljøministeriet har i maj 1990 udgivet en vejled
ning om udpegning af skovrejsningsområder med ovenstående titel. 
Vejledningen gengives i det følgende uforkortet (med tilføjelse af en
keltefotografier). Red. 

1. Indledning 

Folketinget vedtog den 11. maj 1989 en ændring af lands- og region
planloven, som indebærer, at regionplanerne skal indeholde retnings
linier for størrelsen og beliggenheden af skovrejsningsområder og om
råder, hvor skovtilplantning er uønsket. 

Lovændringen trådte i kraft den 24. maj 1989. 

Folketinget vedtog samtidig lov om naturforvaltning, som trådte i kraft 
den 25. maj 1989. Denne lov indeholder bl.a. bestemmelser om en stats
lig skovrejsning. 

Endvidere vedtog Folketinget den 2. juni 1989 en ændring af lov om 
landbrugsejendomme m.m., som trådte i kraft den 1. september 1989. 
Denne lovændring indfører som hovedregel fri adgang til at drive skov
brug, herunder foretage skovtilplantning, på landbrugsejendomme. Samt
idig er der indført en bemyndigelse for landbrugsministeren til at fash 
lægge særlige regler om skovtilplantning. Bemyndigelsen er udmøntet 
i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 15. august 1989 om 
skovplantning på landbrugsejendomme. Bekendtgørelsen fastsætter, at 
der ikke må foretages skovplantning i områder, hvor skovtilplantning 
er uønsket i følge en godkendt regionplan. Der er dog åbnet mulighed 

I afsnit I. og 3.1.2. er nævnt et lovforslag om ændring af lov om støtte til forbedring af 
strukturen og effektiviteten i jordbruget. Loven er vedtaget 30. maj 1990. 

Red. 
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for, at amtsrådet kan meddele tilladelse til skovtilplantning inden for 
disse områder, hvis særlige forhold taler derfor. Bekendtgørelsen fast
sætter sam-tidig særlige overgangsregler, som viderefører de hidtidige 
regler i landbrugsloven, indtil der foreligger godkendte regionplan
retningslinier, men giver adgang til at foretage yderligere skovtilplant
ning, hvis vedkommende amtsråd ikke inden for 2 måneder fra den 
foreskrevne anmeldelse af tilplantningen har nedlagt forbud herimod. 
Forbudet kan alene begrundes med, at tilplantningen ønskes foretaget 
inden for et område, der i regionplanen påtænkes udlagt som uønsket 
tilplantningsområde, jf. ovenfor. Forbudet kan højst nedlægges for et 
tidsrum indtil den 1. september 1991. 

Endelig har Landbrugsministeriet den 5. oktober 1989 fremsat forslag 
til ændring af lov om støtte til forbedring af strukturen og effektiviten 
i jordbruget. Efter forslaget kan der bl.a. gives tilskud til private ejere 
af landbrugspligtige arealer, som lovligt kan tilplantes med skov. Ord
ningen har således et generelt sigte, idet der dog ikke vil blive ydet 
tilskud, hvor skovtilplantning ikke kan tillades i henhold til regionplan
lægningens udpegning af områder, hvor skovtilplantning er uønsket, e\1er 
hvor skovtilplantning i øvrigt ikke er ti \ladt. Med henblik på i særlig 
grad at fremme tilplantninger i skovrejsningsområderne foreslås tilplant
ningsstøtten differentieret, således at tilskud ydes med en højere sats 
inden for skovrejsningsområder end udenfor. Samtidig foreslås en højere 
støttesats for løvtræstilplantninger både indenfor og udenfor 
skovrejsningsområder. Indtil der i regionplanlægningen er foretaget en 
endelig udpegning af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtil
plantning er uønsket, vil der blive tilrettelagt en overgangsordning for 
tilskuddenes administration. 

Amtsrådene skal som følge af ændringen af lands- og regionplanloven 
udarbejde tillæg, der supplerer regionplanerne med udpegning af skov
rejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Til brug 
for dette planlægningsarbejde er der i det efterfølgende nærmere 
beskrevet, hvilke kriterier m.v. der skal lægges til grund for planlæg
ningen. 

2. Regionplantillæggenes indhold og form 

RegionplantiIlæggene skal kunne danne grundlag for Skov- og Natur
styreisens beslutning om statslig skovtilplantning efter naturforvaltnings
loven. Endvidere skal regionplantillæggene danne grundlag for admini
strationen af dels strukturforbedringslovens tilplantningstilskud - forud
sat, at lovforslaget vedrørende tilplantningstilskud vedtages - dels 
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landbrugslovens bestemmelser om skovtilplantning, jf. bekendtgørelse 
nr. 552 af 15. august 1989 om skovplantning på landbrugsejendomme. 

Regionplantillæggene skal derimod ikke følges op af kommuneplaner 
og lokalplaner, som er bindende for grundejerne. Men gennem udpeg
ningen af områder, hvor skovtilplantning er uønsket, vil regionplan
tillæggene i sig selv være bindende for grundejerne i den forstand, at 
de vil angive de områder, hvor der vil være forbud mod tilplantning 
i henhold til Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 552. 

Regionplantillæggene skal udarbejdes på grundlag af den foreliggende 
region- og sektorplanlægning, herunder særligt landbrugs- og frednings
planlægningen. 

2.1 Kriterier for udpegning af skovrejsningsområder 

Der bør i regionplanperioden, det vil sige frem til år 2001 udpeges 
skovrejsningsområder på ca. 180.000 ha. Dette vil svare til det tre
dobbelte af det areal, der med de forventede bevillinger kan tilplan
tes af staten eller med offentlig støtte. De 180.000 ha svarer til ca. 6,0% 
af det åbne land på landsplan. Omfanget af skovrejsningsområder vil 
dog kunne variere betydeligt fra amtskommune til amtskommune. 

Udpegningen af skovrejsningsområder bør ske indenfor arealer, hvor 
det på baggrund af den foreliggende region- og sektorplanlægning 
vurderes, at der ikke er eller kan opstå konflikter med andre areal
interesser. 

Landbrugsinteresser, skovbrugsinteresser, hensyn til beskyttelse af grund
og overfladevand, naturfredningsinteresser og friluftsinteresser vil ofte 
sammenfaldende kunne tilgodeses ved skovtilplantning. Skovrejsningsom
råderne bør fortrinsvis udpeges der, hvor flest hensyn taler for det. 

Inden for skovrejsningsområderne kan der ligge områder, som er om
fattet af naturfredningslovens generelle beskyttelsesbestemmelser og 
beskyttelseslinier, og som derfor ikke må tilplantes, med mindre der 
meddeles dispensation eller gives tilladelse til fravigelser. Det bør over
vejes at søge særlig oplagte dispensationssager løst allerede i forbindel
se med planlægningen, f.eks. når det medvirker til sikring af vand
kvaliteten i søer og vandløb. 
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I det omfang der ikke dispenseres fra naturfredningslovens beskyttelses
bestemmelser og beskyttelseslinier, kan disse omvendt medvirke positivt 
til at skabe større variation for dyre- og plantelivet og for friluftslivet. 
En sikring mod naturlig tilgroning af sådanne lysninger vil dog ofte 
forudsætte plejeforanstaltninger. Endvidere vil de hensyn, beskyttelses
linierne skal varetage, langt fra altid tale for, at de fastholdes. Om 
beskyttelseslinierne fortsat skal fastholdes, eller om de kan fraviges helt 
eller delvist ved dispensation, vil dog i mange tilfælde forudsætte en 
nærmere detailplanlægning for at afklare, hvor tilplantning kan ske. 
Ofte vil det f.eks. være ubetænkeligt at dispensere fra beskyttelselinien 
omkring enkeltbeliggende fortidsminder under forudsætning af, at skov
tilplantningen sker på en måde, der tilgodeser hensynet til beskyttel
sen af fortidsmindet. 

Søer, vandløb, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, der hører 
til fredskov, og som er så små, at de ikke er omfattet af naturfred
ningslovens beskyttelsesbestemmelser, er generelt beskyttet efter skov
lovens regler, idet de ikke må dyrkes, afvandes, tilplantes eller på 
anden måde ændres. 

2.1.1 Landbrngsinteresser 

Rent driftsøkonomisk står skovbrug sig i reglen bedst i konkurrence med 
landbrug på de dårlige boniteter. Skovtilplantning forventes således først 
og fremmest at blive et alternativ til anden jordbrugs mæssig arealan
vendelse på de mindst dyrkningssikre jorder, og der bør derfor tages 
udgangspunkt i landbrugsplanJægningens udpegning af disse jorder. 

Områder, der midlertidigt har været anvendt til ikke-jordbrugsmæssi
ge formål, og hvor geninddragelse til dyrkningsformål forudsætter om
fattende efterbehandling, kan ligeledes være velegnede som skovrejs
ningsområder. Det kan f.eks. være arealer, der har været anvendt til 
flugtskydebaner, affaldsdeponering o.lign. 

Det bør endelig indgå i overvejelserne, i hvilke områder der er mange 
dårligt arronderede ejendomme og områder, hvor ejendomsstrukturen 
iøvrigt er dårlig. Områder med koncentreret husdyrhold, hvor der er 
behov for tillægsjord for at opnå harmoni mellem areal og husdyr, bør 
dog ikke udpeges som skovrejsningsområder. 

I det omfang der er behov for nærmere undersøgelser af produktions 
forholdene m.v. i konkrete områder, bør den stedlige jordbrugskom
mission og landbrugskonsulenterne inddrages i analysearbejdet. 
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Fig. l. Skovtilplantning ventes at blive et alternativ til landbrug på de mindre dyrknings
sikre jorder, fx . gruset og kuperet jord. 

2.1.2 Skovbrugsinteresser 

Det tillægges stor betydning, at skovtilplantningen kan føre til etab
lering af større, velarronderede skove af hensyn til vedproduktionen og 
en rationel og lønsom drift. Samtidig giver større skove et bedre klima 
for skovenes særlige dyre- og planteliv og bedre muligheder for visse 
friluftsaktiviteter. Udpegningen af skovrejsningsområder bør derfor ofte 
ske i tilknytning til de eksisterende skove - især hvor der er mange små 
skove - for at forbedre arronderingen. 

Ved udpegning af skovrejsningsområder bør der dog ikke udelukkende 
lægges vægt på etablering af større skove, men også på andre hensyn, 
der, afhængig af de lokale forhold jf. afsnit 2.1.4 og 2.1.6, kan tale for 
udpegning af mindre områder. 

Arealer, der kun kan dyrkes, hvis der til stadighed frapumpes vand, bør 
ikke udpeges som skovrejsningsområde. 

Skov- og Naturstyreisens lokale statsskovdistrikter kan vurdere, om et 
areal er egnet til vedvarende skovdrift. Statsskovdistrikterne bør derfor 
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på et tidligt tidspunkt inddrages overvejelserne om udpegning af 
skovrejsningsområder. 

Skovbrugskonsulenterne iDet Danske hedeselskab og De Danske Skov
dyrkerforeninger samt Dansk Skovforenings regionale skovkredse vil 
ligeledes kunne vurdere, om et areal er egnet til vedvarende skovdrift, 
og bør derfor inddrages i overvejelserne. 

2.1.3 Beskyttelse af grund- og overfladevand 

Skovtilplantning kan bidrage positivt til beskyttelse af grundvandet, da 
skovdrift er en langsigtet arealanvendelse, og da skoven er et stabilt 
økosystem uden nævneværdig udvaskning til grundvandet. 

Skovtilplantningen bør her ske i infiltrationsområderne til grundvandsma
gasinerne og primært på de arealer, hvor infiltrationen er størst. Sær
ligt sårbare grundvandsressourcer bør prioriteres højst. Disse områder 
vil kunne udpeges på baggrund af vandindvindingsplanlægningen. 

Skovtilplantning kan ligeledes medvirke til at begrænse forureningen 
af vandløb og søer. Dette gælder særligt i områder, hvor risikoen for 
nitratforurening eller udvaskning af okker fra omgivende marker kan 
være stor, samt i oplandet til naturligt næringsfattige søer. Dette kan 
tale for, at der plantes skov helt tæt på de nævnte søer og vandløb. 
Recipientkvalitetsplanlægningen kan danne grundlag for en vurdering 
af, hvor behovet for beskyttelse er størst. 

2.1.4 Naturfredningsinteresser 

Ved udpegningen af skovrejsningsområder bør der lægges vægt på områ
der, hvor skovtilplantning har en væsentlig naturforbedrende effekt. 
Herunder kan der bl.a. være tale om at udpege skovrejsningsområder 
i tilknytning til de EF-fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget af 
hensyn til beskyttelsen af særlige skovfugle, og hvor etableringen af 
større sammenhængende skovområder vil bidrage væsentligt til denne 
beskyt-telse. Det drejer sig om de områder, som er anført i bilag 1 til 
vejledningen. 

Det forventes, at der også uden for skovrejsningsområderne vil blive 
plantet en del skov, som vil bidrage positivt til biotopsvariationen i det 
åbne land. Hensynet til denne variation samt til skovenes betydning som 

93 



økologiske forbindelseslinier kan dog tale for, at der nogle steder 
udpeges mindre skovrejsningsområder. 

2.1.51?åstojinteresser 

Udgravede råstofområder kan i mange tilfælde hensigtsmæssigt efter
behandles gennem skovtilplantning. Graveområder kan således på 
længere sigt planlægges at indgå i eller som skovrejsningsområder, blot 
områderne friholdes for tilplantning, indtil råstofforekomsterne er 
udnyttet. 

Landbrugspligtige arealer, hvorpå der har været indvundet råstoffer, kan 
efterbehandles til skovtilplantning, uanset der ved gravetilladelsen er 
forudsat efterbehandling til landbrug. Derimod kan arealerne ikke uden 
videre efterbehandles til andre formål end landbrugsformål, f.eks. til 
sødanneIse. 

Fig. 2. Områder hvor der har været gravet efter grus kan ofte efterbehandles med skovtil
plantning. 
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2.1. 6 Friluftsinteresser 

Skove har stor betydning for friluftslivet, da skoven er et robust 
økosystem, som kan være hjemsted for mange vidt forskellige friluftsakti
viteter. øget skovtilplantning vil derfor i almindelighed kunne forbedre 
mulighederne for friluftslivet. Mange steder er der i dag langt (over 5 
km) fra et større byområde til nærmeste skov. Behovet for udpegning 
af bynære skovrejsningsområder vil være særlig stort disse steder. 

Derudover har det betydning for friluftslivet, at skovrejsningsområderne 
grænser op til eller omfatter større udflugtsmål, og at de har god 
trafikal tilgængelighed ad veje og stier samt med kollektiv trafik. 

Behovet for bynære skove vil dog ofte kun kunne tilgodeses ved ud
pegning af skovrejsningsområder i værdifulde landbrugsområder. I 
regi onplan till ægget må disse modstridende interesser derfor afvejes 
overfor hinanden. 

2.2 Kriterier for udpegning af områder, hvor skovtil
plantning er uønsket 

Der vil som tidligere nævnt i henhold til Landbrugsministeriets be
kendtgørelse nr. 552, være forbud mod skovplantning på landbrugs
ejendomme i de udpegede områder, hvor skovtilplantning er uønsket. 
Disse områder bør derfor kun udpeges, hvor særlige planlægnings
mæssige hensyn taler mod skovtilplantning. 

Områder, hvor skovtilplantning vil være i konflikt med andre inter
esser, bør udpeges som områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Der 
kan derudover forekomme enkelte områder, hvor væsentlige konflikter 
kan forudses, men hvor en mere detaljeret planlægning vil være 
nødvendig for at afklare, om områderne bør kunne tilplantes. Disse 
områder bør udpeges som områder, hvor skovtilplantning er uønsket, 
men områderne bør indsnævres i det omfang, den detaljerede plan
lægning kan begrunde det, ved kommende tillæg til regionplanen. 

2.2.1 Natuifredningsinteresser 

Selvom der i vidt omfang vil være sammenfald mellem skovrejsning 
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og naturfredningsinteresser, kan naturfredningsinteresserne ofte be
grunde, at et område skal friholdes for skovtilplantning. 

En delområder er omfattet af forbud mod tilplantning i medfør af 
generelle bestemmelser i naturfredningsloven eller bestemmelser i 
gennemførte fredninger. Det drejer sig om følgende: 

Naturtyper, der er omfattet af naturfredningslovens § 43 (mo
ser), § 43a (heder) og § 43b (strandenge og strandsumpe). Loven 
indeholder en generel beskyttelse mod ændringer i områdernes 
tilstand, herunder tilplantning, på en række forskellige naturtyper 
over en vis størrelse. Men også arealer under denne administrativt 
betingede størrelsesgrænse har stor biologisk værdi. 

Fortidsminder, der er omfattet af naturfredningslovens § 48. 

Områder, der ligger inden for lOO m fra strandbredder, 150m fra 
søer og vandløb og inden for 100 m fra fortidsminder ifølge na
turfredningslovens §§ 46, 47a og 53 om beskyttelseslinier. 

Fredede områder og fredede fortidsminder, hvor det i frednings
kendelserne er bestemt, at området ikke må tilplantes. 

Inden for disse områder må der ikke tilplantes, med mindre der op
nås tilladelse/dispensation fra amtsrådet, fredningsnævnet eller Skov
og Naturstyreisen. Dette gælder uanset hvilken områdekategori, området 
udpeges til i regionplanen. 

Selvom det ikke er nødvendigt at gengive disse forbudsbestemmelser 
i regionplanerne, kan det være hensigtsmæssigt at nævne dem i 
redegørelsen. Dels kan det tjene som information og dels kan amts
rådet herigennem formulere sin politik på varetagelsen af beskyttel
sesinteresserne, således som den kan forventes at komme til udtryk i 
amtsrådets egen administration og i indstillinger til fredningsnævn m.v. 
i konkrete sager. Det vil ikke være hensigtsmæssigt generelt at indstille 
til ophævelse eller lempelse af beskyttelseslinier, idet der er behov for 
en konkret vurdering af de hensyn, bestemmelserne varetager i det 
enkelte område. Men som led i planlægningen kan amtsrådet foretage 
en vurdering af, om det f.eks. på visse vandløbsstrækninger eller om
kring enkeItliggende fortidsminder forekommer ubetænkeligt at dis
pensere fra bestemmelsen. 

Derudover vil det være i strid med internationale, forpligtende aftaler 
at tilplante inden for de fleste af de områder, der er udpeget i medfør 
af Ramsarkonventionen og EF's direktiv om beskyttelse af en række 

96 



særligt betydningsfulde yngle-og rastepladser for fugle. Disse områder 
forudsættes i regionplanerne udpeget som områder, hvor skovtilplantning 
er uønsket. Oftest vil der være tale om vådområder. Enkelte EF-fugle
beskyttelsesområder sigter dog på beskyttelsen af særlige skovfugle, og 
her kan en yderligere tilplantning eventuelt ligefrem være ønskelig (se 
afsnit 2.1.4 naturfredningsinteresser). 

Ud over de områder, hvor der efter de gældende bestemmelser er 
forbud mod tilplantning, kan biologiske, kulturhistoriske, geologiske 
eller landskabelige hensyn, hvor der er særlige planlægningsmæssige 
grunde til det, tale for udpegning af områder, hvor skovtilplantning er 
uønsket. Dette skal ses i sammenhæng med ophævelsen af tilplantnings
begrænsningerne i landbrugsloven og den forventede øgede skovtilplant
ning. Udpegning af disse områder vil kunne ske på baggrund af fred
ningsplanlægningen og de nationalt udpegede biologiske interesseom
råder m.v. Det vil typisk dreje sig om dele af de i fredningsplanlæg
ningen udpegede sammenhængende naturområder og områder af særligt 
og enestående landskabelig værdi, såsom ådale, områder, der støder op 
til større søer, moser og heder, stærkt kuperede arealer og kystnære 
arealer, kirkeomgivelser m.v., samt om enkelte meget gamle skovbryn, 
der har naturskovskarakter. Det vil endvidere dreje sig om områder med 
monumentalt beliggende fortidsminder og grupper af fortidsminder, der 
indgår i karakteristiske sammenhænge med landskabet, samt de udpege
de geologiske interesseområder af særlig og enestående værdi. Endelig 
må det også vurderes gennem planlægningen, hvorvidt et særligt værdi
fuldt samspil mellem forskellige landskabstyper eller et særligt karak
teristisk kulturlandskab vil kunne blive udvisket gennem tilplantning. 

Omfanget af de områder, der på baggrund af naturfredningsinteresser 
kan udpeges som områder, hvor skovtilplantning er uønsket, vil variere 
fra amtskommune til amtskommune. Det bør dog tilstræbes, at de vil 
udgøre 10-15% af det åbne land på landsplan, heri inkluderet de 
områder, hvor det efter naturfredningslovgivningens bestemmelser er 
forbudt at tilplante. 

2.2.2 J?åstojinteresse~ 

De udpegede graveområder i regionplanerne bør friholdes for skov
tilplantning, indtil råstofforekomsterne er udnyttet. Derimod bør de 
udpegede råstofinteresseområder som udgangspunkt ikke udpeges som 
områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Dels er der i flere region
planer udpeget meget store råstofinteresseområder, hvoraf kun en 
mindre del nogensinde vil blive aktuelle som graveområder. Dels 
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indebærer en skovtilplantning ikke, at mulighederne for at udnytte en 
råstofforekomst på langt sigt udelukkes. 

I særlige tilfælde kan en mere detaljeret kortlægning dog føre til, at 
der udpeges snævert afgrænsede potentielle graveområder, hvor det vil 
være hensigtsmæssigt at undgå tilplantning. 

2.2.3 Vindmølleinteresser 

Retningslinier for opstilling af vindmøller indgår i den igangværende 
regionplanlægning. Det bør derfor vurderes, om konkrete areal
reservationer til større vindmølleparker kan begrunde, at arealer i en 
vis afstand foran reservationerne - først og fremmest set fra den 
fremherskende vindretning -bør friholdes for skovtilplantning. Hvor der 
viser sig konflikt mellem konkrete arealreservationer til større vind
mølleparker og ønsker om skovtilplantning, må der i den kommende 
regionplanlægning foretages en nøjere afvejning i forhold til vindmøl
leinteresserne. 

Fig. 3. Hvis der er reserveret arealer til større vindmølleparker bør det vurderes om arealer 
i en vis afstand herfra bør friholdes for skovtilplantning. 
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I det omfang der er behov for en mere præcis afgrænsning af områder 
omkring eksisterende og planlagte vindmølleparker, hvor skovtilplantning 
af hensyn til læeffekten er uønsket, kan EnergistyreIsen eventuelt 
kontaktes. 

2.2.4 Øvrige interesser 

Områdeudpegningen må herudover inddrage de arealer, der i plan
lægningen for det åbne land er udlagt eller reserveret til andre for
mål, som trafikanlæg, og større ledningsanlæg m.v. 

Da skovtilplantningen forudsættes at båndlægge anvendelsen af de til
plantede arealer i mange år fremover, er det ikke altid tilstrækkeligt 
at medtage allerede foretagne arealudlæg og -reservationer. Der bør 
også i det omfang, det er muligt, tages højde for, at der vil være behov 
for yderligere arealudlæg. 

2.3 Retningslinier, redegørelse og kortbilag 

De nye retningslinier for udpegning af skovrejsningsområder og om
råder, hvor skovtilplantning er uønsket, skal supplere de allerede 
gældende retningslinier for anvendelsen af det åbne land. 

Som retningslinier for størrelsen og beliggenheden af skovrejsnings
områder kan der mest hensigtsmæssigt anvendes generelle lokaliserings
retningslinier i form af områdeudpegning på et kortbilag. 

Der kan herudover medtages supplerende retningslinier om adgangsveje 
og sammenhæng med stiforbindelser af hensyn til rekreative anvendel
sesmuligheder. 

Retningslinierne for områder, hvor skovrejsning er uønsket, vil lige
ledes mest hensigtsmæssigt kunne udformes som en områdeudpegning 
på et kortbilag. . 

Der kan ikke fastsættes retningslinier om skovenes opbygning, træartvalg 
og skovbryn o.lign. For skovrejsningsområder, der primært udpeges af 
hensyn til behovet for bynære rekreative skove, vil der således ikke 
kunne fastsættes retningslinier om, at der overvejende skal plantes løv
træ, eller om lysninger i skoven og lignende. Men amtsrådet vil i den 
tilhørende redegørelse kunne henvise til den højere støttesats for 
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løvtræstilplantning, ligesom amtsrådet vil kunne oplyse om sine ønsker 
til udformningen af bynære rekreative skove, der forventes overvejende 
at blive offentlige. 

Det kan ligeledes anføres i redegørelsen, hvorledes amtsrådet agter at 
administrere naturfredningslovens bestemmelser om beskyttelseslinier, 
herunder hvor det vil være ubetænkeligt at fravige beskyttelselinierne 
omkring f.eks. søer og vandløb. På denne baggrund vil myndighederne 
kunne tage stilling til ophævelse af eller dispensation fra beskyttelses
linien. 

Regionplanretningsliniernes karakter af oversigtlige rammer forudsætter 
normalt en passende lav detaljeringsgrad. Men der er intet til hinder 
for en højere detaljeringsgrad, når varetagelsen af særligt højt priori
terede interesser nødvendiggør det. Dette princip vil også gælde for 
udpegningen af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning 
er uønsket. Det er dog først og fremmest det forhold, at områdeud
pegningen skal kunne danne grundlag for administration af andre love, 
herunder især landbrugslovens § 7a, stk. 3, der kan nødvendiggøre en 
højere detaljeringsgrad. 

Det vil således normalt være tilstrækkeligt at anvende det målstoks
forhold, der benyttes som oversigtskort i regionplanerne (1: 100.000 eller 
1 :200.000), medmindre særlige hensyn nødvendiggør en mere præcis 
afgrænsning. 

3. Øvrige love 

3.1 Forbedringsloven 

3.1.1 Miljø/ølsomme områder 

Folketinget vedtog den 7. juni 1989 en ændring af lov om støtte til 
forbedring af strukturen og effektiviteten i jordbruget, hvorefter 
landbrugsministeren kan fastsætte regler om tilskud til jordbrugsdrift 
i miljøfølsomme områder. 

De miljøfølsomme områder er udpeget af amtsrådet efter forhandling 
med kommunalbestyrelserne og på grundlag af nærmere regler fra 
landbrugsministeren. Områderne er derpå fastlagt i et landsplandirektiv. 
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De miljøfølsomrne områder kan indgå i skovrejsningsområder og 
områder, hvor skovtilplantning er uønsket, i det omfang det er i 
overensstemmelse med programmerne for de pågældende områder. 

3.1.2 Skovtilplantning 

Landbrugsministeren har i begyndelsen af folketingssamlingen 1989/90 
fremsat forslag til ændring af lov om støtte til forbedring af strukturen 
og effektiviteten i jordbruget, jf. lovforslag nr. L 20 af 5. oktober 1989. 
Der foreslås heri ændringer i de eksisterende bestemmelser om tilskud 
til skovtilplantning. 

Med henblik på i særlig grad at fremme tilplantninger i skov
rejsningsområderne foreslås tilplantningsstøtten differentieret, således 
at tilskud ydes med en højere sats inden for skovrejsningsområder end 
uden for.Samtidig foreslås en højere støttesats for løvtræstilplantning 
end for nåletræstilplantninger både inden for og uden for 
skovrejsningsområderne. 

Inden for skovrejsningsområderne foreslås maksimale tilskudssatser på 
henholdsvis 75 og 60 pet. for løvtræs- og nåletræstilplantninger, mens 
de maksimale tilskudssatser foreslås at være henholdsvis 50 og 40 pet. 
uden for skovrejsningsområderne. 

Tilskudsordningen har et generelt sigte, idet der dog ikke vil blive ydet 
tilskud, hvor skovtilplantning i henhold til regionplanlægningens om 
rådeudpegning er uønsket, eller hvor skovtilplantning i øvrigt ikke er 
tilladt. 

Indtil der i regionplanlægningen er foretaget en endelig udpegning af 
skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, vil 
der blive tilrettelagt en overgangsordning for tilskuddenes administra
tion. 

3.2 Naturforvaltningsloven 

Den statslige skovrejsning vil blive realiseret med hjemmel i natur
forvaltningsloven (lov nr. 339 af 24. maj 1989). 

Miljøministeriets ideelle mål for skovrejsning er en fordobling af 
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Danmarks skovareal indenfor en trægeneration. Dette vil med en ligelig 
fordelt indsats indebære en årlig tilplantning på 5.000 ha. 

Indenfor de bevillinger, der årligt afsættes på finansloven, vil Skov- og 
NaturstyreIsen tilstræbe at gennemføre halvdelen heraf. 

Udvælgelse af tilplantningsarealer vil, når skovrejsningsområderne er 
udpeget, ske i overensstemmelse med regionplanlægningen. Det op
søgende arbejde samt forhandlinger med myndigheder, organisationer 
m.v. vil for konkrete tilplantningsprojekter ske via statsskovdistrikterne. 

I henhold til bemærkningerne til naturforvaItningslovforslaget og for
slaget til skovlov, skal de af Skov- og NaturstyreIsen anlagte skove 
dyrkes med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen og 
varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyt
tende hensyn samt hensyn til friluftslivet. Skov- og Naturstyreisen har 
endvidere til opgave at styrke rådgivning, forsøgsvirksomhed, forbedre 
skovbrugets stabilitet og struktur m.v. samt særligt at fremme de imma
terielle hensyn ved skovdrift. 

Hvilke hensyn, der i de konkrete tilfælde vil blive vægtet højest, af
hænger især af tilplantningens geografiske placering. Tilplantningen vil 
således variere fra i al væsentlighed at skulle varetage produk
tionshensyn til som det vigtigste formål at skulle danne de fysiske 
rammer for dyre- og plantelivet og for befolkningens anvendelse af 
skoven. 

De vedproduktionsmæssige hensyn m.v. medfører, at der bl.a. vil blive 
tilplantet med henblik på arrondering og sammenbinding af eksisterende 
statsskovarealer. 

De naturmæssige og landskabelige hensyn vil blive tilgodeset dels 
gennem lokaliseringen af den statslige skovtilplantning, dels gennem den 
lokalt tilpassede konkrete opbygning af de nye skovarealer, plantevalg, 
etablering af åbne områder i skovene etc. Generelt vil der blive lagt 
vægt på at fremme løvskovarealet og at opbygge varige skovbryn. 

De friluftsmæssige hensyn medfører bl.a., at der viI blive søgt plantet 
bynære skove i større omfang end hidtil. 

Den statslige skovrejsning kan ikke forventes at foregå efter en ligelig 
regional fordeling af midler og aktivitet. Der vil blive lagt vægt på, at 
tilplantningerne foretages således, at flest mulige hensyn kan tilgodeses 
samtidigt. Det forudsættes derfor, at samarbejdet mellem statsskovdi
strikterne og amts- og primærkommunerne styrkes. 
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3.3 Landbrugsloven 

Efter bestemmelserne i landbrugslovens § 7a, stk. l, skal jorderne til 
en landbrugsejendom udnyttes på en forsvarlig måde i det omfang, de 
er egnede hertil. Siden 1986 har det været muligt a~ tilplante indtil 25 
% af ejendommen, dog højst 25 ha. Med lov nr. 381 af 7. juni 1989, 
lov om ændring af lov om landbrugsejendomme m.v., er skovbruget i 
modsætning til tidligere fuldtud medregnet som jordbrugsmæssig 
udnyttelse, hvilket giver fri adgang til skovtilplantning på landbrugsejen
domme. Dog er der samtidig, jf. landbrugslovens § 7a, stk. 3, indført 
en bestemmelse om, at Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere 
regler om skovtilplantning, herunder om at der ikke må foretages 
skovtilplantning inden for områder, hvor skovtilplantning er uønsket i 
henhold til en godkendt regionplan. 

Der er forudsat i bemærkningerne til landbrugsloven, at der skal være 
relativt få hindringer for den frie tilplantningsret. Dette indebærer, at 
skovplantning kun vil kunne forbydes, hvor særlige planlægningsmæssige 
hensyn taler derfor jf. afsnit 2.2. 

Fig. 4. Med den seneste ændring af landbrugsloven er der blevet så godt som fri adgang for 
skovtilplantning af landbrugsjord. 
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Efter landbrugslovens § 4, stk. 2, vil det fremover være muligt at 
ophæve landbrugspligten på fredskovspligtige skovarealer over 35 ha. 

3.3.1 Overgangsordning for landbrugsloven. 

I følge landbrugslovens § 7a, stk. 1, gælder den frie tilplantningsret 
allerede fra lovens ikrafttrædelse, det vil sige fra 1. september 1989. 

Der er derfor med hjemmel i lovens § 7a, stk. 3, udstedt en bekendt
gørelse med særlige regler i overgangsperioden indtil de godkendte 
regionplan tillæg foreligger. 

Efter overgangsreglerne begrænses skovtilplantning på en landbrugs
ejendom alene ved, at enhver tilplantning på mere end 25 ha eller mere 
end 25 % af den ikke tilplantede del af ejendommen, skal anmeldes 
til amtet. 

Reglerne giver amtsrådet mulighed for at nedlægge forbud frem til 1. 
september 1991 mod skovtilplantning ud over de nævnte grænser, når 
tilplantningen ønskes foretaget inden for områder, der forventes udlagt 
i regionplanen, som områder, hvor skovtilplantning er uønsket. I de 
fleste tilfælde - nemlig hvor skovtilplantning ønskes foretaget uden for 
disse områder - vil skovtilplantning derimod altid kunne forventes 
godkendt som følge af lovens hovedregel om fri adgang til skovtilplant
ning. 

I følge bekendtgørelsen indtræder der et generelt forbud mod skov
tilplantning i områder, hvor dette i følge regionplanen er uønsket, fra 
den dag planen er blevet godkendt. Regionplangodkendelsen får her
med en række retsvirkninger i medfør af landbrugsloven. 

Der er i bekendtgørelsen åbnet mulighed for, at amtsrådet kan dis
pensere fra det generelle forbud mod skovrejsning. Endvidere inde
holder bekendtgørelsen en bestemmelse om, at et forbud mod skovtil
plantning i overgangsperioden, kan påklages til Jordbrugsdirektoratet. 

3.4 Skovloven 

Det er forudsat i forslaget til ændring af strukturforbedringsloven, at 
arealer, der tilplantes med tilskud vil blive pålagt fredskovspligt og 
dermed være omfattet af skovloven (lov nr. 383 af 7. juni 1989). 
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Offentligt ejede skove - og dermed også arealer, der tilplantes efter 
naturforvaItningsloven - er ifølge skovloven uden videre fredskovspligtige. 

Fredskovspligtige arealer skal som hovedregel holdes træbevoksede og 
dyrkes i overensstemmelse med principperne for god og flersidig skov
drift i skovlovens kapitel 3. Ubevoksede arealer kan dog indgå i fred
skovspligtige skove og er beskyttet mod ændringer. Dette gælder sØer, 
vandløb, moser, heder, strandenge og strandsumpe, der hører til fred
skov. Herudover kan marker, enge og klitter, der hører til fredskov, 
holdes utilplantet, sålænge anvendelsen ikke ændres. 

Inden for skovrejsningsområderne vil arealer, der tilplantes med tilskud 
efter den kommende strukturforbedringslov, blive pålagt fredskovspligt 
efter skovlovens § 9. Det vil ske på den måde, at Skov- og NaturstyreI
sen sørger for notering af fredskovspligt i tingbog og matrikel, når man 
fra Jordbrugsdirektoratet har modtaget underretning om, at en ansøger 
har fået tilsagn om tilskud. 

Uden for skovrejsningsområderne vil arealer, der tilplantes med tilskud 
efter forbedringsloven, blive pålagt fredskovspligt efter skovlovens § 8. 
Det betyder, at der skal oprettes og tinglyses en fredskovsdeklaration 
på arealet. 

3.5 Jordfordeling 

Jordfordeling kan i dag udføres i henhold til jordfordelingsloven, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 63 af 14. februar 1983, eller i tilknytning til 
offentlige anlæg i medfør af ekspropriationsprocesloven, jf. lovbe
kendtgøreise nr. 62 af 21. februar 1984. 

Ved jordfordeling forstås udstykning og sammenlægning af land
brugsejendomme i overensstemmelse med en særlig planlægning inden 
for et snævert geografisk område. Planlægningen udføres på grundlag 
af forhandlinger med de involverede lodsejere og baseres på frivillige 
aftaler. 

Hovedhensynet bag gennemførelsen af de hidtidige jordfordelinger har 
været at ændre landbrugsejendommens struktur således, at der opnås 
en bedre økonomisk udnyttelse af ejendommene. Dette er sket ved bl.a. 
at samle ejendommens jorder i så få lodder som muligt samt sikre gode 
beliggenhedsforhold mellem produktionsbygningerne og den dyrkede 
jord. 
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Der arbejdes for tiden med følgende typer jordfordeling: 

Landsbysager, det vil sige sager inden for et afgrænset om
råde, f.eks. et sogn. 

Jordfordeling ved strækningsanlæg, typisk hovedlandeveje og_ 
motorveje. 

En ny type jordfordelingssager er kommet til i de senere år, nemlig 
jordfordeling der tilsigter at afbøde de landbrugsrnæssige gener i 
forbindelse med bl.a. naturgenopretning. Jordfordeling i skovrejs
ningsområder vil kunne blive et eksempel på en sådan ny anvendelse 
af jordfordelingsinstituttet som et hensigtsmæssigt middel til at fremme 
etableringen af større sammenhængende skove. Det bemærkes, at 
jordfordeling med henblik på samling af arealer, der agtes tilplantet 
med skov i overensstemmelse med landbrugslovens frie tilplantnings
ret, fortsat forudsætter frivillighed hos de implicerede lodsejere. 

Jordfonden under Landbrugsministeriet har i en årrække erhvervet 
arealer, der er indgået i jordfordelinger som middel til at fremme 
interessen for at gå ind i jordfordelinger. Det skal i denne sammen
hæng bemærkes, at Jordfondens erhvervelser er omfattet af Regerin
gens afbureaukratiseringsplaner. 
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Bilag 1. EF-fuglebeskyttelsesområder af betyd
ning for skovfugle 

I 1983 udsendte Miljøministeriets daværende Fredningsstyrelse en 
rapport om "EF-FUGLEBESKYTfELSESOMRÅDER, kortlægning og 
foreløbig udpegning i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet". 

Følgende EF-fyglebeskyttelsesområder er udpeget helt eller delvist på 
grund af deres vigtighed for sårbare skovfugle eller skovtilknyttede fugle: 

1. Områder udpeget på grund af vigtigheden for sårbare skov
fugle: 

4. Rold Skov. 
34. Skovområde syd for Silkeborg. 
45. Skove langs nordsiden af Vejlefjord. 
59. Pamhule Skov. 
66. Linnet Skov, Hønning Plantage, Lovrup Skov m.fl. 
68. Skove ved Gråsten. 
74. Skove ved Brahetrolleborg. 
80. Almindingen. 
90. Klinteskoven. 
92. Skove ved Vemmetofte. 

107. Jægerspris Nordskov. 
108. Gribskov. 

2. Områder udpeget sekundært på grund af vigtigheden for 
sårbare skovfugle: (Det er typisk vandområder med om
kransende skov, hvor fuglene opholder sig og yngler, men hvor 
de fouragerer på vandet). 

3. Madum Sø. 
7. Lille Vildmose. 

33. Salten Langsø. 
93. Tystrup-Bavelsesøerne. 
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Skovene og lovene 
Af vicedirektør ANDERS E . BILLESCHOU, Skov- og NaturstyreIsen og 
afdelingschef PETER BAUMANN, Landbrugsministeriet. 

Skovbruget har været til debat i de se
neste år. Der er blevet udarbejdet en 
lang række betænkninger og redegø
relser om skovbrugets fremtid. De vig
tigste er - nævnt i kronologisk orden -
følgende: 

- "Grøn Strategi !" (Miljøministeriet 
1986). 

- Skovpolitisk betænkning (Land
brugsministeriet 1986). 

- Regeringens skovpolitiske redegø
relse (Landbrugsministeriet 1987). 

- "Grøn Strategi II" (Miljøministeriet 
1987). 
Marginaljordsstrategien (Skov- og 
Naturstyreisen 1987). 

- Struktur- og Planudvalgets 2. delbe
tænkning om opfølgning af margi
naljordsstrategien i Landbrugsmini
steriets lovgivning m.v. (Landbrugs
ministeriet 1988). 

- Debatoplægget "Enkelt og Effek
tivt" (Miljøministeriet 1988 a). 

- Regeringens handlingsplan for mil
jø og udvikling (Miljøministeriet 
1988 b). 

- Redegørelse nr. 10m mål og midler i 
miljøpolitikken (Miljøministeriet 
1988 e). 

- Rapport fra en arbejdsgruppe om 
forskning og formidling inden for 
Skovbruget (Landbrugsministeriet 
1989). 

- Redegørelse nr. 20m mål og midler i 
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miljøpolitik ken 
1989). 

(Miljøministeriet 

- Redegørelse om miljølovreformens 
mål og hovedprincipper (Miljømini
steriet 1990). 

februar 1988 blev der fremlagt fire 
lovforslag til opfølgning af først og 
fremmest regeringens skovpolitiske re
degørelse, den grønne strategi og mar
ginaljordsstrategien: 
- forslag til skov lov (L 194), 
- forslag til lov om ændring af lov om 

naturfredning (L 213), 
- forslag til lov om støtte til naturbe

varing og naturgenopretning, stats
lig skovtilplantning og friluftsliv (L 
214), og 

- forslag til lov om ændring af lov om 
støtte til forbedring af strukturen og 
effektiviteten i jordbruget (socio
strukturelle foranstaltninger) (L 
215). 

Lovforslagene faldt bort som følge af 
udskrivelsen af folketingsvalg i april 
1988. 
Alle disse lovforslag er i mere eller 
mindre ændret form blevet genfrem
sat. Det har resulteret i en række nye 
love. Miljøministerens forslag til lov 
om naturbeskyttelse og lov om vand
løb samt Landbrugsministeriets love 
om læplantning og om skovbrugets 
konsulentvirksomhed samt den nye 



Figur l. Den ny skovlov indeholder en tilskudsordning til fremme af løvskov, især bøg men 
også eg og ask. 
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landbrugslov, hører med i denne sam
menhæng. Hertil kommer en række 
andre love, der har betydning for vare
tagelsen af interesserne i det åbne land . 
I det følgende gennemgås elementerne 
i dette lovkompleks med hovedvægten 
på, hvilke muligheder denne nye lov
givning indebærer for skov- og natur
forvaltningen. 
I figur 4, side 118 er der givet en over
sigt over tilskudsmulighederne ved til
plantning. 

Skovloven 

(Lov nr. 383 af 7. juni 1989). 
Skovloven giver de lovmæssige ram
mer for driften af de danske skove. Et 
hurtigt overblik over lovens bestem
melser kan fås i SKOV-info-hæfte nr. l: 
"Hvad siger skovloven ?", der kan fås 
gratis fra Skov- og Naturstyreisen. 
Skovloven har været det bærende ele
ment i skovbruget igennem snart 200 
år, og det var Folketingets ønske, at den 
nye skovlov skulle følge denne linie op. 
Stabiliteten er vigtig for skovene. 
Den nye skovlov er en erhvervslov; men 
det er en moderne erhvervslov, der skal 
sikre en bæredygtig udvikling af 
skovbrugserhvervet. Det vil sige en ud
vikling, hvor der er en langsigtet, stabil 
balance mellem benyttelsen og beskyt
telsen af skovens mange forskellige 
værdier. Skovens flersidige betydning 
blev præciseret og fremhævet af Folke
tinget i forbindelse med lovens be
handling. 
Efter skovloven kan Miljøministeriet 
ved Skov- og NaturstyreIsen give til
skud tilfremmeafløvskov (15 mill. kr. 
pr. år). Formålet er bl.a. at sikre, at 
bøge- og egearealet bevares eller for
øges, især i områder hvor bøgen eller 
egen er egnskarakteristisk. 
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På landsplan sigtes der mod at fordele 
tilskuddene, så omkring halvdelen af 
den nye løvskov skal være bøg, en fjer
dedel eg og resten andre løvtræarter. 
Der kan gives tilskud til tilplantning, 
tilsåning eller selv foryngelse i privat
ejede fredskove. 
Når der gives tilskud til etablering af 
almindelige bevoksninger, vil der bl.a . 
blive lagt vægt på, at værdifulde natur
skovsområder ikke afdrives. Desuden 
er det vigtigt, at den nye løvtræbevoks
ning passer til bevoksningsforholdene 
på stedet og ind i skovens samlede 
hugst følge. 
Hvis en bevoksning, der ikke er hugst
moden, afdrives, er det i modstrid med 
reglerne om god og flersidig skovdrift; 
og der kan derfor ikke gives tilskud til 
den nye kultur. Der vil heller ikke blive 
givet tilskud til plantning på fred
skovspligtige arealer, som ikke er skov
bevoksede. 
Der kan også gives tilskud til nyetable
ring af ydre skovbryn af løvtræer og 
buske. Her vil der især blive lagt vægt 
på, at skovbrynet får en god landska
belig virkning, samt at der fortrinsvis 
benyttes hjemmehørende og egnska
rakteristiske arter. Men der kan ikke 
gives tilskud til foryngelse af eksiste
rende skovbryn. 
Endelig kan der gives tilskud til frem
bringelse af egnede frø eller planter af 
løvtræarter, og til forsknings- eller ud
viklingsopgaver til fremme af løv
skovsdyrkning. Det forventes, at der 
maksimalt vil blive benyttet l mill. kr. 
om året til disse sidstnævnte formål. 
Ordningens nærmere indhold er blevet 
fastlagt efter drøftelser i Skovrådet i lø
bet af vinteren og foråret 1990. Ord
ningen skal notificeres for EF-Kom
missionen, der har godkendt den den 
6. juni 1990. Bekendtgørelsen om ord-



ningen trådte i kraft den 18. juli 1990. 
Ansøgningsskemaer for kulturetable
ring i efteråret 1990 skal være indsendt 
til statsskovdistrikterne inden den 15. 
september 1990. 
Skov- og NaturstyreIsen har udarbej
det et ansøgningsskema samt udførlig 
information om løvskovstøtteordnin
gen. Ansøgning om tilskud skal ind
sendes til statsskovdistrikterne. 
Information til skovejeren om skov lov
ens intentioner og om, hvordan man i 
praksis driver et godt og flersidigt 
skovbrug udsendes gennem SKOV-info 
hæfterne. 
SKOV-info serien fremstilles i et sam
arbejde mellem myndighederne og de 
statsanerkendte konsulentorganisatio
ner på skovbrugsområdet. Således ind
går Skov- og NaturstyreIsen, Land
brugsministeriet, Dansk Skovfore
ning, Hedeselskabet og De danske 
Skovdyrkerforeninger, hvilket skal 
sikre den bedste udnyttelse af ressour
cerne, samt at SKOV-info hæfterne får 
bred anvendelse. 

Skovforbedringsloven 

(Lov nr. /94 af 29. marts /989) 
Formålet med loven er at fremme træ
produktion og de miljømæssige vær
dier i de private skove ved at yde tilskud 
til skovforbedrende foranstaltninger 
(op til 25 mill. kr. pr. år). Den ny "lov 
om tilskud til skovforbedrende foran
staltninger", afløser den såkaldte 
"skovstøttelov", som ophørte med ud
gangen af 1988. 
Loven administreres af Landbrugsmi
nisteriet, Jordbrugsdirektoratet, der 
har udarbejdet in formationsmateriale 
om loven . Folderen "Tilskud til skov
forbedring", der kort informerer om 
ordningen, fås i Jordbrugsdirektora-

tet, skovbrugets organisationer og 
Landbo- og Husmandsforeningerne. 
Tilskud kan ydes til forbedring af pri
vate skove. Tilskud kan bl.a . ydes til 
udtynding og udrensning, erstatning 
af visse lavtproducerende bevoksnin
ger med andre bevoksninger, indre 
løvtræbælter til forebyggelse af skov
brand og storm fald, etablering af skov
veje, gravning og oprensning af grøf
ter, samt udarbejdelse af driftsplaner. 
Der kan ikke gives tilskud til alminde
lig pleje eller til arbejder, som ejeren 
over for det offentlige er forpligtet til at 
udføre. Der gives heller ikke tilskud til 
dyrkning af juletræer og pyntegrønt. 
De pågældende aktiviteter må ikke 
stride mod naturfredningslovgivnin
gen eller mod skovlovens regler om god 
og flersidig skovdrift. 
Tilskuddet fastsættes årligt. Det vil 
normalt være på 30 - 50 pet. af de til
skudsberettigede omkostninger (f.eks . 
arbejdsløn, maskinleje, planter og ma
terialer) for skovejere med et samlet 
skovareal på højst 50 ha. For skovejere, 
der har et større skovareal, reduceres til
skuddet gradvist, og skovejere, der har 
mere end 150 ha skov, kan ikke få tilskud. 
Ansøgning om tilskud skal udarbejdes 
i samarbejde med en godkendt skov
brugskonsulen t. 

Planlægning af skovrejsningsom
råder 

(Lov nr. 340 af 24. maj /989). 
Med den seneste ændring af lands- og 
regionplanloven er skovrejsning også 
blevet et regionplananliggende. Amts
rådene skal inden den l. juli 1991 fast
lægge regionplanretningslinier for 
størrelsen og beliggenheden af skov
rejsningsområder og områder, hvor 
skovtilplantning er uønsket. 
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Gennem planlægningen sikres det, at 
alle areal- og miljøinteresser og rekrea
tive hensyn afvejes overfor hinanden, 
når der tages stilling til, hvilke arealer 
der bør bruges til skovrejsning, og 
hvilke arealer der skal friholdes for til
plantning. 
De kriterier, der skal lægges til grund 
for planlægningen, fremgår af det vej
ledende materiale til amtskommu
nerne, som Planstyrelsen har udarbej
det i samarbejde med Landbrugsmini
steriet og Skov- og Naturstyreisen. Vej
ledningen er netop udsendt til amts
kommunerne og optrykt i dette nr. af 
DST. 
Amtsrådenes planlægning skal danne 
grundlag for administrationen af 
landbrugsloven, naturforvaltnings
loven og strukturforbedringsloven. 
Planerne vil derigennem også danne 
rammen for administrationen af de 
ganske store bevillinger, der skal an
vendes til statslig og privat skovrejs
ning de kommende år. 
Selve planlægningsproeessen følger 
lands- og regionplanlovens bestem
melser. Amtsrådet skal udarbejde et 
forslag til regionplantillæg. Dette sker 
1 samarbejde med kommunalbestyrel
serne og relevante myndigheder. 
Regionplan forslaget offentliggøres, 
og der er herefter en offentlighedsfase 
på 8 uger. Her er der mulighed for at 
fremsætte indsigelser og bemærknin
ger til forslaget. Amtsrådet skal vur
dere indsigelserne og bemærkningerne 
og indsende regionplanforslaget med 
vurderingerne til miljøministeren. 
Regionplanforslaget skal godkendes 
af miljøministeren på regeringens 
vegne. 
Først når planen er godkendt, får den 
fuldt ud virkning for administrationen 
af de nævnte love. 
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Landbrugsloven 

(Lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 
1989). 
Med den nye landbrugslov er gennem
ført en lempelse af en lang række be
stemmelser i loven. 
Efter ændringerne er skovbrug som 
hovedregel ligestillet med anden jord
brugsmæssig udnyttelse. De hidtidige 
begrænsninger i adgangen til tilplant
ning er fjernet. Bortset fra områder, 
hvor tilplantning er uønsket, er der 
herefter fri adgang til tilplantning af 
landbrugsejendomme. 
Amtskommunerne udpeger skovrejs
ningsområder og områder, hvor til
plantning er uønsket. Indtil udpegnin
gen er afsluttet, er der fastlagt over
gangsbestemmelser, hvor der forud for 
tilplantning af mere end 25 ha eller 
mere end 25 pet. af ejendommens areal 
skal ske meddelelse til amtskommu
nen. Denne vil herefter inden for 2 må
neder kunne nedlægge forbud mod til
plantning inden for områder, der i 
regionplanen påtænkes udlagt som 
områder, hvor skovtilplantning er uøn
sket. 
Efter den endelige udpegning må der 
ikke foretages skovtilplantning på 
landbrugspligtige arealer i områder, 
hvor skovtilplantning er uønsket. 
Amtsrådet kan dog dispensere, hvor 
særlige forhold taler for det. 
Amtsrådets afgørelse om forbud mod 
tilplantning eller dispensation kan ind
bringes for Landbrugsministeriet, 
J ordbrugsdirek toratet. 
Reglerne om ophævelse af land
brugspligten er udvidet med regler om 
ophævelse af landbrugspligt på skova
realer eller arealer, der agtes tilplantet. 
Arealerne skal udgøre sammenhæn
gende fredskovstrækninger større end 



3S ha eller sammenlægges med fred
skovarealer, der efter suppleringen 
overstiger 3S ha. 
Med ændringerne i landbrugsloven er 
der generelt skabt gode muligheder for 
en øget skovtilplantning. Med reglen 
om, at landbrugspligten kan ophæves 
for skove over 3S ha mod pålæggeise af 
fredskovspligt, er der åbnet adgang 
for, at bl. a. også institutionelle inves
torer kan investere i skovtilplantning. 
Regler om erhvervelse af landbrugs
ejendomme og ophævelse af land
brugspligten administreres af jord
brugskommissioner nedsat for hver 
amtskommune. 

Naturforvaltningsloven 

(Lov nr. 339 af 24. maj 1989). 
Naturforvaltningsloven skal fremme 
bestræbelserne for at bevare og pleje 
landskabelige og kulturhistoriske vær-

dier, at bevare eller forbedre betingelser
ne for det vilde plante- og dyreliv, at for
øge skovarealet og at forbedre mulighe
derne for befolkningens friluftsliv. 
Der forventes i perioden 1989 - 1994 
afsat ialt 900 mill. kr. til realisering af 
lovens formål. Det er forudsat, at ca . 
40070 anvendes til statslig skovrejsning, 
ca. 40 % anvendes til naturbevaring og 
-genopretning og ca. 20 % anvendes til 
udbygning af muligheder for frilufts
livet. 
Indenfor disse økonomiske rammer er 
der mulighed for, at Miljøministeriet 
erhverver fast ejendom med henblik på 
tilplantning, naturgenopretning og fri
luftsformål og yder lån og tilskud til 
bevaring, pleje og genopretning af na
tur og til friluftsformål. 
Loven administreres af Skov- og Na
turstyreisen under Miljøministeriet. 
Der er nedsat et udvalg, der skal råd
give om prioriteringen af de bevillin-

Figur 2. Efter naturforvaltningsloven kan der ydes lån og tilskud til private der gennemfører 
naturgenopretning og -pleje - eksempelvis fjernelse af trævækst omkring en skovsø. 
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ger, der afsættes og om de overordnede 
kriterier for prioriteringen af de en
kelte projekter. En del af midlerne for
deles som tilskud til amtskommu
nerne, der træffer beslutning om deres 
anvendelse. 
Der kan ydes lån og tilskud til private, 
foreninger m.v. til naturbevaring, 
-pleje og genopretning sam t til frilu fts
formål. Det sker på grundlag af en 
frivillig aftale mellem myndighederne 
og ejeren . I aftalen fastlægges de nær
mere betingelser for at få lånet eller til
skuddet f.eks. om en bestemt drifts
form for et areal og om offentlighe
dens adgang. 

Forbedringsordningen 

(Lovbekendtgørelse nr. 631 a/22. sep
tember 1989 og lov nr. 413 a/13. juni 
1990). 
Med de seneste ændringer af forbed
ringsloven giver loven mulighed for at 
yde støtte til tilplantning, jordbrugs
drift i miljøfølsomme områder, udtag
ning, ekstensivering og omstilling. 
Ordningerne er et led i gennemførelsen 
af EF's soeio-strukturelle foranstalt
ninger. Formålet er bl.a. at opnå en be
grænsning og omlægning af land
brugsproduktionen og en øget tilplant
ning af landbrugsarealer med skov. 
Efter vedtagelsen udestår udarbejdel
sen af gennemførelsesbestemmelser 
for ordningerne og den endelige god
kendelse heraf i EF. Ordningerne skal 
tilrettelægges under hensyntagen til en 
række krav, som er fastlagt i de EF-for
ordninger, der ligger til grund for ord
ningerne. 
Der vil kunne ydes tilskud til tilplant
ning af landbrugspligtige arealer. Ord
ningen vil være rettet mod alle private 
ejere af landbrugspligtige arealer. 
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Der ydes tilskud til tilplantningsudgif
ter inden for nærmere fastlagte maksi
m u msgrænser. 
Inden for skovrejsningsområder udgør 
tilskuddet højst 75 pet. for løvtræ og 
60 pet. for nåletræ. Uden for skovrejs
ningsområder højst 50 pet. for løvtræ 
og højst 40 pet. for nåletræ. Ved forde
ling af tilskud vil ansøgninger om til
skud inden for skovrejsningsområder 
gå forud for ansøgninger om tilskud 
uden for skovrejsningsområder. 
Der skal tinglyses fredskovspligt på 
arealer, der tilplantes med tilskud. Ved 
ophævelse af landbrugspligten eller 
fredskovspligten inden for 20 år efter 
tilplantningen med tilskud, stilles krav 
om tilbagebetaling af tilskud med ren
tetillæg. 
Med henblik på at undgå, at der ydes 
tilskud til etablering af helt små plant
ninger, kan der ikke ydes tilskud til ud
gifterne til de to første hektar af en til
plantning. Der vil være mulighed for at 
indregne fredskov, som plantningen vil 
være sammenhængende med, eller til
grænsende arealer, der pålægges fred
skovspligt med henblik på tilplant
ning. 
Blandt de øvrige kraver udarbejdelse 
af tilplantningsplaner og medvirken af 
godkendte sagkyndige ved ansøgning. 
Der skal etableres skovbryn fortrinsvis 
med løvtræer og buske. 
Der vil ikke kunne ydes tilskud til til
plantning med henblik på dyrkning af 
juletræer og pyntegrønt eller til gen
tilplantning i eksisterende skov. 
Tilskuddenes størrelse vil blive fastlagt 
ved udarbejdelse af bekendtgørelse. 
Ordningen vedrørende tilskud til mil
jø/ølsomme områder er allerede 
iværksat. Der kan ydes tilskud til sær
ligt miljøvenlige produktionsmetoder i 
jordbruget i miljøfølsomme områder, 



der er udpeget af amterne. Der udar
bejdes en tilskudsaftale med amtsrå
det. Tilskuddet udgør maksimalt 900 
kr. pr. ha årligt. Ordningen har ikke di
rekte betydning for skovbruget. 
Ordningen vedrørende udtagning af 
landbrugsarealer omfatter tilskud til eje
re og forpagtere af jordbrugsbedrifter, 
der tager agerjord ud af produktion. 
I modsætning tilordningen vedrø
rende miljøfølsomme områder vil 
landbrugsarealer, der tilplantes, kunne 
indgå. 
Det er en betingelse for at opnå tilskud 
til udtagning, at mindst 20 pet. af det 
areal, der i en refereneeperiode har væ
ret dyrket med afgrøder omfattet af en 
fælles markedsordning, udtages af den 
hidtidige drift i mindst 5 år. 
Tilskudssatsen vil blive differentieret 
efter det hidtidige udbytte og efter are
alets anvendelse i udtagningsperioden. 
Det udtagne areal vil kunne tilplantes, 
anvendes til braklægning inden for el
ler uden for omdriften, ekstensiv græs
ning eller ikke-jordbrugsmæssige for
mål. 
Der vil altså kunne ydes tilskud til både 
udtagning og skovplantning på det 
samme areal. 
Ordningen vedrørende ekstensivering 
har til formål at nedsætte produktio
nen af produkter, der er omfattet af en 
markedsordning. Produktionen skal i 
en periode på 5 år nedsættes med 
mindst 20 pet. 
Ordningen vedrørende omstilling til
sigter en omstilling fra produkter un
der en markedsordning til produkter 
uden for markedsordningerne. De om
fattede produkter vil blive fastlagt af 
EF. 
Ordninger vedrørende ekstensivering 
og omstilling har ikke direkte betyd
ning for skovbruget. 

På længere sigt forventes privat til
plantning af 2-3.000 ha årligt, og udta
get 60 - 70.000 ha . Der er foreslået af
sat 12 millo kr. i 1991 stigende til 16 
mill. kr. i 1993 til tilplantning, og på 
længere sigt ea. JOO mil!. kr. årligt til 
nedsættelse og omstilling af produkti
onen. 
Tilskuddet er indkomstskattepligtigt 
for de nævnte tilskudsordninger. Der 
er ikke mulighed for at fradrage udgif
ter til ny tilplantning af landbrugsarea
ler, hvorimod udgifter til gentilplant
ning af skovarealer kan fradrages i den 
skattepligtige indkomst i det pågæl
dende år. 
Udgifter til anlæg af juletræs- og pyn
tegrøntkulturer kan fradrages i an
lægsåret, såfremt udgiften ikke over
stiger 25 .000 kr. og ved udgifter der
over afskrives med indtil 10 pet. årligt. 
Denne afskrivningsmulighed gælder 
heller ikke for ny tilplantning som led i 
skovrejsning. 

Forslag til naturbeskyttelseslov og 
vandløbslov 

Lovforslag nr. L 165 og L 167 fremsat 
den 18. januar 1990 af 
Miljøministeren). 
Som et led i miljøministerens samlede 
miljøreform er der fremsat dels et for
slag til lov om naturbeskyttelse, der 
sammenfatter og forenkler de gæl
dende love om naturfredning, om 
sandflugtens bekæmpelse og om na
turforvaltning, samt et forslag til 
vandløbslov, der sammenfatter og 
forenkler de væsentligste lovbestem
melser om vandløb og søer - først og 
fremmest vandløbsloven, okkerloven 
og dele af naturfredningsloven - i en 
lov. 
Miljøreformens hovedformål er at 
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styrke natur- og miljøindsatsen. I lov
forslagene lægges der op til en udvidet 
beskyttelse af en række naturtyper. 
Der søges skabt en balance mellem be
nyttelsen og beskyttelsen af det åbne 
land, der kan sikre en bæredygtig 
udvikling. 
I forslaget til naturbeskyttelseslov 
foreslås ferske enge, overdrev og sten
og jorddiger omfattet af den umiddel
bare beskyttelse på linie med den gæl
dende naturfredningslovs beskyttelse 
af naturtyper og biotoper (moser, he
der og strandenge). Beskyttelsen af 
disse naturtyper udvides, idet størrel
sesgrænsen harmoniseres og nedsæt
tes til 2.500 m'. 
Det foreslås, at adgangsreglerne ænd
res, således at offentligheden får for
bedrede muligheder for adgang til skov 
og det åbne land. Som noget nyt skal 
amtsrådene nedsætte "grønne råd", 
der har en rådgivende funktion ved ad
ministrationen af naturbeskyttelses
loven; det vil sige også de opgaver, der 
i dag løses efter natur forvaltnings
loven. 
I vandløbsloven foreslås størrelses
grænsen for beskyttede søer nedsat til 
100 m' . For de uberørte vandløbs
strækninger og for de strækninger, der 
kun er svagt påvirkede af reguleringer 
og hårdhændet vedligeholdelse, skal 
der lægges afgørende vægt på sikring 
af de natur- og miljømæssige interes
ser. Det foreslås, at der opretholdes en 
dyrkningsfri bræmme på 2 meter langs 
vandløb og søer. 

Læhegnslov 

(Lov nr. 812 af 21. december 1988). 
Den ny lov om læhegn, der blev sat i 
kraft i august 1989, giver hjemmel til at 
yde tilskud tillæplantning. 
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Formålet med ordningen er at fremme 
anlæg af læhegn gennem ydelse af til
skud til kollektiv og individuel læ
plantning. Loven indeholder endvi
dere nærmere regler for placering og 
udformning af læhegn på jordbrugs
bedrifter. 
Baggrunden for ordningen er, at læ
plantning fremmer dyrkningssikker
heden og udbyttet i jordbruget. Læ
hegn medvirker samtidig til at skabe 
landskabelig variation, og hegnene 
fungerer som opholdssteder og spred
ningskorridorer for dyr og voksesteder 
for planter. Læplantning har derfor 
betydning for produktiviteten i jord
bruget, for naturen og for miljøet. 
Der kan ydes tilskud til kollektiv og til 
individuel læ plantning. 
Tilskud til kollektiv læplantning kan 
ydes til en sammenslutning af lodsejere 
- et læplantningslaug - på mindst 20 
lodsejere og med mindst 20 km læ
hegn. Ved kollektiv læplantning ydes 
tilskud på højst 50 pet. af omkostnin
gerne ved projektering, rydning af tid
ligere læhegn, jordbearbejdning, 
plantning og indtil tre års renholdelse 
af læhegnene. 
Ved individuel læplantning ydes til
skud på højst 50 pet. til køb af planter 
på planteskoler, der er godkendt som 
leverandører til læplantning. 
Der skal anvendes godkendte modeller 
for læhegn og godkendte træ- og busk
arter. Det skal sikres, at hegnene i vi
dest muligt omfang indpasses i det om
givende landskab, og der skal ved 
plantningerne tages planlægnings-, 
frednings- og miljøhensyn. 
Fællesudvalget for Læplantning admi
nistrerer tilskudsordningen . 
Landbrugsministeriet har udarbejdet 
informationsmateriale om ordnin
gen . 



Figur 3. Der er udarbejdet en ny lov om læhegn. Læplantning har betydning for produktivite
ten i jordbruget, for naturen og for miljøet. 

Plant for vildtet (jagtloven) 

(Lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. de
cember 1987). 
Efter jagtloven er det muligt at få til
skud til anlæg af vildtplantninger. For
målet med tilskudsordningen er at 
fremme ophjælpning af vildtbestan
den, og ordningen bidrager til at skabe 
variation i landskabet. 
Tilskudsordningen administreres af 
Miljøministeriets Vildtforvaltning, og 
der er afsat 2,7 mill. kr. årligt til ord
ningen . Ansøgning om tilskud indsen
des til statsskovdistrikterne. 
Der gives primært tilskud til bærbæ
rende buske, men også i begrænset om
fang til løv- og nåletræer. Tilskuddet 
dækker 75 pet. af planternes pris, 
mens 25 pet. af planternes pris samt 
fragt m.v. betales af den, der etablerer 
vildtplantningen. 

Afslutning 

Ud over disse love har også f.eks. lov om 
tilskud til skovbrugets konsulentvirk
somhed, udstykningsloven og jordjor
bedringsloven betydning for skovbruget. 
Ved siden af alle disse love og admini
strative ændringer står EF's forord
ninger og skattelovgivningen. To sty
ringsinstrumenter, der efterhånden 
har væsentlig indflydelse på den dan
ske skov- og naturpolitik. Det falder 
imidlertid uden for rammerne af denne 
artikel at komme nærmere ind på disse 
spørgsmål. 
Vi lever i en for dansk skovbrug om
skiftelig periode. 

Citeret litteratur: 

Landbrugsministeriet 1986: En fremti
dig skovpolitik. Betænkning fra 
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1. Indledning 

I redegørelser og lovgivning om margi
naljorder, om skovpolitik og om natur
bevaring og friluftsliv fra de seneste år 
behandles baggrunden for og ønskerne 
om at øge skovtilplantningen i Dan
mark ved at fremme den private til
plantningsaktivitet og øge den offent
lige skovrejsning. 
Om baggrunden for at øge skovtil
plantningen hedder det bl.a. i be
mærkningerne til den nu vedtagne lov 
om ændring af lov om lands- og 
regionplanlægning (planlægning af 
skovrejsningsområder): 

"En øgning af skovtilplantningen er et af 
virkemidlerne i en tilpasning af EF-Iand
brugsstrukturpolitikken, der bl.a. tilsigter 
en begrænsning og omlægning af land
brugsproduktionen. Et øget skovareal vil 
desuden på længere sigt forøge landets træ
produktion . Det må endvidere fremhæves, 
at velplanlagt skovtilplantning kan for
bedre vilkårene for friluftslivet og desuden 
bidrage til bevarelse og forbedring af jord
bunden, dyre- og plantelivet, samt vand
løbssystemerne og grundvandsressour
cerne. Skovrejsningen vil endvidere redu
cere atmosfærens kuldioxydindhold ved 
binding i den øgede træmasse." 

I lovændringen bestemmes, at regi
onplanen (for hver amtskommune) 
skal indeholde retningslinier for "stør
relsen og beliggenheden af skov rejs-



ningsområder og områder, hvor skov
tilplantning er uønsket". Skovrejs
ningsområder vil omfatte arealer, hvor 
"såvel den offentlige som den private 
skovtilplantning ud fra en samfunds
mæssig helhedsvurdering bør fremmes 
mest muligt". Ved udpegningen af 
skovrejsningsområder inddrages i vur
deringen selve træproduktionen, vil
kår for plante- og dyrelivet, miljømæs
sige fordele, skovenes rekreative betyd
ning etc. 
Spørgsmålet er nu, hvordan man ved 
en samfundsmæssig helhedsvurdering 
kan tilgodese og sammenveje alle så
danne forskelligartede hensyn og inte
resser ved planlægning af og beslut
ning om skovrejsning? 
Fremstillingen i det følgende har til 
formål at belyse dette spørgsmål. Der 
gives først en beskrivelse af den danske 
skovsektors nuværende samfundsøko
nomiske betydning. Dernæst behand
les fastlæggelse og valg af kalkulati
onsrente, som er af central betydning 
ved så langsigtede investeringer, som 
skovrejsning er. 
I et efterfølgende afsnit gives en vurde
ring af skovrejsningens samfundsøko
nomiske effekter, hvorved lægges vægt 
på areal afkast (udtrykt ved jordvær
dier), virkning på beskæftigelse og be
talingsbalance samt fleksibilitets
hensyn . 
Herefter omtales vanskelighederne 
med at fastlægge sammenhængen mel
lem produktionsomfang og miljøkva
litet samt befolkningens tilhørende 
præferencestruktur eller nyttefunk
tion. For skovbruget drejer det sig 
navnlig om problemer forbundet med 
værdiansættelsen af rekreationstjene
ster og miljøeffekter. 
Afslutningsvis gøres nogle bemærk
ninger af konkluderende karakter, og 

der peges på vigtigheden af, at man ved 
en samfundsmæssig vurdering af skov
rejsning anlægger en helhedsbetragt
ning og tænker langsigtet. 

2. Skovsektoren i samfundsøkono
mien 

I dette afsnit skal gives en belysning af 
skovsektorens placering i samfundsø
konomien. Der tages udgangspunkt i 
en oversigtsmodel for skovsektoren, og 
herefter anføres og kommenteres ho
vedtal for sektorens bidrag til centrale 
samfundsøkonomiske størrelser. 

2.1. Oversigtsmodel for skovsektoren 
Skovsektoren omfatter skovbruget og 
den træbaserede industri . Den danske 
skovsektors opbygning og forløbet af 
de vigtigste produktstrømme er vist i 
oversigtsmodellen i figur l . 
Skovbruget, den primære træindustri 
og den sekundære træindustri er de 
centrale komponenter i modellen, som 
endvidere viser skovsektorens relatio
ner til udlandet (import og eksport) 
samt til andre danske erhverv og til for
brugere. 
Udgangspunktet for modellens struk
tur og afgrænsning er leverancen af 
træ og træprodukter. Skovbruget leve
rer råtræ til den primære træindustri 
samt pyntegrønt, juletræer m.v. til 
danske forbrugere og til udlandet. 
Den primære træindustri bruger træ 
direkte fra såvel inden- som uden
landsk skovbrug. Typiske virksomhe
der hørende til den primære træindu
stri er savværker, finer-, spånplade- og 
papirmassefabrikker. Den sekundære 
træindustri videreforarbejder produk
ter fra den primære træindustri til 
bygningsartikler, fast inventar og møb
ler samt til papir og papirvarer. 
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Figur l. Oversigtsmodel for skovsektoren. Kilde: Helles et al. (1984) 

De tjenester, som skovbruget tilbyder 
samfundet, kan opdeles i tre hoved
grupper (Helles et al, 1984): 
- Produktionstjenester som leveran

dør af råstoffer og produkter til vi
dereforædling og/eller til endelig 
anvendelse. 

- Rekreationstjenester giver mulighe
der for friluftsliv, jagt, studier af na
turen m.v. 

- Miljøtjenester ved værn mod k1ima-
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påvirkninger og betydning for triv
sel m.v. 

I det følgende skal gives en kortfattet 
beskrivelse af produktionstjenesternes 
nuværende samfundsøkonomiske be
tydning, som almindeligvis vurderes 
ved at se på de virkninger, som aktivi
teten i skovsektoren har på centrale 
økonomiske variable som nationalpro
dukt, betalingsbalance og beskæfti
gelse. 



Herved fås et grundlag for efterføl
gende vurdering af samfundsøkono
miske perspektiver på kortere og læn
gere sigt ved skovrejsning i større om
fang, hvor også rekreations- og miljø
tjenester vil blive inddraget i vurde
ringen. 

2.2. Bidrag til nationalprodukt 
I nationalregnskabsstatistikken bely
ses de enkelte erhvervs eller sektorers 
bidrag til Danmarks samlede produk
tionsværdi, bruttofaktorindkomst, 
lønninger og bruttoindkomst. Mellem 
disse begreber er der følgende sam
menhæng. 

Produktionsværdi i basispriser 
rå- og hjælpestoffer i markedspriser 

-o- ikke-varetilknyttede afgifter (netto) 

bruttofaktorindkomst 
-o- lønninger og arbejdsgiverbidrag 

bruttorestindkomst 

Produktionsværdien er værdien af 
producerede varer og tjenester opgjort 
i priser ab producent. Rå- og hjælpe-

stoffer beregnes som værdien i mar
kedspriser af de varer og tjenester, der 
er anvendt i produktionen. 
Bruttofaktorindkomsten (= bruttona
tionalprodukter i faktorpriser) skal af
lønne de øvrige produktionsfaktorer, 
der har deltaget i produktionen. 
Fratrækkes lønninger, fås brutto
restindkomsten, som skal dække af
skrivninger, kapitalforrentning og 
godtgørelse for selvstændiges indsats i 
egen virksomhed. 

I tabel l er vist tal for skovsektorens 
produktionsværdi, bruttofaktorind
komst og bruttoindkomst opgjort som 
gennemsnit pr. år for perioden 
1981-85, ligesom der er anført tilsva
rende tal for hele industrien (fremstil
lingsvirksomhed). Det skal bemærkes, 
at 1985 er det sidste år, for hvilket alle 
nævnte størrelser findes i national
regnskabsstatistikken . 
Skovbrugets andel af skovsektorens 
samlede produktionsværdi udgør kun 
godt 5 pet., mens træ-, møbel- og 
papirindustri har andele på hver 30-35 
pet. 

Tabel l. Skovsektoren i nationalregnskabsstatistikken. Gns. pr. år 1981-85. 

Produktions- Bruttofaktor- Bruttorest-
værdi indkomst indkomst 

Mia . kr. f170 Mia. kr 070 Mia. kr. 070 

Skovbrug .... . .. . ... . ...... ... . 1,0 5,2 1,0 13,4 0,4 20,3 
Træindustri ..... . . . ... . .... . . . . 5,7 19,7 2.0 26,8 0,5 24,6 
Møbelindustri . . .... .. .. . ... . ... 6,8 35,0 2,5 33,9 0,6 29,5 
Papirindustri . .. . .. . . . . . .... . ... 5,8 30,1 1,9 25,9 0,5 25,6 

Skovsektor i alt . .. .. . . . . .. . .. ... 19,3 100,0 7,4 100,0 2,0 100,0 

Industri i alt . . .. . .. .. .. ..... . ... 226,4 100,0 86,0 100,0 23,0 100,0 

Skovsektor/ industri ...... .... . . . - 8,5 - 8,6 - 8,8 
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Forbruget af rå- og hjælpestoffer er 
imidlertid relativt lille i skovbruget, 
hvis andel af bruttofaktorindkomsten i 
skovsektoren derfor udgør godt 13 pet. 
Da skovbruget også er mindre løntung 
end skovsektorens industrivirksomhe
der, er skovbrugets andel af bruttofak
torindkomsten godt 20 pet. 
Skovbrugets samlede bruttorestind
komst har i den omhandlede periode 
været godt 400 mio. kr. pr. år, hvilket 
svarer til næsten 1000 kr. pr. ha bevok
set areal. 
Som det ses i tabel l, ligger skovsekto
rens andele af industriens samlede pro
duktionsværdi, bruttofaktorindkomst 
og bruttorestindkomst på 8,5-8,8 pet. 

2.3. Udenrigshandel og betalingsba
lance 
Den danske import af papir er betyde
ligt større end eksporten, hvorimod det 
omvendte er tilfældet for møbler. I ta
bel 2 er vist tal for merimporten hen
holdsvis -eksporten i årene 1985 til 
1987. 
Merimporten af træ, trævarer og papir 
m.v. har beløbet sig til 6,7 mia. kr. i 
gennemsnit for de tre år, hvilket er ud-

tryk for en direkte belastning af beta
lingsbalancen. Til gengæld har der væ
ret en mereksport af møbler på 4,8 
mia. kr., således at skovsektoren di
rekte har belastet betalingsbalancen 
med 1,9 mia . kr. 
Et mere forfinet billede af skovsekto
rens afhængighed af import fås ved an
vendelse af input-output modeller, der 
kan afbilde samfundssektorernes af
hængighed af hinanden og af impor
ten. Til belysning af skovsektorens im
portafhængighed er i tabel 3 vist nogle 
tal, der angiver det direkte og indirekte 
importindhold af skovsektorens pro
duktionsværdi i 1985. 
Som det ses i tabellen, er skovbrugets 
importindhold kun ca. 3 procent af 
produktionsværdien. Træ- og møbel
industriens importindhold ligger på 
godt 30 pet., hvilket er lidt mindre end 
for industrien som helhed. Derimod er 
papirindustrien med et importindhold 
på 42 pet. i høj grad afhængig af im
porterede råvarer. 

2.4. Beskæftigelse 
Skovsektorens direkte og indirekte 
krav til beskæftigelse i Danmark er be-

Tabel 2. Merimport af træ, papir og møbler 1985-1987. Mio. kr. 

1985 1986 1987 Ons. 

Træ og trælast ... . .... . .... 2107 2307 1997 2158 
Papirmasse og affald . .... . .. 199 166 224 196 
Trævarer - 166 - 127 -539 - 275 
Papir, pap m.v . .... . . .. .. . .. 4359 4774 4838 4657 

Træ og papir i alt .... . ...... 6505 7183 6520 6736 
Møbler ............. . ... . .. -5056 -4651 -4766 -4824 

I alt .. . . .. ..... .. . .. . . ... . 1449 2532 1754 1912 

Kilde: Danmarks vareindførsel og -udførsel. Danmarks Statistik, flere årgange. 
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Tabel 3. Direkte og indirekte importindhold af skovsektorens produktionsværdi 
i 1985. 

Importindhold, pet. 

Direkte Indirekte I alt 

Skovbrug . . ... . . . ... . . . . . . . . . .. 0,88 2,20 3,08 
Træindustri . . . ... . ... . . .. . . . . . . 22,16 7,95 30,11 
Møbelindustri ... .. . . . . . .... . .. . 22,68 9,06 31,74 
Papirindustri 33,52 8,46 41,98 

Industri i alt o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,75 10,40 34,15 

Kilde: Input-output tabeller og analyser 1985. Danmarks Statistik. 

Tabel 4. Skovsektorens beskæftigelse 1985. 

Beskæftigelse, 1000 personer 

Direkte Indirekte I alt 

Skovbrug o o o o o 00 . 0 o. o • • • ••• • • o o 4,7 0,4 5, I 
Træindustri o o o o o o o •• •• o • o •• ••• o 15, I 10,6 25,7 
Møbelindustri .. . . . . . . . . . . ..... . 21,7 12,6 34,3 
Papirindustri 9,5 6,5 16,0 

Skovsektor i alt .... . .. .. .. . . . . . . 51,0 30,1 81,1 
Industri i alt . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . 523,5 486,5 1010,0 

Skovsektor / industri, pet. o o • • • • • o o 9,7 6 ,2 8,0 

Kilde: Input-output tabeller og analyser 1985 . Danmarks Statistik . 

lyst i tabel 4, hvor tallene gælder såvel 
heltids- som deltidsbeskæftigede. 

I beskæftigelsesmæssig henseende er 
skovbrug en ekstensiv arealanven
delse. I 1985 var direkte beskæftiget 
4.700 personer i skovbruget, hvilket 
svarer til II pr. 1000 ha. 
Skovbruget har også et meget beske
dent indhold af indirekte beskæfti
gede ( f.eks. personer ansat på plante
skoler og hos maskinforhandlere). Det 
skyldes at erhvervets produktion kun i 

mindre omfang er afhængig af leve
rancer udefra, som også kræver ar
bejdskraft. 
Skovbruget er imidlertid også råstofle
verandør til skovsektorens industri
virksomheder, som har en betydelig 
såvel direkte som indirekte beskæfti
gelse . I 1985 var skovsektorens direkte 
beskæftigelse 51.000 personer, hvilket 
svarer til knap 10 pet. af hele beskæfti
gelsen i industrien. Hertil kommer så 
skovsektorens indirekte beskæftigel
sesvirkning. 
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Folo I. Skovsektorens direkte beskæftigelse opgøres til 51.000 personer, hvoraf hovedparten er 
beskæftiget i træindustrien. 

3. Investering og kalkulationsrente 

Mange af skovbrugets dispositioner 
har karakter af investeringer, dvs. der 
afholdes udgifter nu i forventning om 
indtægter i fremtiden. 
En række dispositioner har relativ kort 
tidshorisont, f.eks . pyntegrøntinveste
ringer. Valg af tyndingsmetode og 
-tidspunkt er eksempler på dispositio
ner med mellem lang tidshorisont. Den 
mest langtrækkende disposition er 
træartsvalget, hvor man disponerer 60 
til 150 år frem i tiden . 
Investeringstankegangen er derfor 
skovøkonomiens grundelement (Hol
ten-Andersen, 1989). Og valg af kalku
lationsrente eller diskonteringsfaktor 
bliver af afgørende betydning for inve
steringsberegningers resultater. 
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Almindeligvis gennemføres investe
ringsberegninger ved anvendelse af ka
pitalværdimetoden, hvorved alle for
ventede ind- og udbetalinger gennem 
investeringens levetid føres tilbage til 
nutid ved hjælp af en given kalkulati
onsrente. 
Den således beregnede kapitalværdi el
ler nutidsværdi kan opfattes som inve
steringens bidrag til samfundets for
mue under de benyttede forudsætnin
ger. (Det skal bemærkes, at i skov
brugsøkonomiens terminologi kaldes 
kapitalværdier for jordværdi, idet jor
den opfattes som den mest begræn
sende faktor). 
Der har i skovbrugsøkonomien igen
nem de sidste par århundrede været en 
til tider voldsom debat om kalkulati-



onsrentens rolle og størrelse i investe
ringsberegninger. De fremførte mulig
heder spænder mellem: "O-rente 
(Waldrein), en særlig lav objektiv 
forstlig rente, en rente lig skovbrugets 
gennemsnitlige afkast, ikke rentes 
rente men summeret rente, almindelig 
rente (Bodenrein)". (Hoften-Ander
sen, 1989). 
Waldreinertragslæren (O-rente) er af 
moralsk/filosofisk karakter (popu
lært "Kasseoverskuds-betragtning"). 
Derimod svarer Bodenreinertragslæ
ren (almindelig rente) til økonomisk 
baseret investeringstankegang. Alle 
mellem formerne er forsøg på at ned
bringe rentebelastningen, og derved 
tilnærmer Bodenreinertragslærens op
timalitetskriterium til Waldreiner
tragslærens. 
En vurdering af skovrejsningens sam
fundsøkonomiske perspektiver må 
foretages ud fra en investeringstanke
gang. Med hvad er en "almindelig 
rente"? Eller mere konkret formuleret: 
Hvorledes fastsættes den samfunds
mæssige kalkulationsrente? 
De to almindeligste indfaldsvinkler til 
fastsættelse af den samfundsmæssige 
kalkulationsrentefod er estimation fra 
henholdsvis forbrugs- og produktions
siden. 
Ved estimation fra jorbrugssiden op
stilles en tidspræferencerentefod, der 
udtrykker samfundets afvejning mel
lem nutidigt og fremtidigt forbrug. 
Ved estimation fra produktionssiden 
opstilles en marginalproduktivitets
rentefod, der skal sikre, at realkapita
len anvendes lige produktivt overalt i 
samfundet. 
Under idealiserede forudsætninger om 
økonomiens funktion vil de to metoder 
lede frem til samme resultat. I praksis 
må man dog forlade sig på betydelige 

elementer af skøn ved fastsættelse af 
den samfundsmæssige kalkulations
rentefod. 

3.1. Estimation fra forbrugssiden 
Forudsætningen, om at der eksisterer 
en positiv samfundsmæssig kalkulati
onsrentefod, er baseret på følgende 
præmisser: 
- det antages, at forbrugernes grænse

nytte er aftagende med stigende for
brug (dvs. at den nytte forbrugerne 
får af den sidst forbrugte krone er 
mindre end af den først forbrugte); 

- der forventes et øget forbrug pr. ind
bygger i fremtiden; 

- det antages, at der eksisterer en ren 
tidspræference, selvom nytten af et 
givet forbrug måtte være den samme 
nu som i fremtiden. 

Ved fastsættelsen af den samfunds
mæssige kalkulationsrentefod anven
des begrebet grænsenyttefleksibilite
ten. Det er en elasticitet, der angiver 
forholdet mellem den procentuelle 
ændring i grænsenytten og den procen
tuelle ændring i forbruget. 
Den samfundsmæssige kalkulations
rentefod (Kr) kan herefter udtrykkes 
som: 

Kr (l + p) (l + f)-E - l """ p-Ef 

hvor 

Kr kalkulationsrenten 
p den rene tidspræference 
E grænsenyttefleksibiliteten 
f væksten i forbruget 

Forsøg på estimat ion af grænsenytte
jleksibiliteten har givet ret forskelligar
tede resultater. Der synes dog at være 
nogenlunde enighed om, at værdien af 
grænsenyttefleksibiliteten ligger i in
tervallet -1 til-3. 
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Væksten i det samlede forbrug (privat 
såvel som kollektivt) har gennem de 
sidste 25 år udgjort 2,7 pet. pr. år i gen
nemsnit, fordelt med 2,4 pet. pr. år for 
det private forbrug og 4, l pet. pr. år for 
det kollektive forbrug. 
Det er naturligvis uvist, hvordan for
bruget vil udvikle sig på langt sigt. Der 
hersker dog nok en almindelig forvent
ning om, at der er grænser for væksten 
i det materielle forbrug, hvorimod der 
næppe er grund til at forvente, at der 
skulle opstå barrierer for udviklingen i 
forbruget af tjenesteydelser. 
Den rene tidspræference begrundes 
dels med usikkerhed med hensyn til 
fremtiden, dels med en ren forbrugsu
tålmodighed, som ikke er økonomisk 
rationelt motiveret. Det kan diskute
res, om den rene forbrugsutålmodig
hed bør indgå i den samfundsmæssige 
kalkulationsrente. 
Hvad usikkerheden med hensyn til 
fremtiden angår, vil den for enkeltin
dividet bl.a. omfatte spørgsmålet om 
levetidens længde, mens det for sam
fundet drejer sig om globale katastro
fer, krig o.lign., som vil kunne elimi
nere fremtidige forbrugsmuligheder. 
Den rene tidspræference ansættes ofte 
til I pet. 
Sættes grænsenyttefleksibiliteten til -2 
og den rene tidspræference til l pet., 
fås ved en vækst i forbruget på 3 pet. 
pr. år en samfundsmæssig kalkulati
onsrentefod på 7 pet. Nedsættes 
vækstforudsætningen till,5 pet. pr. år, 
reduceres den samfundsmæssige kal
kulationsrentefod til 4 pet. 
Er der tale om offentlige investeringer 
med lang levetid - som f.eks . bygnin
ger, broer eller skovkulturer - bør for
ventningerne til den langsigtede vækst 
i forbruget lægges til grund for fast
sættelsen af den samfundsmæssige 
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kalkulationsrentefod. Forventes det, 
at væksten vil aftage på langt sigt, taler 
det således for at benytte en lavere kal
kulationsrentefod i forbindelse med 
meget langsigtede investeringer end for 
investeringer med en forholdsvis kort 
levetid. 

3.2. Estimation fra produktionssiden 
Det må antages, at en effektiv forde
ling af knappe ressourcer mellem alter
native anvendelser er en samfundsøko
nomisk målsætning. Den højest opnå
elige effektivitet i den henseende er 
kendetegnet ved, at den samlede pro
duktion i økonomien ikke vil kunne 
øges gennem omfordeling af ressour
cerne mellem de forskellige anven
delser. 
Gennemførelse af en realinvestering er 
som nævnt ensbetydende med, at pro
duktive ressourcer reserveres til et be
stemt formål. Går man ud fra, at pro
duktionsfaktorer, der anvendes i for
bindelse med offentlige investeringer, 
kunne finde alternativ beskæftigelse i 
den private sektor, da bør det sam
fundsmæssige kapitalafkast af margi
nale offentlige investeringer kunne 
måle sig med kapitalafkastet af margi
nale private investeringer. Der skal dog 
tages højde for konjunkturbevægelser 
samt eventuelle forskelle med hensyn 
til risiko og eksternaliteter. 
Kapitalafkastet af marginale private 
investeringer kan ikke iagttages di
rekte. 
Derimod findes der tal for det gen
nemsnitlige reale kapitalafkast i den 
private sektor fra midten af 1960'erne 
til i dag. Kapitalafkastet i industrien 
har varieret fra 3-10 pet., mens det for 
perioden som helhed ligger på om
kring 6 pet. For byerhvervene i alt er af
kastet 2-3 procentpoint højere. Sam-



Foto 2. Ved investeringer med lang levetid - fx . tunneler eller skov kulturer - bør kalkulations
rentefoden ansættes ud fra forventningerne til den langsigtede vækst. Fotos af Storebæltstun
nelen (foto S.F.), hhv. en bøg- omorikakultur (foto H .A. Henriksen) . 
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fundsmæssige omkostninger i form af 
forurening m.v. er dog ikke indregnet i 
dette kapital afkast. 
Til sammenligning kan nævnes, at re
alrenten på obligationer i samme peri
ode har ligget på omkring 5 pet. i gen
nemsnit, mens den for en noget læn
gere periode (1946-79) har ligget på 3-4 
pet. 

3.3. Særlig lav kalkulationsrente for 
skovbruget? 
Den særlig lange kapitalbindingsperi
ode i skovbruget rejser et spørgsmål 
om ændringer i den samfundsmæssige 
kalkulationsrentefod over tiden. Som 
det blev vist tidligere, afhænger den 
samfundsmæssige tidspræference 
bl.a. af forventningerne til den fremti
dige vækst. 
Bliver den økonomiske vækst og der
med stigningen i forbruget lavere end 
antaget, vil også den samfundsmæs
sige tidspræference få en mindre 
værdi. De ret udbredte forventninger 
om, at der er grænser for vækst, kunne 
således tale for at benytte en lavere kal
kulationsrentefod for mere langsigtede 
end for kortsigtede investeringer. 
Derimod bør eksternaliteter i form af 
rekreative og miljømæssige virkninger 
ikke indkorporeres i kalkulationsren
ten, da omkostningerne ved frembrin
gelsen af disse effekter bør fremgå eks
plicit af kalkulationerne. 
Tilsvarende bør f.eks . et ønske om sik
ring af den langsigtede træforsyning 
ikke medføre nogen reduktion i kalku
lationsrenten af den grund. Det vil li
geledes være hensigtsmæssigt, om om
kostningerne ved sådanne sikringsfor
anstaltninger fremgår direkte. 
Den samfundsmæssige kalkulations
rentefod skal imidlertid ikke alene bi
drage til at sikre en hensigtsmæssig 

130 

fordeling af forbruget over tiden. Val
get af kalkulationsrentefod må træf
fes, så det offentlige samtidig bidrager 
til en effektiv fordeling af ressourcerne 
mellem økonomiens sektorer. De pro
jekter, der iværksættes eller reguleres 
af det offentlige, bør derfor i alminde
lighed kunne give et samfundsmæssigt 
kapitalafkast, som kan 'måle sig med 
marginale private investeringer. 

3.4. Valg af kalkulationsrente 
På objektivt grundlag er det ikke mu
ligt at fastsætte en "sand" samfunds
mæssig kalkulationsrente. Ud fra for
skellige økonomiske kriterier og hen
syn kan argumenteres for at fastsætte 
kalkulationsrenten i intervallet 3-7 pet. 
Der findes imidlertid gode argumenter 
for at indsnævre det "relevante" kalku
lationsrenteinterval fra begge sider. 
Ved en betragtning fra produktionssi
den er udgangspunktet en antagelse 
om, at en effektiv fordeling af knappe 
ressourcer mellem alternative anven
delser er en samfundsøkonomisk mål
sætning. Derfor bør det samfunds
mæssige kapitalafkast af marginale 
offentlige eller offentligt støttede inve
steringer kunne måle sig med kapital
afkast af marginale private investe
ringer. 
Som nævnt har det gennemsnitlige re
ale kapitalafkast i industrien ligget 
omkring 6 pet. i perioden 1965-85, 
mens det for samtlige byerhverv har 
været lidt højere. 
Det kan imidlertid meget vel tænkes, at 
kapitalafkastet på langt sigt bliver la
vere end i den betragtede 
20-årsperiode. Baggrunden for en så
dan antagelse er en almindelig forvent
ning om, at der i fremtiden vil være 
snævrere grænser for væksten i pro
duktion og forbrug af materielle goder 



- og dermed for økonomisk vækst, selv 
om der ikke skulle opstå barrierer for 
udviklingen i produktion og forbrug af 
tjenesteydelser. 
Valget af en samfundsmæssig kalkula
tionsrentefod må nemlig også ske med 
hensyntagen til fordelingen af for
brugsgoder over tiden. Det fremgår af 
afsnit 3.1., at jo lavere de fremtidige 
forbrugsmuligheder og mernytten her
af vurderes, desto lavere skal den sam
fundsmæssige kalkulationsrente fast
sættes ud fra et forbrugersynspunkt. 
En hel del tyder på, at den materielle le
vestandard for de fleste forbrugere i de 
"rige" lande efterhånden har nået et 
niveau, hvor "loven om den aftagende 
mernytte" mærkbart gør sig gældende. 
Dette betyder at forbrugernes meref-

terspørgse\ ikke primært vender sig 
mod materielle goder, men i højere 
grad rettes mod andre goder, herunder 
miljøgoder. 
Antages det således, at væksten i for
bruget og mernytten heraf vil aftage på 
længere sigt, så kan der argumenteres 
for, at man til vurdering af langsigtede 
investeringer (f.eks. skovtilplantning) 
benytter en relativ lav samfundsmæs
sig kalkulationsrente på 3-4 pet. 
Under danske forhold synes en kalku
lationsrente på 3-4 pet. imidlertid at 
være for lav, selvom der anlægges en 
meget langsigtet betragtning. Hensy
net til Danmarks aktuelle betalingsba
laneeproblemer og store udlandsgæld 
nødvendiggør, at der må stilles rimeligt 
høje afkastningskrav også til offent-

Folo 3. Ved skovrejsningsprojekter anbefales at man tager udganspunkt i en samfundsøkono
misk kalkulationsrente på 5 pet. 
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lige eller offentligt støttede investe
ringsprojekter, som ikke umiddelbart 
bidrager til at løse betalingsbalance
problemerne. 
Der skal derfor ske en afvejning af kra
vet om rimeligt højt kapitalafkast på 
det kortere sigt og hensynet til fordelin
gen af goder over en længere tidsperi
ode. Dette fører til den anbefaling, at 
man ved vurdering af skovrejsnings
projekter tager udgangspunkt i en 
samfundsøkonomisk kalkulations
rente på 5 pct. Men i hvert enkelt til
fælde bør man naturligvis inddrage 
samtlige relevante forhold i vurde
ringen. 

4. Skovrejsningens økonomiske 
effekter 

Skovsektorens nuværende samfundsø
konomiske betydning blev belyst i af
snit 2. Det kunne man kalde en økono
misk vurdering af en "normalskov". 
Ved en vurdering af skovrejsningens 
indvirkning på samfundsøkonomien 
er det imidlertid nødvendigt at se på 
økonomiske virkningers forløb over en 
lang fremadrettet periode. 
I Miljøministeriets marginaljordspro
jekter fra 1986 er der gennemført 
drifts- og samfundsøkonomiske analy
ser af tilplantning eller ekstensiv an
vendelse af tørre marginaljorder (Tek
nikerrapport nr. 6 og nr. 15), og analy
seresultaterne er sammenfattet af 
Stryg (1987) . Den følgende fremstilling 
er i det væsentligste baseret på disse 
rapporter. 

4 .1. Beregningsforudsætninger 
Drifts- og samfundsøkonomiske ana
lyser af skovrejsning må bl.a . bygge på 
en vurdering af, hvordan forsynings
og prisforholdene for træprodukter -
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inklusive råtræ - vil udvikle sig på læn
gere sigt. 
Danmarks gunstige beliggenhed i for
hold til storleverandørerne af nåletræ 
antages at betyde, at Danmark også på 
langt sigt kan forvente at få sit behov 
for import af nåletræsprodukter dæk
ket til uændrede realpriser. I de efter
følgende økonomiske kalkuler er der
for regnet med uændrede realpriser for 
nåletræ, repræsenteret ved gran. 
For løvtræ forventes der derimod at 
kunne opstå knaphed, således at ba
lancen mellem udbud og efterspørgsel 
opnås gennem prisstigninger, især for 
importeret råtræ af høj kvalitet. Dette 
vil i nogen grad medføre højere priser 
også på hjemligt træ. I de økonomiske 
kalkuler for løvtræ, repræsenteret ved 
eg, er der regnet med en årlig realpris
stigning på 0,5 pct. 
Jordens vedproducerende evne er en nøg
lefaktor i kalkulerne for produktions
skov. For rødgran er fastsættelsen sket 
ud fra en analyse af produktionsnive
auet i forsøgsplantninger på tidligere 
agerjord i vestjyske sandjordsområder. 
Analysen viser en markant bedre 
vækst i agerplantninger i forhold til 
hedeplantninger. Gennemsnittet for 
hele materialet er en vækst svarende til 
produktionsklasse (PK) II, hvilket vil 
sige, at der kan produceres gennem
snitligt II m J træ årligt pr. ha over en 
omdrift. Produktionsniveauet for 
sitkagran og eg er ansat til PK-værdier 
på henholdsvis 14 og 4. 
Alle direkte omkostninger vedrørende 
kulturetablering, skovning og trans
port indgår i kalkulerne, og ved bereg
ning af jordværdien er der taget hen
syn til kapacitetsomkostninger, storm
faldsrisiko og at arealet får en højere 
værdi til jagt (" jagtværdier", 100 kr. 
pr. ha) . 



For rekreationsskov er kulturomkost
ningerne ansat lavere end for produk
tionsskov , men til gengæld er der reg
net med reducerede hugstudbytter så
vel kvantitativt som kvalitativt. De di
rekte omkostninger til skovning og 
transport antages uændrede, mens der 
er regnet med en halvering af 
kapacitetsomkostningerne. 
Det skal endelig nævnes, at det i kalku
lerne forudsættes, at bevoksningerne 
hver især er dele af en større skoven
hed, som antages at skulle være på 
mindst 20 ha. Desuden forudsættes, at 
der af hensyn til skovens stabilitet mod 
vest må etableres et værn bælte, som 
ikke kan yde fuld produktion . 

4.2. Beregnede jordværdier (kapital
værdier) 
Der er i den nævnte Teknikerrapport 
nr. 6 opstillet en lang række driftsøko
nomiske kalkuler. De er baseret på de 
enkelte skovproduktioners omsæ t
ningsbalancer , der viser forløbet af 

ind- og udbetalinger over den enkelte 
produktions omdrift. Et eksempel på 
en omsætningsbalance for rødgran er 
vi st i tabel S. 
De forskellige kulturers jordværdier 
beregnes herefter ved anvendelse af 
kapitalværdimetoden, hvorved alle 
forventede ind- og udbeta linger i frem
tiden føres tilbage til nutid ved hjælp 
af af en given kalkulationsrentefod. 
En illustration af produktionspotenti
alets (PK-værdiens) og kalkulations
rentefodens betydning for størrelsen 
af de beregnede jordværdier er vist i fi
gur 2, som viser jord værdierne for 
rødgran PK 6-12, når der foruden ind
og udbetalinger afledt af tabel S tages 
hensyn til kapacitetsomkostninger , 
stormfaldsrisiko og jagtmerværdi. 
Ved et rentekrav på 3 pet. er jordvær
dierne positive for arealer med PK
væ rdier på over 8, mens tilplantning 
med rødgran ved et rentekrav på 4 pet. 
kun er driftsøkonomisk fordelagtig på 
arealer med PK-værdier over IO. Ved 
et 

Tabel 5. Omsætningsbalance for rødgran, PK II, normal etablering, traditio
nel hugst (l98S-priser) . 

Aldersklasse 4 IO 20 30 40 50 60 70 80 90 

Kulturudgift (kr/ ha) .. .. . .. . 8050 1350 500 
Tyndingsmasse (m ' / ha) . . ... 33 63 83 94 99 97 91 

- diameter (cm) .. ... . .... . IO 13 16 19 23 27 30 
salgspris (kr/ m' ) . ... . . ... 276 281 289 301 324 351 368 
omkostning (kr/ m' ) .. .. . .. 165 161 153 141 122 106 97 
NPR (kr / m' ) . . .. . . . .. . . . 111 120 136 160 202 245 271 

Hovedskovningsmasse (m' / ha) 275 339 394 442 478 
- diameter (cm) ... .... . .. 20 24 28 32 36 
salgspris (kr / m' ) . . . . . . . . . 306 331 357 377 390 
omkostning (kr/ m' ) .... . . . 136 118 103 92 85 
NPR (kr/ m ' ) . . . . . . . .. .. . 170 213 254 285 305 

Kilde : Hansen el al (1987). 
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Figur 2. Beregnede jordvæ rdier (kr. pr. ha) for rødgran PK 6-12. Der er indregnet en jagtmer
væ rdi på 100 kr/ ha. Kilde: Hansen el al (1987) . 

rentekrav på 5 pet. og derover er alle de 
modelberegnede jordværdier negative. 
Konklusionen på figurens resultater 
må være, at det ikke vil være økono
misk fordelagtigt at plante skov på de 
ringest boniterede arealer, og at rente
kravet har stor betydning for skovtil
plantningens jordværdier. 
I tabel 6 er vist nogle model beregnede 
jordværdier for kulturer i produk
tions- og rekreationsskov, hvortil skal 
gøres nogle bemærkninger om 
træartsvalg. 
Med vedproduktion som det primære 
formål er det økonomisk mest forde
lagtigt at plante gran i så stort omfang 
som muligt, men med løvtræbælte i 
den vindudsatte skovrand. 
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Modellen går ud på at anlægge eksten
sivegekultur i et 40 m bredt bælte langs 
halvdelen af skovranden. Resten af 
skoven tilplantes med 60 pet. rødgran, 
30 pet. sitkagran og IO pet. lærk (indre 
læbælter - 20 m bredt for hver 200 m) 
efter intensiv kulturmodel. I så fald 
opnås en gennemsnitlig jordværdi pr. 
ha på 10.000 kr. i skovenheder på 20 
ha, og 13.000 kr., når skovenheden er 
200 ha (kalkulationsrente 3 pet.) . 
Ved rentefod på 5 pet. og samme for
udsætninger som ovenfor bliver den 
gennemsnitllige jordværdi pr. ha 
-6.000 kr. ved en skov på 20 ha og 
-4.000 kr. ved en skov på 200 ha . Ved 
rentefod 7 pet. er de tilsvarende tal 
-9.000 kr. og -8 .000 kr. 



Hvis ved produktionen ikke er det pri
mære mål med skovrejsningen, er det 
økonomisk mest fordelagtigt at be
nytte ekstensive kulturanlæg i gran ved 
et rentekrav på 5 pet. eller derover. l så 
fald regnes der med, at en rekreations
skov skal være på mindst 50 ha. Med en 
ligelig fordeling af dette areal til gran 
og eg opnås gennemsnitlig jordværdi 
pr. ha på -7.000 kr. ved 5 pet. og -8.000 
kr. ved 7 pet. 
Ved rente krav på 3 pet. eller derunder 
må intensive grankulturer foretrækkes 
ud fra økonomiske hensyn, og den gen
nemsnitlige jordværdi bliver 2.000 kr. 
pr. ha. 
l marginaljordsprojekterne er skov
tilplantningens økonomi blevet sam
menlignet med økonomien ved eksten
siv græsmarksdrift og afgræsning med 
får eller ammekøer. Figur 3 viser de 
modelberegnede jordværdier for af
græsning med får - der er det "billig-

ste" græsningsdyr - og tilplantning af 
produktionsskov på tør sandet margi
naljord for forskellige kalkulations
renter og arealstørrelser. 
Ved et aflønningskrav af realkapitalen 
på 3 pet. giver tilplantning afprodukti
onsskov et klart bedre økonomisk af
kast end afgræsning, som til gengæld 
er bedst ved et forrentnings krav på 7 
pet., hvor dog kun afgræsning med får 
på stor arealstørrelse har en positiv ka
pitalværdi . 
Vælges en kalkulationsrente på 5 pet. 
(som anbefalet foran) ved vurderingen 
af de to marginaljordsanvendelser, vil 
rangordningen af disse navn lig af
hænge af arealstørrelsen. Afgræsnin
gen giver bedst økonomisk afkast ved 
de større enheder (200-500 ha), mens 
der synes at være jævnbyrdighed ved 
små og mellemstore enheder (20-200 
ha) . 
Ud fra økonomiske kriterier er der ved 
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Figur 3. Jordværdier ved fåregræsning og tilplantning. Kilde: Hansen et al (1987) . 

135 



valg mellem marginaljordsanvendelser 
altså ikke tale om et enten-eller, men 
snarere om et både - og. Valget mellem 
afgræsning og tilplantning er imidler
tid ikke alene et spørgsmål om areal
størreIse, men marginaljordsarealer
nes bonitet må også tages med i vurde
ringen. 

4.3. Beskæftigelsesvirkning 
En vurdering af skovrejsningens akti
vitetsskabelse må som tidligere nævnt 
baseres på viden om den danske skov
sektors nuværende samfundsmæssige 
betydning. Det er indlysende, at en 
vurdering af skovrejsningens langsig
tede virkninger er behæftet med bety
delig usikkerhed. 
Ved beregningen af beskæftigelsesef
fekten ved tilplantning er forudsat til
plantning af et lige stort areal hvert år 
i 25 år og derefter ophør indtil hoved
skovningstidspunktet (70 år for gran 
og 140 år for eg), hvor arealerne gen
tilplantes med samme træart. 
Beskæftigelsesindholdet er beregnet 
pr. 1000 ha. Endvidere er forudsat en 

træartsfordeling på 75 pet. gran (PK 
11) og 25 pet. eg (PK 4). 
Tilplantning skaber en beskæftigelse, 
der er ret ujævnt fordelt over tiden (se 
tabel 6). I tilplantningsfasen udgør be
skæftigelsen 2,5-4 mandår pr. 1000 ha 
ved kontinuerlig tilplantning af et lige 
stort areal hvert år i 25 år. 
Den afledede aktivitetsskabelse er be
skeden i denne fase. Det drejer sig om 
ca. 10 pet. af beskæftigelsen i primær
sektoren. 
Ved en kontinuerlig tilplantning af nye 
arealer frem til tidspunktet for de før
ste hugster af salgbart træ efter ca. 30 
år vil beskæftigelseseffekten svare no
genlunde til det, der kan forventes ved 
ekstensiv afgræsning af arealerne med 
får eller kødkvæg. 
Når der fra skovarealerne ca. 30 år ef
ter tilplantningens start udbydes træ til 
træindustrien, indtræder den fremad
rettede beskæftigelseseffekt, der to
tredobler den samlede beskæftigelse. 
Efter ca. 70 år påbegyndes afviklingen 
af de første tilplantninger, og i denne 
fase stiger beskæftigelsen en del. Ved 

Tabel 6. Beskæftigelseseffekt ved skovtilplantning. 

Skovsektoren 
År efter Antal mandår 

tilplantning pr. 1000 ha 

- Skovbrug ..... . .. . ... .. .... . . . . . 0-70 2,50- 4 
71-95 2,50-10 

Forsyning af skovbrug . . . . . . . . . . . . . . 0-70 0,25- 0,4 
71-95 0,75- 1 

- Primær træindustri . ... .. .... ... .. 30-70 5 - 8 
71-95 15 

Forsyning af træindustri .... . ....... . 30-70 1,50- 2,5 
71-95 5 

Kilde: Rude og Dubgaard (1987). 
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Folo 4. Den samlede direkte beskæftigelseseffekt af skovbrug udgør 7,5-10 mandår pr. 
1000 ha. 

den nuværende arbejdsproduktivitet i 
skovbruget udgør den samlede direkte 
beskæftigelseseffekt 7,5-10 mandår pr. 
1000 ha, mens den afledede effekt i for
arbejdningssektoren er ca . den dob
belte. Denne "arbejdsintensive" fase 
udgør, jfr. forudsætningen om til
plantningstakten, 25 år, hvorefter be
skæftigelseseffekten atter falder til det 
lave niveau. 
Det er som nævnt klart, at en vurde
ring af beskæftigelsen op til 100 år 
frem i tiden hviler på grove antagelser 
og er behæftet med stor usikkerhed. 
Men selvom de absolutte tal må tages 
med stort forbehold, er tendenserne 
dog rimeligt sikre. 
Det kan konkluderes, at uanset om til
plantning eller afgræsning vælges, vil 

det kun være muligt at opretholde er. 
beskeden del af den nuværende be
skæftigelse ved driften af et givet 
landbrugsareal, som ved salgsafgrøde
produktion er 17-18 mandår pr. 1000 
ha. 
Inden for en overskuelig fremtid - 30 
år - vil de to alternativer ikke adskille 
sig i den henseende. Senere, når hug
sten i plantagerne begynder, vil til
plantning som følge af en mere 
arbejdsintensiv forarbejdningsproces 
have en større beskæftigelseseffekt end 
afgræsning. 

4.4. Betalingsbalancemæssige ef
fekter 
Hensynet til betalingsbalancen næv
nes ofte som en begrundelse for at til-
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plante marginaljorder, idet Danmark 
som vist har en betydelig nettoimport 
af træ og træprodukter. 
Skov, der tilplantes i dag, vil dog først 
få positiv virkning på betalingsbalan
cen om 30-40 år, når bevoksningerne 
begynder at yde salgbart træ. Den ak
tuelle betalingsbalanceuligevægt kan 
derfor næppe anvendes som begrun
delse for tilplantning af marginaljord. 
Man må gå ud fra, at betalingsbalance
problemerne inden for den nævnte 
tidshorisont løses mest hensigtsmæs
sigt gennem erhvervspolitiske foran
staltninger, der sikrer, at arbejdskraft 
og kapital anvendes i de eksport- og 
importkonkurrerende sektorer, hvor 
aflønningen af produktionsfaktorerne 
er højest. 
På den anden side er der næppe tvivl 
om, at der fortsat - også på meget 
langt sigt - vil være et importoverskud 
af træprodukter i Danmark og inden 
for EF. Hensynet til sikringen af den 
langsigtede træforsyning kan således 
tale for iværksættelse af tilplantning. 

4.5. Fleksibilitetshensyn 
I diskussionen om fremtidige margi
naljordsanvendelser fremhæves ofte 
fleksibilitetshensynet som noget meget 
væsentligt. Det er oplagt, at afgræs
ning er en mere fleksibel produktion 
end tilplantning. Med skoven vil man 
med omdriftstider på 70-120 år i langt 
højere grad binde sig til en bestemt are
alanvendelse. Selv efter en hel omdrift 
vil man stadig stå over for en betragte
lig rydningsomkostning, hvis arealet 
skal konverteres tilbage til landbrug. 
Marginaljord udlagt til ekstensiv af
græsning kan betragtes som en arealre
serve, der hurtigt kan inddrages i den 
konventionelle landbrugsproduktion 
eller overføres til andre formål. 
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Hensynet til at have en area/reserve til 
imødegåelse af eventuelle uforudsete 
ændringer i markedsforholdene og 
prisrelationer for landbrugsprodukter 
må naturligvis sammenholdes med de 
fordele, der kan ligge i at have en skov
reserve til imødegåelse af eventuelle 
uforudsete real prisstigninger på træ. 
Tilplantning må nødvendigvis ske ud 
fra en meget langsigtet vurdering af be
hovet for og priserne på træ. 

5. Rekreations- og miljøeffekter 

I det foregående har fremstillingen væ
ret koncentreret om skovrejsningens 
produktionstjenester, som kan vurde
res i økonomiske termer. Ved skov
dyrkning og dermed skovrejsning op
træder imidlertid en række eksterne ef
fekter, som kun vanskeligt kan kvanti
ficeres i økonomiske termer. Det skyl
des at der ikke findes markedspriser på 
disse såkaldte eksternaliteter, som kan 
være enten negative eller positive. 
Ved skovrejsning kan eksternaliteterne 
samles i hovedgrupperne rekreations
og miljøeffekter. Spørgsmålet er nu, 
hvordan sådanne effekter skal vurde
res i en samfundsmæssig sammen
hæng. 
Problemstillingen med tilhørende ana
lysemetoder behandles i fagområdet 
miljøøkonomi, der kan siges at om
fatte to områder, nemlig forureningsø
konomi og naturområdeøkonomi. 

5.1. Miljø kontra produktion 
Skovbruget (og andre samfundssekto
rer) anvender sine ressourcer til pro
duktion af en lang række varer og tje
nesteydelser, og samtidig frembringes 
forskellige goder af ikke-økonomisk 
art: Æstetiske og rekreative værdier og 
andre positive effekter. Produktionen 



giver også anledning til en række mil
jømæssige problemer: Støjgener, ar
bejdsskader, stress, forurening af luft, 
vand og jord, forarmelse af naturen og 
andre negative effekter. 
Produktionens positive og negative ef
fekter tilsammen er medbestemmende 
for kvaliteten af miljøet forstået i bred 
forstand. Miljø- og produktionshen
syn antages til en vis grad at være i strid 
med hinanden på et givet tidspunkt: Jo 
større produktion af varer og tjeneste
ydelser, desto ringere miljøkvalitet og 
omvendt. 
Dette forhold er illustreret i figur 4, 
hvor kurven AB viser de kombinatio
ner af produktionsomfang og miljø
kvalitet, som det er muligt at opnå med 
en given indsats af ressourcer (= kapi
tal, arbejdskraft m.v.) . 
I figuren er den stiplede kurve CD ud
tryk for, at befolkningen opnår samme 
nytte eller velfærd ved forskellige kom
binationer af de to slags goder. Jo 
højere beliggende, kurven CD er i figu
ren, desto større nytte. Den optimale 
kombination af goderne findes derfor i 

Miljøkvalitet 

B 

det punkt, hvor de to kurver tangerer 
hinanden. 
I praksis er det imidlertid vanskeligt eI
ler umuligt at kvantificere sammen
hænge mellem mængden af producerede 
varer og tjenesteydelser på den ene side 
og miljøets kvalitet på den anden side. 
For hvad skal man forstå ved miljøkva
litet, som er et begreb med mange di
mensioner? Og hvis man kunne defi
nere og måle miljøkvaliteterne, hvor
dan skulle man så kunne sammenveje 
enkeltkomponenterne? Helt forskel
lige varer og tjenesteydelser sammen
vejes jo ved anvendelse af priser, men 
det er netop priser, man mangler på 
miljøgoder. 
Mindst lige så vanskeligt er det at blive 
enige om fastlæggelsen af en fælles 
nytte- og velfærdsfunktion. Det skyl
des at det er et spørgsmål om at udlede 
befolkningens præferencestruktur 
med hensyn til valg mellem produktio
nens størrelse og miljøets kvalitet. 
Samtidig har enkeltindivider eller en
kelte grupper meget forskelligartede 
holdninger til spørgsmålet. 

--c 

Varer og tjeneste
ydelser 

Figur 4. Optimal kombination af produktionsomfang og miljøkvalitel. 
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Problemet kompliceres yderligere af, 
at fremtidige generationer ikke kan 
være med til at fastlægge velfærdskur
ven. Netop de langsigtede konsekven
ser er det vigtigt at være opmærksom 
på, når det drejer sig om miljømæssige 
spørgsmål, hvor mere kortsigtede be
slutninger og handlinger kan medføre 
irreversible eller vanskeligt genoprette
lige ændringer i miljøet. 
Afvejningen mellem produktionens 
størrelse og miljøets kvalitet skal altså 
ikke blot vurderes kortsigtet og statisk. 
Og set i et dynamisk perspektiv kan der 
være såvel negative som positive sam
menhænge mellem produktionens 
størrelse og miljøets kvalitet. En kraf
tig vækst i visse dele af produktionen 
kan have negativ indvirkning på miljø
ets kvalitet på længere sigt. 
Og en stor stigning i produktionen eller 
en kraftig økonomisk vækst giver nok 
pres på miljøet, men den giver os også 
mulighed for og villighed til at betale 
"prisen" på miljøgoder. Det er her 
nærliggende at gøre opmærksom på 
loven om den aftagende mernytte. 
Når den materielle levestandard (ud
trykt ved mængden af varer og tjene
steydelser) vokser kraftigt, som det er 
sket i de "rige" lande, så er det på grund 
af den aftagende mernytte ikke mær
keligt, at forbrugerne begynder at ef
terspørge andre ting og herunder mil
jøgoder. 
Men da miljøgoder ikke i almindelig
hed gøres til genstand for efterspørgsel 
i sædvanlig forstand, bliver der heller 
ikke fastsat nogen pris i et marked. 
Den stigende efterspørgsel efter miljø
goder kommer i stedet for til udtryk 
gennem debatten og den politiske pro
ces, og værdiansættelsen af miljøgo
der er i sidste instans et politisk pro
blem. Men der er dog gjort forsøg på at 
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udvikle metoder, som kan anvendes til 
at forbedre politikernes beslutnings
grundlag. 

5.2. Prisen på miljøgoder 
Værdien af et miljøgode kan man for
søge at opgøre til summen af, hvad alle 
forbrugere af godet er villige til at be
tale, for at det givne gode stilles til rå
dighed i en given mængde. Fremgangs
måden har ofte været brugt i økono
misk vurdering af f.eks. skovenes re
kreationsværdi. 
I Danmark har Christensen (1982) så
ledes foretaget en vurdering af den 
samfundsmæssige værdi af de nord
sjællandske statsskoves udnyttelse til 
rekreationsformål i 1977. Analysen ta
ger udgangspunkt i registrering af 
transportafstand og besøgshyppighed 
for personer i de områder, hvor den på
gældende skover et aktuelt rekreati
onsobjekt. 
Et skovbesøgs rekreative værdi varierer 
fra person til person, således at de 
skovgæster, der vurderer besøgets 
værdi højest, skulle være villige til at 
betale det største beløb (transportom
kostning og eventuel entre) for at 
komme i skoven. De aktuelle gæsters 
samlede betalingsvillighed udgør her
efter skovens rekreative værdi. 
Som understreget af Helles et al (1984) 
har sådanne beregninger dog et be
grænset sigte, fordi der er mange rekre
ative aspekter, som ikke kan kvantifi
ceres. Problemerne er størst for de fø
lelsesmæssige sider af skovbesøgene. 
Det er ikke alene oplevelserne under 
selve opholdet i skoven, der har værdi, 
men ofte begynder det hele med for
ventninger og planlægning af skovtu
ren, og udbytte i form af fysisk vel
være, minder og erfaringer kan have 
betydning og værdi efter skovbesøget. 



Foto 5. Skoven har stor værdi til friluftsformål, men det er svært at få en konkret vurdering af 
den samfundsmæssige værdi. 

I forbindelse med en direkte opgørelse 
af betalingsvillighed hos brugerne ved 
hjælp af spørgeundersøgelser har det 
specielt været diskuteret, om man kan 
hindre individer i systematisk at svare 
usandt ud fra strategiske hensyn. 
Det er let at efterspørge en stor 
mængde af f.eks . miljøgoder, hvis man 
tror, at det er andre, der skal betale pri
sen. De fleste er vel nok klar over, at det 
koster noget at frembringe eller bevare 
miljøgoder. Prisen er f.eks. nedsat pro
duktion af andre goder. Men der er 
utvivlsomt mange "miljøforbrugere", 
som tror, at det for dem er gratis at 
opnå en bedre miljøkvalitet. 
Betalingsvillighed kan også opgøres på 
indirekte vis. Miljøkvaliteter kan være 
knyttet til almindelige goder, f.eks. er 

værdien af en privat bolig afhængig af 
støj, og ved at undersøge forskelle i 
ejendomspriser kan man få informa
tion om villigheden til at betale for en 
reduktion i støjniveau. 
Der er dog den vanskelighed ved en så
dan fremgangsmåde, at en række for
hold ud over støjniveauet kan variere, 
og det kan selvfølgelig være vanskeligt 
at afgøre, hvor stor en del af prisvaria
tionen, der skyldes forskelle i støjnive
auet. 
I mange tilfælde er usikkerheden ved 
økonomisk vurdering af miljøgoder så 
betydelig, at det ikke synes særligt me
ningsfyldt at forsøge en opgørelse. Hvad 
er f.eks. den økonomiske værdi af for
bedret luft- eller vandkvalitet, en varie
ret natur, et rigt plante- og dyreliv etc.? 
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Det er ganske vist almindeligt i vel
færdsovervejelser at respektere indivi
duelle præferencer. Men i forbindelse 
med væsentlig usikkerhed i den økono
miske vurdering af miljøkvalitet kan 
man spørge, om det er lige så rimeligt 
at basere vurderinger på personers tro 
eller forestillinger vedrørende fremti
dige muligheder (Mortensen, 1984)) . 

6. Afslutning og konklusion 

I de kommende år forventes en betyde
lig del af de nuværende danske land
brugsarealer at blive marginaliseret og 
udgå af traditionel landbrugsrnæssig 
drift. Årsagen hertil er den forringede 
rentabilitet ved traditionel planteavl, 
som først og fremmest antages at 
ramme de tørre, sandede jorder i Jyl
land. 
På de ringest boniterede arealer vil det 
ikke være økonomisk hensigsmæssigt 
at tilplante med skov. Der vil i så fald 
være tale om, at man erstatter margi
nale landbrugsarealer med marginale 
skovarealer. Sådanne arealer kan nok 
med større fordel anvendes til afgræs
ning med får eller kødkvæg. 
For de lidt bedre boniterede arealer vi
ser økonomiske beregninger, at skov
rejsning med vedproduktion som ho
vedformål kun er samfundsøkomisk 
interessant, hvis der anvendes en kal
kulationsrealrente på højst 3-4 pet. 
Om en realforrentning på 3-4 pet. er 
tilstrækkelig set ud fra et privatøkono
misk synspunkt, vil bl.a. afhænge af, 
hvilke beskatnings- og tilskudsregler 
samfundet vælger som styringsmidler 
ved skovrejsning i privat regi. 
Med i en samfundsøkonomisk vurde
ring af skovrejsning hører også virk
ningen på beskæftigelse og betalings
balance. I de første 30 år efter skovtil-
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plantning er denne virkning meget be
skeden, og først efter 60-70 år vil der 
være tale om en positiv virkning af be
tydning . 
Ved en samfundsmæssig helhedsvur
dering af skovrejsning må imidlertid 
også tages hensyn til rekreations- og 
miljøeffekter. Det vil her være natur
ligt at sammenligne med afgræsning af 
arealerne med får eller kødkvæg. 
Både tilplantning og afgræsning under 
ekstensive former er miljømæssigt 
gunstige anvendelser, idet kvælstofud
vaskning og pesticidforbruget vil være 
af minimal betydning. 
Med hensyn til landskabsæstetiske og 
rekreative konsekvenser er det selvsagt 
en subjektiv vurdering, om overdrevs
lignende græsarealer med græsnings
dyr eller skovplantager er at fore
trække. 
Produktionsskov vil altid give eksterne 
effekter, f.eks. rekreationsmulighed. 
Ved skovrejsning kan varetagelsen af 
landskabsæstetiske og rekreative hen
syn tilgodeses ved tilplantning af større 
arealandele med løvtræer, hvilket så til 
gengæld vil forringe økonomien i 
skovproduktionen. 
Skovrejsning primært med sigte på 
rekreation vil vel først og fremmest 
blive aktuel på marginaljorder, der lig
ger i nærheden af større befolknings
koncentrationer, og hvor skovrejsnin
gen sker i offentligt regi. 
Af hensyn til det politiske beslut
ningsgrundlag ville det være ønskeligt, 
at forskellige marginaljordsanvendel
sers eksterne effekter blev forsøgt 
kvantificeret økonomisk. Det ville for
bedre troværdigheden af samfundsø
konomiske analyser og kalkuler, hvor 
det drejer sig om at få alle eksterne om
kostninger og fordele med - altså at in
ternalisere eksternaliteterne. Men det 



Foto 6. Både overdrev med græsning og skovbrug kan være attraktive set fra et rekreativt og et 
landskabsæstetisk syn. 

er just denne opgave, der ved en sam
fundsmæssig vurdering af skovrejs
ning er så vanskelig. 
Der skal under alle omstændigheder 
tænkes langsigtet ved en samfunds
mæssig vurdering af skovrejsning, 
som har noget pompøst over sig. For 
som det er formuleret : Det hører kom
mende generationer til at kunne opleve 
det mere markante resultat af rejsnin
gen, som vel både kan give nye land
skabstræk, tømmerboom og forbedret 
betalingsbalance. 
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Ordliste 

Eksplicit: Udtrykkeligt. 
Eksternaliteter: Ydre effekter eller virknin

ger i skovbruget fx. miljø og rekreation, 
som ofte ikke værdisættes. 

Elasticitet: Angiver forholdet mellem den 
relative ændring i to variable størrelser. 
Eksempelvis indkomstelasticitet: An
giver den procentiske ændring i forbru
get, når indkomsten ændres med I pro
cent. 

Estimation: Skøn. 
Grænsenyttefleksibilitet: En elasticitet, der 

angiver forholdet mellem den procenti
ske ændring i grænsenytten og den pro
centiske ændring i forbruget. 

Jordværdi: Kapitalværdi ved investering i 
en skovbevoksning. Kan beskrives som 
den pris en investor kan give for jorden, 
hvis investeringen i en skovkultur skal 
give et afkast svarende til den forudsatte 
kalkulationsrente. 

Kalkulationsrente: Rentefod brugt i inve
steringsberegninger, når ud- og indbeta
linger falder på forskellige tidspunkter. 

Kapacitetsomkostninger: Omkostninger 
som ikke afhænger direkte af produkti-
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onsomfanget. Fx. administration, ejen
domsskatter, vej vedligeholdelse. 

Kapitalværdi: Alle ind- og udbetalinger ved 
en investering tilbagføres til anlægstids
punktet med den forudsatte kalkula
tionsrente. Er kapitalværdien positiv, 
giver investeringen et højere afkast end 
den valgte rentefod. Se også jordværdi. 

Marginal: (forstavelse) som ligger på græn
sen af noget. Bruges i en række samme
hænge. Marginaljord: Jord som er på 
grænsen til at være dyrkningsegnet ud 
fra biologiske eller økonomiske hensyn. 
Marginalinvestering: En yderligere in
vestering, som i reglen giver lavere afkast 
end de tidligere foretagne. 

Nytte: Forestillingerne om velfærd er knyt
tet til begrebet nytte. øget velfærd for den 
enkelte består i større nytte, og ifølge øko
nomisk teori søger forbrugerne at handle 
sådan, at de opnår størst mulig nytte. 

Produktionsfaktorer: Fx. realkapital, jord 
og arbejdskraft. 

Produktivitet: Afkast i forhold til indsatte 
produktionsfaktorer. 

Præference: Forrang, afvejning af alterna
tiver. I økonomien er kapital ofte en be
grænsende faktor, og derfor må man ofte 
overveje hvilke investeringer e.l., der skal 
prioriteres. 

Realinvestering: Investering i fast ejendom 
og andre reelle goder. 

Real ren te: Rentefod efter at der er taget 
højde for inflation. Markedsrenten er 
sammensat af to elementer, dels en fak
tor som udtryk ker den reale forrentning, 
dels en faktor der angiver købekrafts
ændringen . Realrenten anvendes, når 
man vurderer en investerings reelle af
kast, dvs . opgjort i realpriser. 

Realpriser: Priser efter at der er taget højde 
for inflation. I skovbruget viser histori
ske erfaringer, at træpriser over en lang 
periode omtrent følger inflationen, og 
real prisen er derfor uændret eller svagt 
stigende. (Se fx. Skoven 10/ 89). 

Tidspræference: Afvejning af tidspunkter; 
i økonomien fx. om man lægger vægt på 
et hurtigt afkast af en investering. 



Skovplanlægningen og 
erfaringer i Sønderjylland 

Af GERT GAMMELGÅRD, 
ansat ved Teknisk forvaltning, Sønderjyllands amt 

Det ønskes, at skovarealet i Danmark 
skal fordobles på en skovgeneration, 
fra 12070 af arealet til ca. 25070. Hvis det 
sker, vil det have en række konsekven
ser, bl.a. at 
- skoverhvervets vilkår i Danmark 

bliver væsentlig ændrede, 
- landbruget kan få svært ved at 

opretholde sit produktionsomfang, 
- det danske landskab vil ændre ka

rakter - afhængigt af hvordan til
plantningen sker, 

- Danmark yder sit bidrag til at opret
holde tilstrækkeligt store skovarea
ler i verden. 

Konkurrencen om at ændre det åbne 
land har således fået endnu en kraftig 
deltager. I de seneste år er der på fri
villigt grundlag blevet tilplantet mere 
end 1000 ha pr. år. Nu skal det op på 
5000 ha. pr. år. 
Gennem de sidste årtier har samfunds
udviklingen ført til et øget pres på an
vendelsen af det åbne land . Private og 
offentlige anlæg er blevet lokaliseret 
uden for byerne. Ferie- og fritidsan
læg, strækningsanlæg, vindmøller, 
lossepladser, skydebaner, kørselsan
læg og meget andet har brugt af 
jorden. 
By- og landzoneloven har hidtil be
grænset denne "industrialisering" af 

det åbne land ved at bremse bolig- og 
erhvervsudviklingen på landet. Måske 
vil nogle erhverv i de kommende år 
flytte ud i landbrugsbygninger, som 
bliver tilovers. 
Et enkelt erhverv, råstofindvinding, 
har opnået en registrering og dermed 
stærk beskyttelse af sine fremtidige 
udviklingsmuligheder gennem amter
nes råstofplanlægning og -administra
tion. 
Det er i denne koncert af interesser, at 
tilplantningen nu melder sig for at 
spille førsteviolin. 

Hvorfor planlægge regionalt? 

Den planlægning af skovrejsningen, 
som Folketinget nu har vedtaget, er vel 
især udsprunget af et EF-inspireret øn
ske om dels at støtte den private skov
rejsning, dels at mindske landbrugs
produktionen. Men der en en lang 
række mere specifikke grunde til, at 
amterne nu skal til at planlægge til
plantningen: 
- det åbne lands udseende ændres ra

dikalt ved tilplantning af større om
fang, 

- den erhvervsmæssige udnyttelse af 
skove kræver en vis koncentration 
og dermed styring af lokaliseringen, 
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Figur l. Alle amter udfører planlægning for det åbne lands anvendelse til byformål, losseplad
ser, vindmøller mv. - og nu også tilplantning. 

- tilplantning hindrer mange af de an
dre anvendelser af det åbne land, 
som ellers godt kunne forenes med 
den land brugsmæssige udnyttelse 
f.eks. vindmøllerne, 

- denne binding er meget langvarig, 
- tilplantning er en meget kapitaltung 

og langsigtet investering, som derfor 
kræver sikkerhed for de bedst mu
lige betingelser, især hvis der gives 
offentlig støtte. 

Hertil kommer naturligvis de stolte 
traditioner for strategisk national 
tænkning, som skovdriften har kun
net opvise i historisk tid bl.a. i Dan
mark. 
Argumenterne for planlægning er så 
mange, at man kunne spørge sig selv: 
Hvorfor først nu? 
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Det politiske spil 

De nye skove skal plantes af private og 
af det offentlige, halvdelen af hver. Det 
var tanken, at den amtskommunale 
planlægning skulle være fælles for 
begge dele, selvom afvejningen over 
for andre hensyn er vidt forskellig. 
Folketinget har i foråret 89 vedtaget en 
ændring af regionplanloven, så am
terne er forpligtet til at udpege tilplant
ningsområder, og områder hvor til
plantning er uønsket. Denne forplig
telse er fastholdt i den seneste sam
menskrivning af planlovene til et nyt 
lovforslag. 
Regionplanlovens bestemmelser om 
udpegning af områder, hvor tilplant
ning er uønsket, skal ses i sammen
hæng med den ny bemyndigelse som 



landbrugsministeren har fået i land
brugslovens § 7a stk.3 til helt eller del
vist at forbyde skovtilplantning i områ
der, der udpeges i regionplanlæg
ningen. 
Men på baggrund af regeringens forlig 
med Fremskridtspartiet om vidtgå
ende liberaliseringer i landbrugsloven 
ville Socialdemokratiet ikke være med 
til at vedtage ændringer af betydning 
for strukturforholdene i landbruget. 
Så den støtteordning, der var tænkt 
som en understøtning af områdeud
pegningen er foreløbig stillet i bero. 
Måske dukker den op igen, når Dan
mark af EF bliver tvunget til at indføre 
en braklægningsordning. Eller skov
støtten dukker op i en ny sammen
hæng, for i mellemtiden har EF vedta
get en strategi for skovene. Det må næ
ste kapitel i historiens bog vise. 
Lige nu er situationen altså, at der ikke 

gives støtte til privat skovrejsning, men 
amterne skal alligevel gennemføre en 
skovplanlægning. Amterne kan ønske 
at gennemføre en anden skovplanlæg
ning, hvis der ikke indføres støtte til 
privat tilplantning. Men det er en an
den historie. 
Det er nok et spørgsmål, hvor stor be
tydning støtteordningen ville have 
haft, idet tilskuddene var skatteplig
tige. De modeller for finansiering, som 
var til overvejelse, skelnede ikke ret 
meget mellem skovrejsningsområder 
og de grå områder (d.v.s . områder, som 
hverken er skovrejsningsområder eller 
udpeget som områder, hvor tilplant
ning er uønsket). Og den kommende 
skovejer skulle selv betale mindst 670/0 
af investeringen. 
Det er heller ikke helt klart hvor stor 
betydning liberaliseringen af land
brugsloven vil få . Allerede med den 

Figur 2. Amterne skal udpege tre typer af områder - skovrejsningsområder, områder hvor til
plantning er uønsket, og resten er de såkaldte "grå områder". 
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gamle landbrugslov foregik en privat 
tilplantning. 
For klippegrønt og juletræer var der 
som bekendt ingen strukturrnæssige 
begrænsninger for tilplantningsmu
lighederne. Det var og er muligt at 
trække 25.000 kr. fra årligt, hvis der er 
investeret i denne form for tilplant
ning. 
Den mest vidtrækkende ændring af 
"skovlovgivningen" ligger formentlig i 
landbrugsloven, som nu gør det muligt 
at udstykke skovparceller over 35 ha 
uden bopælspligt eller andre af land
brugslovens krav til ejeren. Det bety
der, at udlændinge og byfolk kan eje 
skov. 
Med begrænsede midler til at finan
siere den offentlige skovrejsning er 
der foreløbig sat ganske snævre 
grænser for effekten af årets lovænd
ringer. 
Men for en regional planlægger er det 
alligevel et lille mirakel, at der netop nu 
skal regionplanlægges for skovrejs
ning. Ordningen er vedtaget af en bor
gerlig regering, som satser meget på li
beralisering, forenkling og afbureau
kratisering. I en periode hvor amternes 
rolle var truet - ikke mindst på plan
lægningens område. 
Flere amter havde faktisk lagt op til at 
afgive zonelovsadministrationen til 
kommunerne og dermed et vigtigt sty
ringsmiddel. 
I stedet er det nu blevet til, at den ny 
sammenskrevne planlægningslov gan
ske konsekvent siger, at kommunerne 
planlægger byer og sommerhusområ
der, men amterne planlægger og admi
nistrerer det åbne land. Dette resultat 
skyldes ikke mindst, at landbrugsmini
steriet efter mange års modvilje nu selv 
stod med et ønske om en vis decentrali
sering, men kun til amterne. 
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Hvad skal det ende med? 

Efter sigende er der nu opnået en for
ståelse mellem miljø- og landbrugsmi
nisterierne om at ca. 61170 af landet kan 
udpeges som skovrejsningsområde og 
at 10-15% udpeges som uønsket om
råde for tilplantning. Hvis denne 
grænse overholdes villandbrugsmini
steren anvende sin bemyndigelse til at 
standse tilplantning i alle de uønskede 
områder, som udpeges i regionplan
lægningen. 
Disse fælles procenter vil komme til at 
dække over vidt forskellige hensyn, 
som bliver afgørende for de enkelte 
amters områdeudpegning. Tabel l vi
ser andelen af grov- og finkornet sand
jord (den dårligste jord) i de forskellige 
amter. 

Tabel l. Grov- og finsandede jorders 
andel af landbrugsarealet i amterne. 

Amt lJfo dårligste jorder 

Frederiksborg 4 
Roskilde 1 
Vestsjælland 4 
Storstrøm 3 
Bornholm 3 
Fyn 4 

Sønderjylland 41 
Ribe 56 
Vejle 26 
Ringkøbing 67 
Århus 18 
Viborg 39 
Nordjylland 59 

Danmark 34 -
61Jfo skovrejsning 

I foråret 88 lavede vi i Sønderjyllands 
amt en forsøgsmæssig udpegning af 



skovrejsningsområder, som resulte
rede i en anden fordeling af arealerne. 
Vi havde større skovrejsningsområder 
(150/0), og især større områder hvor 
skovrejsning var uønsket (50%), idet vi 
ønskede at sikre investeringssikkerhed 
til traditionel landbrugsproduktion på 
de bedre landbrugsjorder. 
Ud fra vor udpegning kan man forelø
big konkludere, at det vil være muligt 
at (nøjes med at) udpege 6% som skov
rejsningsområde. Derimod er det ikke 
givet at det for alle amter vil være mu
ligt kun at nøjes med 10-15% som uøn
skede tilplantningsområder. - Især 
ikke, hvis man vil tage landbrugsinte
resserne seriøst. 

Det sønderjyske eksempel 

Omkring årsskiftet 87/88 var der over
vejelser i landbrugsministeriets struk
tur- og plan udvalg om, hvorvidt det 
ville være muligt at foretage en plan
lægning for den private skovrejsning. 
Overvejelserne førte til, at vi i Sønder
jyllands amt skulle undersøge, om det 
ville være muligt at gennemføre en om-

rådeudpegning på grundlag af oplys
ninger, som amtet allerede lå inde med 
til brug for region- og sektorplanlæg
ningen. 
Vi var nødt til selv at vælge udgangs
punktet i et muligt fremtidigt regelsæt 
i de forskellige love for de tre forskel
lige områdetyper: l) Tilplantningsom
råder, 2) grå områder og 3) områder, 
hvor tilplantning er uønsket. Vi fandt 
dengang og mener stadig, at støtten til 
privat tilplantning bør gives (+) efter 
følgende skema: 

Støtte 
tilplant-

gråt uønsket 
nings-

til: 
område 

område område 

arronderings-
tilplantning + + forbud 

ny skov + - forbud 

Bedømt ud fra forårets politiske for
handlinger ser det ud til, at resultatet 
kan blive, at der også ydes offentlig 
støtte til ny skov i de grå områder, som 
jo efter den seneste forståelse mellem 

Figur 3. Erfaringer fra de 
senere år viser at skovtil
plantning er en politisk og 
organisatorisk varm kar
toffel. 
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landbrugs- og miljøministeriet vil ud
gøre ca . 80070 af det samlede areal. 
Med vore forudsætninger gennemfør
tes en områdeudpegning for Sønder
jylland, som viste, at det ville være mu
ligt for amterne at gennemføre en om
rådeudpegning med en rimelig res
sourceindsats og på de foreliggende 
planoplysninger. 
Da det sønderjyske eksempel skulle 
forelægges i struktur- og planudvalget 
var udvalgets formand, tidligere miljø
minister Holger Hansen trådt tilbage. 
Det skete efter avisnotitserne, netop 
fordi der var uenighed om skovtil
plantningen . Landbrugets organisati
oner ønskede at alle landmænd skulle 
kunne få tilskud på ethvert areal. Så en 
af vore erfaringer med skovtilplant
ning er, at det er en politisk og organi
satorisk varm kartoffel. 

Enøjede sektorinteresser 

Planlægningsmæssigt valgte vi den 
enøjede metode d.v.s. at landbrugs-, 
frednings-, miljøinteresser m.v. gøres 
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Figur 4. Planlægningen 
sker ved at opgøre landb
rugs-, frednings-, og mi
ljøinteresser hver for sig 
over for skovrejsning. 

op hver for sig over for ønskerne om 
hhv. skovrejsning eller stop for til
plantning - for samtlige landbrugsare
alers vedkommende. 
Der kan så være tale om 3 logisk mulige 
udfald: Den pågældende sektorinte
resse tilskynder til tilplantning (mulige 
skovrejsningsområder), den modvir
kes ved en tilplantning (mulige uøn
skede områder), eller det er uden be
tydning for sektorinteressen om der 
plantes skov eller ej . Når de enøjede in
teresser afvejes mod hinanden, er det 
kun de to første områder, der har be
tydning. 

Fredningsmæssigt mulige tilplant
ningsområder. 

Her udpegedes 
- større jævne dyrkningsflader, hvor 

især spredt skov bidrager til varia
tion i landskabet. På lerjorder for
udsættes at der fortrinsvis plantes 
løvskov, 

- økologiske forbindelseslinier, hvor 
der ikke i forvejen er naturområder, 



- andre arealer, der forbinder natur
områder, specielt forbindelse mel
lem naturområder og eksisterende 
skove, 

- områder O-IO km fra byområder i 
regionplanens bymønster, hvor der 
er behov til friluftsliv. I marginal
jordsrapporten "Skovopbygning til 
glæde for friluftslivet" er behovet 
for rekreative skove vurderet sogne
vis for hele landet i 5 kategorier. Ved 
planlægning for skovrejsning er der 
her medtaget sogne med middel, 
stort og meget stort behov for rekre
ativ skov, 

- genskabelse af skovområder med 
kulturhistorisk betydning, hvor be
liggenheden er relativt velkendt (i 
Sønderjylland f.eks. Farris-Skoven). 

Fredningsmæssigt uønskede om· 
råder for tilplantning 
Her udpegedes 
- fredede arealer, 

arealer omfattet af naturfrednings
lovens beskyttelseslinier (§§ 46, 47a, 
47b og 53), § 43-områder (moser, 
strandenge og heder) samt perma
nente græsningsarealer, som efter 
forslag til naturbeskyttelseslov til
lige omfattes af beskyttelsesbestem
melserne (overdrev og ferske enge), 
geologiske interesseområder af ene
stående eller særlig værdi samt sår
bare geologiske interesseområder, 
landskabelige interesseområder af 
enestående og af særlig værdi, som 
udpeget i fredningsplanen, 
markante landskabselementer som 

Figur 5. En delområder vil blive betegnet som uønskede for tilplantning - bl.a. moser, fredede 
arealer, enge og overdrev. 
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kystlandskaber, bakkeørande og 
iøvrigt kuperede/stærkt kuperede 
landskaber. 

Som det fremgår af ministeriernes vej
ledning er det ikke meningen, at am
terne skal kunne stille krav til skovenes 
udformning, træartsvalg m.v. Det 
giver en del problemer for varetagelsen 
af fredningsinteresserne. Det er meget 
svært og tidskrævende at udpege større 
områder, som kan gives fri til skovrejs
ning. De fleste fredningsinteresser 
knytter sig netop til små lokaliteter, 
som skal beskyttes. 
Disse fredningsinteresser varetages i 
praksis bedst ved en administrativ ord
ning, hvor der kan siges ja, på nærmere 
vilkår. Hvis det fastholdes, at der ikke 
skal administreres i amterne efter, at 
skovplanen er lavet, så vil der i virkelig
heden være tale om at en myndighed
sopgave, som lovgivningen har henlagt 
til amterne, bliver overført til jord
brugsdirektoratet. Mon det har været 
meningen? 
Det må kraftigt anbefales, at amterne 
indgår i et snævert forebyggende sam
arbejde med de konsulenter, som skal 
lave tilplantningsplaner for skovej
erne. På dette felt må der forudses både 
principielle og praktiske problemer. 

Miljømæssigt mulige skovrejs
ningsområder 

Miljøinteressen i skovrejsning ligger i 
muligheden for bedre sikring af grund
vandsressourcerne og forbedring af 

*) Recipient er et område - vandløb, sø -
som modtager renset eller urenset spil
devand. Kvaliteten af området udtryk
kes ved bl.a. vandkvaliteten og ar
ten / antallet af de organismer der lever 
heri . Red . 
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vandkvaliteten i grundvand og overfla
devand. Ud fra disse hensyn bør der 
principielt plantes så meget skov som 
muligt, først og fremmest på neden
nævnte arealer. 
Konkret udpegedes 
- konfliktområder mellem vandind

vinding og planlægning for recipi
entkvaliteCl. Det er områder med 
behov for markvanding, men hvor 
der af hensyn til vandføringen i om
rådets vandløb er skærpet admini
strationspraksis i vandvindingssa
ger. Mange af disse områder er be
liggende på sandjord lige vest for 
isens hovedopholdslinie, 

- områder med grundvandsmagasi
ner, som er særligt sårbare for foru
rening. Det gælder især hedeslettea
realer, hvor grundvandsmagasinet 
ikke er overlejret af et lerlag, samt om
råder, ofte tæt på byer og virksomhe
der, med store vandvindingsbehov, 

- oplande omkring søer, specielt søer, 
hvor der er særlig stor tilførsel af 
næringssalte fra diffuse kilder, 

- områder, der gennemstrømmes af 
højt målsatte vandløb, hvis kvalitet 
er truet af intensivt jordbrug (næ
ringsstoffer, vandløbsvedligehol
deise og -regulering), samt 

- okkerpotentielle områder efter Are
aldatakontorets klassificering, hvor 
dræning medfører udvaskning af 
okker til vandløb og søer. 

Landbrugsmæssigt mulige til
plantningsområder 

Her udpegedes 
- sandjorder og humusarealer, hvor 

der er begrænsede muligheder for 
indvinding af grundvand, 

- foreløbige marginalområder, der 
ikke er lerjorder, 



- okkerpotentielle områder, klasse l 
(mere end 500,70 af jordprøver i områ
det er stærkt svovlsure). Der vil i 
disse områder i praksis være be
grænsninger i skovens artssammen
sætning og produktionsklasse, 

- rene klitarealer og klitarealer på 
hedesletter, som udtegnet af Areal
datakontoret. Klitarealer er for en 
dels vedkommende allerede tilplan
tet med skov af lav produktions
klasse. 

Der er således tale om de jorder, der 
har mindst landbrugsmæssig værdi. 
Flere af dem må ventes at blive margi
naliseret. Arronderingsspørgsmål blev 
ikke inddraget i denne første udpeg
ning. 
Det har senere vist sig at være en oplagt 
nødvendighed at lade de faktiske ar
ronderingsforhold og omfanget af in
vesteringer i brugelige bygninger indgå 
i udpegningen. 
Det kunne i praksis gøres ved, at man i 
en l. runde udpeger f.eks. 80,70 af area
let som foreløbigt tilplantningsom
råde, og derefter i en 2. runde udtager 
20,70 i samarbejde med landbrugsorga
nisationernes konsulenter. Denne me
tode er i hvert fald meget arbejdsbespa
rende. 
Det er vigtigt at finde en løsning på de 
problemer, der vil opstå for tilbagevæ
rende landbrug i skovrejsningsområ
derne. Der vil blive problemer for vok
sende bedrifter med at forpagte eller få 
tillægsjord og med at få miljømæssig 
balance mellem areal og husdyrhold. 
Ejendomspriserne vil i givet fald falde 
på egentlige landbrug. (Hvis der da 
ik ke bliver stor efterspørgsel efter ejen
domme over 35 ha, som med den ny 
landbrugslov kan tilplantes og udstyk
kes uden bopælskrav m.v.) . 
Løsningen kunne bestå i en særlig ind-

sats for jordfordeling og evt. udflyt
ning af brug fra disse områder. 
Det er således problematisk, at rege
ringen har signaleret, at der fremover 
skal ydes færre statslige tilskud til jord
fordeling, som netop er en praktisk og 
jordnær måde at planlægge en løsning 
i samarbejde med de berørte. Her 
mangler sammenhæng i politikken 
over for landbruget. 
Jordfordeling bør af dette og mange 
andre hensyn styrkes og ikke svækkes. 
Hvor er landbrugets organisationer 
henne i denne sag? 

Landbrugsmæssigt uønskede om
råder for tilplantning 

Her udpegedes 
- absolut dyrkningssikre arealer (ler

jorder), der også er udpeget som 
områder forbeholdt jordbrug i land
brugs planen , 

- de fleste sandjordsarealer, (hvor der 
ikke er registreret begrænsninger for 
mulighederne for markvanding) . 

Denne områdeudpegning betyder, at 
de mulige grå områder består af sand
jorder og humusarealer, hvor der er fy
sisk usikre indvindingsmuligheder fra 
grundvand, samt af områder, hvor der 
er en skærpet praksis for tilladelse til 
markvanding. 
Denne områdeudpegning betyder, at 
den almindelige landbrugsproduktion 
ville komme til at foregå på de bedst 
egnede jorder. Både i samfunds- og 
driftøkonomisk henseende. Og på de 
mindst miljøbelastende arealer. Det er 
i øvrigt netop sådanne afvejninger, der 
er indbygget i den landbrugsplanlæg
ning, som blev iværksat med land
brugsloven af 1978. 
Men i dag har landbrugsministeriet 
meldt klart ud, at der ikke skal tages 
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hensyn til de totalt set bedste løsninger. 
Det afgørende er at flest mulig kan få 
del i tilskuddene, hvis de ønsker det. 
På baggrund af Danmarks store øko
nomiske vanskeligheder kunne der 
have været grund til at gå den modsatte 
vej og få klargjort hvilke land
brugsjorder, der bedst ville være i 
stand til at bidrage til den samtidige 
løsning af miljømæssige problemer og 
en forbedring af handelsbalancen. 
Vi har f.eks. i Sønderjylland beregnet, 
at der vil være betydelige økonomiske 
fordele ved yderligere markvanding på 
grovsandede, uproblematiske jorder. 
("Markvanding i Sønderjylland. Pro
duktionsøkonomiske beregninger" 
1986. Sønderjyllands amt) . 
Hvis disse jorder i stedet plantes til, af
skærer vi os fra at udnytte en mulig
hed, som i dag er til stede. Eller vi af
skærer os fra at producere landbrugs
produkter på optimal måde. 
Med spids pen kunne man spørge, om 
det mon skulle være sådan, at lands po
litikerne sælger de store og langsigtede 
økonomiske fordele for at få den kort-
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Figur 6. Sandjorder uden 
begrænsning for mark
vanding blev udpeget som 
områder hvor der ud fra 
landbrugsmæssige syns
punkter ikke ønskes til
plantning. 

sigtede politiske opbakning ved en 
støtteordning, som flest mulig kan få 
gavn af her og nu? 

Råstofi nte resse r 

Udpegede råstofgraveområde bør ud
peges som uønskede områder indtil de 
er fuldt udnyttede. De udgør 3.500 ha 
svarende til godt 1070 af landbrugsarea
let i Sønderjylland. 
I disse år sker der en ændring i de tek
nisk / økonomiske muligheder for at 
grave dybere end tidligere. Der efterla
des flere søer og mulige rekreative are
aler end tidligere. Resterende arealer 
kan så normalt udpeges som tilplant
ningsområde. 
Det skønnes, at ca . 20% af det samlede 
sønderjyske areal bør vurderes nær
mere for indholdet af råstoffer, hvis de 
ønskes tilplantet. I en del tilfælde vil 
tilplantning udløse behov for at tilsva
rende arealer så udlægges til råstof
gravning. 
Set på det lange sigt kan der opstå et 
meget dynamisk samspil mellemskov-



tilplantningen og råstofplanlægnin
gen. Råstofplanlægningen kan være 
næsten lige så langsigtet som skov
planlægningen. 
Konklusionen er altså, at råstofinteres
serne rækker ud over den ene procent 
af arealet. Det er i øvrigt interesser af 
en karakter, som også gør det hensigts
mæssigt at operere med en administra
tiv godkendelsesordning for tilplant
ning i de grå områder. 

Vindmølleinteresser 

Amternes planlægning af vindmølle
parker er nu ved at være så langt 
fremme, at der kan tages hensyn til den 
ved udpegningen af uønskede om
råder. 

Der må naturligvis ik ke plantes i områ
der, som skal reserveres til vindmølle
produktion . Spørgsmålet er så først: 
Hvor mange og hvor store områder 
skal udpeges? I Sønderjylland kan vi 
formentlig i en lang årrække dække 
10070 af strømproduktionen ved at ud
pege 15-20 lokaliteter. De 10% svarer 
til den mulige landspolitiske målsæt
ning. 
Dernæst: Hvor store arealer uden for 
de udpegede områder skal friholdes 
for træer for at undgå effekttab i vind
mølleparkerne? 
Det er anslået, at der kan være tab på 
10%, hvis overfladen er for ujævn i 2,5 
km's afstand. 13,5 km's afstand er der 
ikke længere tab. Afstandsgrænserne 
kan evt. varieres alt efter de overvej-

Figur 7. Hvis der kan udvindes råstoffer i et område kan tilplantning være uønsket. Men når 
området er blevet udnyttet, vil det ofte kunne udpeges som tilplantningsområde. 
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Figur 8. Et eksempel på energiindholdet i vinden fra forskellige 
verdenshjørner. 

ende vindretninger og højdeforhol
dene i det pågældende område. 
Figur 8 viser hvilke effektandele der er 
målt i et typisk område i 12 cirke
ludsnit. 
Endelig: Er der områder som generelt 
bør friholdes af hensyn til enkeltstå
ende møller? Hvor tæt bør man gå på 
eksisterende møller? Tættere end det 
nærmeste levende hegn, som kan blive 
over 6 m højt? 
Det er tydeligt, at der her er tale om 
meget store arealer, som kan blive be
rørt. Til at beskytte de 15-20 parkom
råder i Sønderjylland kunne vi teore
tisk få brug for hele det areal, som er 
aftalt som uønskede områder alene til 
at sikre dette formål. Det var måske en 
ide, at miljø- og energiministerierne 
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blev enige om retningslinier for denne 
afvejning? 

Miljøfølsomme områder 

Amterne har nu udpeget 4070 af land
brugsarealerne som miljøfølsomme. 
På l % af arealet kan der i de kom
mende år indgås S-årige kontrakter, 
som binder til afgræsning eller anden 
ekstensiv landbrugsanvendelse. For 
langt de fleste arealer må det ventes, at 
beskyttelsen vil blive (søgt gjort) ved
varende. 
Vi har i Sønderjylland udpeget mange 
overdrev og stærkt skrånende arealer 
som miljøfølsomme. Det er altså area
ler som traditionelt er blevet tilplan
tede. Men "Den, der kommer først til 
mølle, ... " 



Miljøfølsomme områder må i deres 
helhed indgå i uønskede områder. Der 
er jo tale om en offentlig støtteordning 
med et helt andet formål end skovrejs
ning. 

Andre regionale hensyn 

Det er et mål i sig selv ikke at tilplante 
meget store sammenhængende arealer, 
f.eks . hele kommuner. Det ville give 
anledning til stor kommunal mod
stand, og der er vel heller ikke noget 
formål med at store pletter på landkor
tet ligger ubeboede og mere eller 
mindre øde hen. 
I Sønderjylland har vi desuden et regi
onalt mål om at udvikle de vestlige 
egne. Derfor skal der fastholdes ar
bejdsintensive erhverv i dette område 
f.eks. malkekvæg. Der er så grænser 
for hvor store arealer, der bør udlæg
ges til skov. 
Den samlede årlige beskæftigelses
effekt af skovarealer i de første 30 år er 
på kun ca. 4 fuldtidsarbejdspladser pr. 
ha. 
Til sammenligning vises i tabel 2 den 
samlede beskæftigelseseffekt af for
skellige jordbrugsproduktioner. 

Forstmæssige hensyn 

Det vil væreen typisk regional målsæt
ning at udpege arealer, som er egnede 
for tilplantning og som kan give varie
rede muligheder for skovdrift i amtet. 
Der skal altså stilles forskellige 
jordbunds- og klimatyper til rådighed 
for tilplantningen. 
Kombineret med hensynet om ikke at 
udpege "skovkommuner" fører dette 
hensyn til, at der er behov for at sprede 
et antal ikke alt for store skovrejsnings
områder ud over regionen . Dette plan-

Tabel 2. Beskæftigelseseffekt af eks
tensivt og intensivt jordbrug i Vestjyl
land 1985. 

Fuldtidsarbejds-
pladser (I) 
pr. 1000 ha 

Tilplantning (2) 4 
Ekstensiv, græsning 4 
Salgsafgrøder 18 
Samlet landbrugsskabt 

beskæftigelse incl. 73 
animalsk produktion 

(1) I primærsektor og følgeeerhverv 
(2) Aktiviteter indtil plantagerne når 

3D-års alderen . 
Kilde: Jordbrugsøkonomisk Institut. 

hensyn kunne støde mod det forst
mæssige behov for større sammen
hængende områder af hensyn til renta
bel drift. 
Vi har i amterne et behov for en forst
mæssig udmelding om, hvornår der 
holder op med at være yderligere stør
relsesøkonomiske fordele ved at øge et 
sammenhængende skovområde. Mere 
præcist: Er der væsentlige økonomiske 
fordele ved skovarealer over 500 ha? 
Var det ikke en opgave for dette tids
skrift af få et svar på dette spørgsmål? 
Et andet forstmæssigt hensyn har væ
ret inde i andre amters foreløbige 
skovplanlægning: Er nogle jorder så 
dårlige, at de er uegnede til skovdrift? 
Et amt har sat en grænse ved produkti 
onsklasse 9 for de eksisterende skove i 
delområdet. 
Da vi rejste spørgsmålet over for den 
daværende Skovstyreise i forbindelse 
med den sønderjyske planlægning, var 
den klare udmelding, at alle arealer 
kan bruges til skov, ingen skal tages ud. 
Sådan er altså den officielle parole. 
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Rundt omkring skal der nok være en 
del forstfolk, som ikke er enige. Hvad 
med de vådeste ådale og de dårligste 
sandjorder? 

Afvejningen 

Den enøjede planlægning afsluttes så 
med at de forskellige kombinationer af 
interesser - landbrug/tilplantning, 
fredning/tilplantning, miljø/tilplant
ning skal afvejes i Ct. hinanden . Hele 
det åbne land bliver således opdelt i de 
tre områdetyper. 
Ved den første områdeudpegning 
kunne vi nøjes med ialt 11 forskellige 
afvejningskombinationer. Ved den en
delige udpegning vil der givetvis blive 
flere. 
I denne afvejning ligger et stort skøns-

mæssigt element. På et kursus, som 
landinspektørforeningen arrange
rede, blev en del skovfolk noget over
raskede over, hvor forskelligt arbejdsg
rupper med ensartede oplæg kunne 
finde på at udpege tilplantningsom
råder. 
Det undrer ikke os, der har været i 
planlægningsbranchen i mange år. Det 
er utroligt svært for det enkelte menne
ske at tage højde for det utal af hensyn, 
der skal indgå i udpegningen af områ
der i den regionale planlægning. Vi lø
ser det normalt ved at sætte et antal ru
tinerede folk med forskellige interesser 
til at nå et fælles resultat. 
I øvrigt vil det være nærliggende at ud
pege regionale udvalg for skovinteres
senter, som blandt andet drøfter ind
holdet i skovplanlægningen. 

Figur 9. De forstmæssige interesser peger i retning af større sammenhængende skovarealer. 
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Nogle pointer 

Sammenfattende kan det siges 
- at amterne har et væsentligt bidrag 

at yde ved lokaliseringen af de kom
mende årtiers tilplantning, 
at amterne også bør spille en rolle 
ved lokaliseringen af skove i de grå 
områder, ellers sker der en "ophæ
velse" af naturfredningslovens § 43, 
at jordfordeling bør opretholdes og 
styrkes, også økonomisk, 
at der bør overvejes andre måder til 
at friholde og allokere den bedste 
landbrugsjord til almindelige land
brugsmæssige formål, 
og at der bør gives flere udmeldinger 
til afvejningen mellem vindmøllein
teresserne og skovtilplantningen. 
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Marginaljordsprojektet i 
Tinglev Kommune 
Af projektleder, arkitekt INGER ANSBJERG 

Indledning og resume 
I de sidste år er der igangsat temmelig 
mange planlægningsaktiviteter om
kring hvad der med en samlebetegnelse 
kaldes det åbne land. 
Der er taget en lang række initiativer på 
lovgivningsområdet. En række love er 
vedtaget, og der ligger forslag til for
skellige støtteordninger, som alle har 
med det åbne land at gøre. 
De nævnte støtteordninger er bundet 
op på tilskud fra EF. Derfor gennemfø-

res ordningerne også i Danmark som 
tilskudsordninger. 
Det projekt som vil blive beskrevet i det 
følgende har alle de ovennævnte aktivi
teter som udspring. 
Marginaljordsprojektet i Tinglev kom
mune har som formål at belyse de kon
sekvenser marginaljordsstrategien, 
med skovplantning, braklægning, 
ændret naturforvaltning osv. vil få for 
en typisk landbrugdkommune belig
gende på de såkaldte marginale jorder. 

Fig. l. Tinglev kommunes placering ved den dansk-tyske grænse. 
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Hvordan vil ændringerne påvirke 
hovederhvervet - landbruget? Skal 
kommunen acceptere en afvikling, el
ler hvad skal der sættes igang for at ini
tiere en udvikling? 
Behovet for at forbedre planlægnings
grundlaget er aktualiseret af kommu
nalbestyrelsens ønsker om at stoppe 
afvikling og affolkningen i landområ
derne. 
Tinglev kommune er fri kommune og 
har, som et blandt flere frikommune
forsøg om det åbne land, oprettet en 
kommunal jordbrugskommission. 
Kommissionen ønsker et kvalificeret 
grundlag for rejsning af jordforde
lingssager. I kommunen er der ønsker 
om en aktiv politik, der - som det siges 
i programmet til projektet - kan stabili
sere en levedygtig udvikling i et økono
misk og socialt selvhjulpet samfund. 
Det jeg er blevet bedt om at belyse til 
dette temanummer om skovtilplant
ning er, hvordan en skovtilplantning vil 
påvirke affolkning af landområderne. 
I det følgende vil jeg forsøge at gøre 
rede for mulighederne for en privat 
skovtilplantning, hvilke faktorer der 
skaber affolkning. 
Til sidst vil jeg beskrive, hvad der skal 
gøres for at det hele ikke ender med et 
større skovareal, men uden nogen for
øget vedproduktion. 

Beskrivelse af projektet 

Projektet er opdelt i to faser. Den før
ste var en undersøgelse af alJe landbrug 
i ca. halvdelen af kommunen. Denne 
del er nu færdig. 
Den er lavet som en interviewundersø
gelse, 340 landbrug har deltaget, 277 
landmænd har besvaret spørgeske
maet og resten har telefonisk besvaret 
supplerende spørgsmål. 

De sidste er små ejendomme, som har 
forpagtet jorden væk. Det er typisk 
ejendomme under 2 ha. Ejeren af ejen
dommen har besvaret spørgsmål om 
ejendommens drift, jordtilJiggende, 
fremtidsplaner 0.1. 
Projektets anden fase er at udarbejde 
planlægningsmodelJer og analysemeto
der, der kan kvalificere planlægnings
aktiviteterne i det åbne land, og om 
muligt øge realiseringsmulighederne. 
Undersøgelses fasen er nu færdig, og 
det samlede materiale er under bear
bejdelse. 

Muligheder for skovtilplantning 

30070 af de landmænd, der har deltaget 
i undersøgelsen har skov elJer plantage 
på deres ejendom. 
Det er en ganske stor del af landmæn
dene i undersøgelsesområdet, der såle
des må siges at være kendt med det at 
have skov og hvad dermed følger. 
16% af den samlede gruppe vil gerne 
plante skov på deres jord. De 16 % for
deler sig med 6% som har skov i for
vejen, og 10% på nye skovejere. Det er 
en ganske stor del, der således enten 
ønsker at øge deres skovareal eller øn
sker at etablere skov på deres ejendom. 

Undersøgelsens baggrundsmate
riale 

Baggrundsmaterialet for undersøgel
sen er et matrikelkort og en matrikel
udskrift på den enkelte ejendom. Det 
har derfor været muligt at få den en
kelte landmand til at udpege det areal 
som ønskes tilplantet. Det drejer sig ty
pisk om mindre arealer, fra V2 - 5 ha. 
Kun på to ejendomme er der registreret 
ønsker om en total tilplantning. 
De arealer, der ønskes tilplantet, er t y-
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SPØRGESKEMAETS HOVEDPUNKTER 

A. Ejerideatifikarioa 
Navn. alder. civilstand og børn. 

Endvidere oplysninger om beskæftigelsesgrad i landbruget. evt. andet erhverv og antal 
ansatte medhjælpere. 

B. Ejeadommeas Iokaliseriag Ol bylJlialemes staad 
Disse oplysninger kobles med BBR-oplysninger. 

Som grundmateriale for hvert interviewer der lavet en matrikeludskrift. og ejendommens 
jordtilliggende er indtegnet på et matrikelkort . De matrikulære oplysninger kontrolleres og 
bringes »up to date«. hvis nødvendigt. 

Ejendommens forpagtningsforhold indtegnes på matrikelkort. og den reelle driftsstørrelse 
og arrondering klarlægges. 

C. Drift· Ol produkrioulorllold 
Her spørges om den animalske og vegetabilske produktion. Hertil kommer en række 
spørgsmål om landmandens forventninger til og planer for den fremtidige produktion. 
herunder om landmanden har ønsker eller planer om at tage jord ud af omdriften til brakjord 
eller plante skov. Hvis det er muligt. udpeges arealerne på matrikelkort. 

D. VIlIIdiap- Ol dræaiapforilold 
Hovedparten af landbrugene har vandindvindingstilladelse (7().8() %). 

Undersøgelsen kortlægger tilladelser. fornyelsesår og om en fornyelse er nødvendig for den 
fortsatte drift. Ligeledes kortlægges eksisterende dræninger og behov for nye. 

E. LaacImIeDcIeaa adcIaaDeIIe 
Har ejere en landbrugsuddaMelse. dvs. for de ældre landmænd landbrugsskole og for de yngre 
grønt bevis. 

Endvidere registreres deltagelse i efteruddannelse og eventuelle børns landbrugsuddaMelse 
med henblik på generationsskifteplanlægning. 

F. LeyeYilUr pi ..... 
Med henblik på at opnå viden om landbofamiliernes levevilkår stilles en række spørgsmål. der 
samlet kan give et billede af befolkningsgruppens .tilfredshed«. 

Til slut har interviewet et antal spørgsmål om holdninger til landbrugspolitik. EF. marginal
jordspolitik. overproduktion af landbrugsprodukter samt miljøspørgsmålet . 

Fig. 2. Undersøgelsens hovedpunkter. 

pisk ukurante stykker, lavbundsarealer 
og lignende; arealer der ikke passer ind i 
en moderne rationelt drevet landbrugs
drift. Ønsket om skovtilplantning er 
altså kædet sammen med ønsket om en 
mere rationel drift af landbrugsarealet, 
og ofte også ønsker om natur og jagt. 
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Formål med skovtilplantning og brak 

Det overordnede formål med tilskuds
ordningerne har væ ret hhv. en fordob
ling af skovarealet/vedproduktionen 
og udtagning af korndyrkede arealer 
med henblik på en reduktion af korn
produktionen . 



Fig. 3. Landmændene ønsker typisk at tilplante små arealer - under 5 ha - som ikke passer ind 
i en moderne rationel landbrugsdrift 

Fig. 4. Et andet muligt område for tilplantning er lavbundsarealer 
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Når undersøgelsen viser, at tilskuds
ordningerne ikke i nævneværdigt om
fang vil kunne opfylde dette formål i 
en typisk marginaljordskommune - og 
dermed nok heller ikke i ikke
marginaljordsområder - er det oplagt 
at overveje hvordan målet ellers kan 
nås. 

Skov og vedproduktion 

Den skov som 16070 af deltagerne i un
dersøgelsen vil plante skal for største
delens vedkommende nok blive plan
tet. Det er landmænd som måske gen
nem flere generationer har drømt om 
at tilplante et bestemt areal med skov. 
De arealer der på denne måde vil blive 
tilplantet giver ikke noget særligt bi
drag til forøgelse af vedproduktionen. 
De fleste af disse landmænd vil ikke 
være interesseret i at danne et "skov
lag" og plante et tilsvarende areal som 
det de havde ønsket sammen med an
dre, og derved opnå et større sammen
hængende skovareal. 
Deres motivation for tilplantning er 
nemlig tæt forbundet med det sted, 
som de ønsker tilplantet. Det er et be
stemt hjørne af en mark, som tilplantet 
vil gavne naturen, miljøet og jagten, 
men den vil være af meget lille betyd
ning for vedproduktionen. 
Det er vanskeligt at lave skovfolk ud af 
landmænd. 
Det der vil give en større vedproduk
tion er, at få skovfolk til at plante mere 
skov, men det forudsætter at der er 
jord til rådighed. 

Hvad betyder tilplantningstilskud? 

Når landmændene blev forelagt de reg
ler, betingelser og tilskudsmuligheder 
der er for skovtilplantning faldt delta
gerkredsen fra 16 til 14070. Forskellen 
på de to procentpoints vil jeg ikke 
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drage de store slutninger af. Men jeg 
mener dog, at man kan sige, at det til
skud og de betingelser der er opstillet 
ikke får flere til at plante skov, end de 
der i forvejen havde planer om det. 
Det vil sige, at selv i et typisk marginal
jordsområde som Tinglev, vil et tilskud 
af den foreslåede størrelse ikke kunne 
øge lysten til at tilplante. 

Hvorfor ikke? 

Forklaringen ligger i den eksisterende 
produktion og det afkast denne pro
duktion kan give. Det vil sige, at det er 
vigtigt at kende den alternative pro
duktion og det alternative dæknings
bidrag i forhold til skov, for at be
dømme mulighederne for skovtilplant
ning i et område. 
Landmænd er som andre erhvervsdriv
ende, de søger den mest givende pro
duktion inden for de givne rammer, dvs. 
den produktion der allerede er etable
ret. De fleste landmænd i Tinglev har 
etableret sig med en mælkeproduktion 
og et tilsvarende produktionsapparat. 
Det betyder at landmænd, hvis jordtil
liggende svarer til den animalske pro
duktion de har etableret, kun har en 
lille om overhovedet nogen produktion 
af salgsafgrøder. Den gruppe land
mænd kan ikke, uanset tilskuddets 
størrelse, etablere en alternativ pro
duktion eller braklægge jord. 
De landmænd, som har "jord tilovers" 
er teoretisk potentielle brugere af de 
tilskudsgivende marginaljordsforan
staltninger. 
Et tilskud til tilplantning der svarer til 
2-5 års dækningsbidrag på en alminde
lig markafgrøde kan ikke få landmænd 
til at plante skov. 
Der går mange år før skoven giver øko
nomisk afkast, og hvad skal de leve af 
indtil da? 



En arbejdstese 

En af mine arbejdsteser i projektet er at 
strukturudviklingen vil medføre at 
også større arealer bliver tilovers . De 
store ejendomme vil ikke fortsætte 
med at udvide deres dyrehold i takt 
med at jordtilligendet øges . 
Der vil stadig være restarealer som til
plantes med små skove; men der må 
også blive plads til at større arealer kan 
tilplantes. 
Efter min mening vil en ny form for 
jordfordeling kunne være den faktor 
som kan medvirke til en realisering af 
de mål som er opstillet for skovtil
plantning, natur og miljø. Ved denne 
jordfordeling bør der ikke alene tages 
hensyn til landbrugets arronderings
forbedring, men også stilles krav som 
kan sikre naturværdier, miljøet og som 
også kan åbne for at sammenhæn
gende skovarealer kan etableres. 
Derfor vil jeg i det følgende gennemgå 
de væsentligste faktorer i en struktur
udvikling og vise det øgede behov for 
jordfordeling. 

Ejendomsstrukturen og drifts
strukturen 

Det er vigtigt at kende ikke bare ejen
domsstrukturen, men også drifts
strukturen i et område, for at kunne 
vurdere mulighederne for at realisere 
skovrejsningsprojekter. 
At etablere viden om forskellen mellem 
ejendomsstrukturen og driftsstruktu
ren i landbruget var netop et hovedfor
mål i marginaljordsundersøgelsen. 
Oplysninger om ejendomsstrukturen 
er let tilgængelige i matriklen. Drifts
strukturen derimod kan kun oplyses 
ved henvendelse til ejeren om hvorvidt 
jorden drives af landmanden selv eller 
i et forpagtningsforhold. 

Driftsstrukturen er et øjebliksbillede 
på landbrugets strukturudvikling. 
Tidligere købte landmanden jord, når 
ejendommen skulle være større. 
Det er imidlertid nu sådan, at en stor 
del af strukturudviklingen foregår ved 
forpagtninger. Det registreres ikke, det 
er en skjult strukturudvikling. Hvis 
man går ud fra ejendomsstrukturen 
som billede på strukturudviklingen 
har man et meget forkert udgangs
punkt. 

Efterspørgsel på jord 

Forpagtningsforholdene i et område 
fortæller noget om behovet for tillægs
jord, og dermed den konkurrence der 
er om jorden. 
I undersøgelsesområdet drives 250/0 af 
arealet i forpagtningsforhold. Både 
fuldtids- og deltidslandmænd har for
pagtet jord. Langt den største del af 
forpagtningerne sker dog af fuldtids
landmænd. 55% af alle fuldtidsland
mænd driver jord i forpagtning. I gen
nemsnit driver hver af disse landmænd 
20 ha i forpagtning. 
For yderligere at illustrere efterspørgs
len på landbrugsjord skal det nævnes 
at 44% af landmændene ønsker at 
købe mere jord. 
10% af den samlede gruppe ønsker at 
sælge deres ejendom, 6% af disse har 
afklaret generationsskifte og kun 4% 
skal sælges i åben handel. 
Den store efterspørgsel på jord er med
virkende til højere salgspriser og høj
ere forpagtningsafgifter. Dermed sæt
tes nødvendigheden af et højt årligt 
dækningsbidrag på jorden. 
Jeg ser den fastlåste produktion og den 
store efterspørgsel på landbrugsjord 
som de væsentligste forhindringer for, 
at tilskud som de foreslåede til skov
plantning og braklægning vil få nogen 

165 



Fig. 5. Der er stor efterspørgsel på tillægsjord til kvægbedrifterne. Det bevirker højere jordpri
ser og dermed mindre interesse for skovplantning, trods tilskuddene. 

væsentlig indflydelse på udnyttelsen af 
landbrugsarealerne i en kommune som 
Tinglev. 

Forpagtning og arrondering 

Det gennemsnitlige brug i undersøgel
sen er på 40 ha. Det mindste brug er på 
0,5 ha og det største er på 123 ha. 15070 
af ejendommene drives på nuværende 
tidspunkt i forpagtningsforhold. 
Det samlede areal for undersøgelsen er 
ca. 11000 ha. 
Der er 1490 ha der drives i forpagtning 
i området (bortforpagtede arealer). 
Det samlede areal der er til forpagtet er 
på 2584 ha. 
Det betyder, at ca . 1100 ha af den jord 
som drives i forpagtning ligger uden
for det trods alt store område. De store 
afstande til de forpagtede arealer ac-
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cepteres fordi det er vanskeligt at få til
lægsjord. 
Hvis der er knyttet mælkekvote til for
pagtningen er villigheden til at accep
tere afstanden endnu større. Der er 
altså mange forhold som er medvir
kende til at forringe arronderingen. 
Hvis de til forpagtede arealer samt 
ejendommenes størrelse tages som ud
tryk for landbrugets strukturudvikling 
- eller sagt på en anden måde, hvis den 
reelle driftsstørrelse tages som udtryk 
for brugsstørrelsen - er det meget tyde
ligt, at landmændenes arrondering i de 
fleste tilfælde forringes stærkt med 
strukturudviklingen. 

Alderssammensætning og genera
tionsskifte 

Kendskab til alder og generationsskif-



teplan er meget vigtige faktorer til en 
vurdering af strukturudviklingen i 
landbruget. 
Gennemsnitsalderen i området er 51 år. 
Blandt de 340 landbrugere har 52 plan
lagt generationsskift. Den yngste med 
generationsskifteplan er 40 år, den 
ældste er 70 år. 
Det betyder, at deder ikke har generati
onsskifteplan skal sælge deres ejen
dom i åben handel. Det betyder også, 
at mange andre blandt de yngre land
mænd senere skal sælge i åben handel. 
Det der sker med de fleste af disse brug 
er, at dyrene sættes ud, når landman
den ikke længere kan klare arbejdet, 
senere forpagtes jorden væk, men fa
milien bliver boende på ejendommen. 
Produktionsapparatet forfalder, og 
når ejendommen til sin tid bliver til 
salg vil det ikke være en produktionsej
endom, men jord med bygninger uden 
produktionsmæssig værdi der skal 
sælges. 
Der er ingen tvivl om, at jorden vil 
blive efterspurgt, men hvad vil der ske 
med bygningerne, og hvilken betyd
ning vil det få for den befolkning der 
bliver tilbage i landområderne? 
En del af disse ejendomme vil uden tab 
for omgivelserne kunne fjernes. 

Den største del vil blive forsøgt fra
stykket og solgt. Men der er ingen tvivl 
om at strukturudviklingen i landbru
get vil betyde en udtynding i landbe
folkningen og dermed en yderligere 
forringelse af serviceforsyningen. 
Landmandsfamilien er villig til at se 
det som et erhvervsvilkår at der er store 
afstande, men det er tilflytterfamilien 
ikke. Det vil derfor være de bynære 
ejendomme, der vil blive efterspurgt af 
familier med en drøm om "det lille hus 
på landet" 
Undersøgelsen viser således at struk-

turudviklingen vil ske hurtigt i de kom
mende år, og den vil ske både ved køb 
og forpagtning af jord. Der er ingen 
t'livl om at ejendommene vil blive 
større. 
De yngre landmænd stiller imidlertid 
nogle krav når de siger, at de ønsker at 
købe jord. De siger det skal ligge rig
tigt, dvs. det skal ligge tæt ved ejen
dommen, og det skal forbedre, ikke 
forværre, arronderingen. 
De er samtidig meget bevidste om, at 
det også skal være til den rigtige pris, 
dvs. at det afkast de kan få ved at dyrke 
jorden skal kunne både forrente kapi
talen og give et overskud. Det skal med 
andre ord kunne betale sig! 

Jordfordeling 

44070 er interesseret i at deltage i jord
fordeling. 
Belært af erfaringerne med en dårlig 
arrondering ved de også hvad en for
bedring er værd. 
Jeg vurdere at de nye arealgrænser i 
landbrugsloven vil øge og ikke mind
ske behovet for jordfordeling. 
Det ser imidlertid ud til at staten ikke 
længere vil bidrage til jordfordeling. 
I stedet for at afskaffe jordfordeling 
skal den moderniseres så den kan op
fylde de mål som er opstillet for hele 
det åbne land. 
Landbrug, skov, natur og miljøhensyn 
skal inddrages. Det vil kunne bidrage 
væsentligt til at skabe en mulighed for 
en større bevægelighed mellem aktø
rerne i det åbne land. 
Denne påstand er begrundet i, at en 
væsentlig årsag til landmændenes 
modstand mod skovplantning og bra
klægning er, at de har brug for jorden 
for at kunne tjene nok til at opretholde 
deres erhverv. 
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Fig. 6. De skove der anlægges i dag vil primært være til fordel for landskab, miljø og jagt. 

Fig. 7. Hvis de nye skove skal bevirke en væsentlig forøgelse af ved produktionen er det nød
vendigt at gennemføre en jordfordeling. 
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Strukturudviklingen vil medføre, at 
ejendommene bliver større. Besæt
ningsstørrelsen vil ikke følge med, der
med vil restarealerne blive flere. Alle
rede på nuværende tidspunkt kan man 
se, at engarealer ligger hen eller kun af
græsses ekstensivt. Disse arealer vil 
øges. 
Den tendens der er til økonomisk opti
mering, især på de større ejendomme, 
vil øges med strukturudviklingen. 
"Restarealerne" vil blive flere og 
større. Sålænge de ligger på den en
kelte ejendom er det imidlertid tvivl
somt om de vil blive udnyttet til skov. 
Ejergrænserne vil simpelthen mod
virke dette. 
Derfor vil en jordfordeling kunne 
medvirke til, at der kunne åbnes mulig
hed for både skovtilplantning og et 
større hensym til sammenhængende 
naturområder, der har behov for be
skyttelse. 
Jordfordeling vil nok især komme ek
sisterende skoves arrondering til gode. 
En jordfordeling der inddrager andre 
arealinteresser end landbrugets vil så
ledes både kunne forbedre skovenes ar
rondering, men også lægge et større 
areal ud til skove. 
Nye skove der kan fordoble det sam
lede skovareal kan ikke etableres af 
private landmænd. En forøgelse af 
ved produktionen opnås ikke af de små 
"klatter" skov der vil opstå ved land
mændenes tilplantning. 
Derfor tvivler jeg på at de penge som 
vil blive givet i tilskud til tilplantning 
vil være andet end et tilskud til at opnå 

en herlighedsværdi på den enkelte 
ejendom. 
Disse små skove er gode for naturen og 
miljøet, de vil skabe større variation i 
landskabet og have rekreative funktio
ner, men de vil ikke forøge vedproduk
tionen. 
Det er således min vurdering at hver
ken skovtilplantning, braklægning el
ler de øvrige led i marginaljordsstra
tegien vil medvirke til en affolkning af 
landområderne. Det vil landbrugets 
strukturudvikling derimod. 
Det kan måske omvendt hævdes at til
plantning og et større naturhensyn vil 
medvirke positivt til, at nogle af land
brugets restbygninger, overskuddet af 
strukturudviklingen, vil kunne med
virke til at flere får lyst til at bo på 
landet! 

Konklusioner 

Skovtilplantning og de øvrige margi
naljordstiltag vil have minimal betyd
ning for både landbrugserhvervet og 
affolkningen. 
Tilskud af den vedtagne/foreslåede 
størrelse vil ikke kunne bevæge mange 
landmænd til at plante skov eller del
tage i nogle af de øvrige foranstalt
ninger. 
Den jordfordeling, som af afbureau
kratiseringshensyn tilsyneladende bli
ver nedtrappet, skal i stedet laves om, 
så den kan være en af de aktiviteter der 
kan medvirke til realisering af plan
lægningen i det åbne land. 
- For den skal vel realiseres? 
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O. Resume 

I Karup kommune ved Viborg er der 
netop gennemført et projekt der bely
ser hvordan den nøjagtige afgræns
ning af skovrejsningsområder gen
nemføres. 
Et vigtigt resultat af projektet er, at 
landbrugsstrukturen bør inddrages 
ved planlægningen. I et område med 
mange yngre landmænd som har inve
steret i animalsk produktion vil inter
essen for tilplantning være begrænset. 
Det modsatte gælder områder med 
ældre landmænd, med et nedslidt pro-
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duktionsapparat og med mange del
tidslandmænd. Generelt er holdnin
gen til tilplantning dog forholdsvis po
sitiv, men fuldtidslandmanden stiller 
større krav til det økonomiske afkast. 
En vigtig del af de kommende tilplant
ninger vil være tilskudsordningerne. 
De vil nok blive mest udnyttet af fri
tidslandmænd, af nye fritidsland
mænd som opkøber jord samt af pen
sionskasser. Tilplantningen vil nok for 
det meste finde sted inden for skovrejs
ningsområderne, men flere usikre for
hold gør det svært at bedømme virk
ningerne. 
Endelig peges på nogle generelle for
hold omkring skovplanlægningen. Det 
kan være svært at trække grænserne 
mellem områder nøjagtigt, og derfor 
bør der være en vis fleksibilitet i plan
lægningen. Der kan også opstå proble
mer hvor planlægningsgrænserne de
ler en ejendom; her bør der være mu
lighed for jordfordeling . Endelig bør 
kommunerne inddrages i arbejdet tid
ligt. 

1. Projektets formål 

Der har gennem et år kørt et marginal
jordsprojekt i Karup kommune, Vi
borg amt. Projektet er udarbejdet på 



Viborg statsskovdistrikt, tæt fulgt af 
en arbejdsgruppe, der repræsenterede 
amt, kommune og jordbrugskommisi
onen, samt Skov- og Naturstyreisen, 
der har finansieret projektet. 
Projektet var oprindeligt planlagt som 
et 5-årigt projekt, men det er indtil vi
dere stillet i bero, (15 . oktober 1989) 
bl.a. begrundet i den lovgivningsmæs
sige situation. 
Projektet er en videreførelse af et af de 
marginaljordsprojekter Miljøministe
riet kørte i 1986. Dette projekt behand
lede den planlægningsrnæssige side af 
skovrejsningsproblematikken, bl.a. i 
Karup kommune. 
Det blev siden valgt at arbejde videre 
inden for Karup kommune, hvor en del 
af kommunen blev udpeget til projekt
område. Det skyldes bl.a. at Viborg 
amts teknikere mente, at dette område 
ville blive udpeget som skovrejsnings
område i amtets planlægning. 
Opgaven for det afsluttede projekt har 
således ikke været at koncentrere sig 
om den overordnede udpegning af 
skovrejsningsområder. Det har mere 
drejet sig om fastlægning af nøjagtige 
grænser for området samt vurdering 
af, hvorvidt området var rigtigt ud
valgt. Det var dog også meningen, at 
der skulle komme anbefalinger til 
amtskommunerne om, hvorledes en 
udpegning kan/bør laves i praksis . 
Den sidste del af projektet, som ikke er 
gennemført, var at søge at føre løsnin
gerne på områdets problemer ud i livet. 
I denne forbindelse må det nævnes, at 
planlægningen i projektet ikke alene 
skulle gå på skovrejsning, men også på 
andre tiltag, der er relevante i en margi
naljordssammenhæng. 

1.1. Projektets forløb 
Det første der skete var at registrere 

diverse relevante forhold . Disse kan kort 
beskrives som: ejendomsforhold, area
lanvendelse og fremtidige muligheder, 
herunder den eksisterende planlægning. 
Registreringsfasen er gået meget dy
bere i detaljer end en regionplanlæg
ning kan og bør. Dette har været nød
vendigt for at kunne vurdere konse
kvenser af og problemer ved udpeg
ningen. 
Efter registreringen er der udarbejdet 
forslag til planlægning. Disse har væ
ret forelagt på et offentligt møde, hvor 
områdets beboere samt andre interes
serede var inviteret. 
Endelig har jeg snakket med samtlige 
landbrugere i en lille del af projektom
rådet (16 i alt) om deres syn på margi
naljord, skovtilplantning, fremtids
planer m.v. 

2. Vigtige kriterier/faktorer ved ud
pegning af skovrejsningsområder 

I forbindelse med vurdering og udpeg
ning af skovrejsningsområder er områ
dets "marginalitet" indgået med stor 
vægt. Det er ganske vist ikke længere et 
entydigt ønske fra politisk side at skov
rejsningsområder alene skal placeres 
på marginale jorder. Men jeg ser "mar
ginaliseringsgraden" som en vigtig pa
rameter for, hvorvidt skovrejsnings
områderne vil få den ønskede effekt. 
Eller med andre ord, hvis den største 
del af de statsstøttede tilplantninger 
skal foregå inden for skovrejsningsom
råderne, er det vigtigt at de placeres, 
hvor landbruget har økonomiske eller 
andre problemer. 

2.1. Landbrugsstrukturen 
En vigtig indikator for et områdes 
"marginaliseringsgrad" er landbrugs
strukturen. 
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Landbrugsstrukturen er en sammensat 
størrelse, der bl.a. siger noget om frem
tiden for landbruget i et område. 
Landbrugsstrukturen er sammensat af 
mange faktorer herunder landbruge
nes størrelse, arrondering, til- og bort
forpagtninger, driftsform, produkti
onsapparatets tilstand, ejerforhold og 
dermed også bedrifternes fremtidsud
sigter. 
Det har vist sig at landbrugsstrukturen 
udvikler sig områdevist i landbrugs
landet. Det kan f.eks. dreje sig om om
råder, hvor der er meget kvægbrug, 
drevet af unge landmænd og med tids
svarende produktionsapparater. 
Det kan være områder, der primært 
har planteavl, det kan være områder 
med mange svinebrug, områderne kan 
være præget af deltidsbrug, eller af at 
der er mange ældre ejere, der nærmer 
sig pensionsalderen. 
Der er selvfølgelig variationer inden 
for områderne, og nogen områder vil 
være mere "rodede" end andre, men 
tendensen til en områdevis udvikling er 
meget klar. 
Driftsform og struktur vil ofte være af
hængig af jordens kvalitet (ler
jord/sandjord), men man kan ikke sige 
at de gode landbrugsstrukturer altid 
vil findes på de gode jorder eller om
vendt. 
Derfor kan man ved bedømmelsen af 
et områdes "marginalitet" ikke alene 
gå ud fra de tekniske dyrkningsfor
hold . 
Når det skal forudsiges, hvorledes ejere 
i et område vil reagere i fremtiden, bl.a. 
på muligheden for tilskud til tilplant
ning, er det næsten nødvendigt at 
kende ejerforholdene, som jo også ind
går i bedømmelsen af landbrugsstruk
turen. 
I den rapport der er udkommet i for-

172 

bindeIse med afslutningen af projektet 
er det forsøgt at opdele ejerne i 4 grup
per, med hvert deres handlingsmøn
ster. Det er selvfølgelig ikke muligt at 
lave faste inddelinger, som alle land
brug kan passes ind i, men der er allige
vel nogle hovedtræk, der går igen. 
De 4 grupper er: 
1. Ældre landmænd, der nærmer sig 

pensionsalderen . 
2. Landbrug med et lille og/eller ned

slidt produktionsapparat. 
3. Fritids/deltidslandmænd 
4. Landbrug med et tidssvarende pro

duktionsapparat. 

ad J. Ældre landmænd, der nærmer sig 
pensionsalderen. 
Disse landmænd har et behov for at 
neddrosle aktiviteterne, og samtidig vil 
de gerne sikre deres alderdom . De, der 
har arvinger inden for familien, som 
ønsker at overtage gården, vil vedlige
holde produktionsapparatet og evt. 
forny det i samarbejde med arvta
gerne. 
Denne form for videreførelse sker nok 
primært inden for de større brug, men 
det kan også ske på de mindre brug. 
Her vil arvtagerne dog oftest føre ejen
dommen videre som deltidslandbrug, 
og produktionsapparatet vil sjældent 
blive videreført i samme udstræk
ning . 
De landmænd, der ingen arvtagere 
har, vil undlade at investere i produkti
onsapparatet og samtidig nedsætte 
produktionen. I sidste ende vil de for
pagte jorden ud, eller - hvis det er mu
ligt - sælge ejendommen og selv bo
sætte sig nærmere de nødvendige ser
vicetilbud (købmand, apotek m.v.). 
Ejendommene er som oftest mindre og 
derfor ikke af så stor interesse for unge 
landmænd, der ønsker at etablere sig, 



bl.a. også fordi produktionsapparatet 
er utidssvarende. 
Ejendommene vil derfor tit overgå til 
fritids/deltidslandbrug, hvis de vel at 
mærke ligger i en passende afstand fra 
en større by. Dette er netop aktuelt i 
Karup kommune. 
Ejerne har ikke økonomisk mulighed 
for at tilplante. 

ad 2. Landbrug med et lille og/eller 
nedslidt produktionsapparat. 
I forhold til ejergruppe l er her tale om 
ejere fra ca. 30-50 år. Disse landbrug 
har måske nok en lille gældsbyrde, men 
indtjeningen pr. arbejdstime vil også 
være ringe. 
Ejerne står derfor overfor et valg mel
lem nyinvestering, overgang til job 
uden for eget landbrug eller salg af 
ejendommen. Ejendommen vil sand
synligvis ikke fortsætte som selvstæn
digt landbrug p.g.a . det store behov for 
nyinvestering. 
Hvis ejendommen sættes til salg, vil 
den enten blive købt som deltidsland
brug eller som tillægsjord. Hvis ejeren 
får job uden for landbruget, går han 
over i ejergruppe 3. 

ad 3. Fritids/deltidslandmænd. 
Denne gruppe har 2 oprindelser - dels 
landmænd, der ikke har kunnet over
leve af landbruget alene, dels "byfolk ", 
der har købt sig en lille gård som fri
tidsbeskæftigelse. 
Det er selvfølgelig farligt at generali
sere, men der er en tendens til, at by
landmænd er mere fikserede på ejen
domsretten end andre landmænd. Det 
kan f.eks. give sig udslag i modstand 
mod jordfordeling og modstand mod, 
at fremmede færdes på deres ejendom. 
Disse antagelser er baseret på det ind
tryk, jeg fik under samtalerne med 

ejerne. Hvis de er alment gyldige, kan 
det være nødvendigt at inddrage det i 
planlægningsarbejdet. 
Ejerne vil ofte være interesseret i at til
plante jorden med eller uden tilskud. 

ad 4. Landbrug med et tidssvarende 
produktionsapparat. 
At et landbrug har et tidssvarende pro
duktionsapparat er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at økonomien er i 
orden, idet der ofte er store rentebyr
der. Disse ejendomme vil dog oftest be
stå som selvstændige landbrug, i vær
ste fald efter en tvangsauktion eller 
flere. 
En del af disse landbrug er interesseret 
i mere jord. Begrundelsen er ofte, at 
der ikke er harmoni mellem gødnings
mængden fra kvæg/svinebestand og 
jordtilliggendet. 
Dette problem kan dog også løses ved 
leveringsaftaler mellem de enkelte 
landbrug - deltidslandbrug vil f.eks. 
ofte være i underskud med naturgød
ning. 
Ejerne er i visse tilfælde interesserede i 
at tilplante, men kun mindre, urentable 
arealer. Dette vil sandsynligvis ske, 
uanset om der gives tilskud eller ej. 

2 .2 . Fredningsinteresser. 
Fredningsinteresserne har størst betyd
ning i forbindelse med afgrænsning af 
skovrejsningsområder og når der skal 
ses på, hvor skovrejsningsområderne 
ikke skal placeres. De vigtigste fakto
rer i denne forbindelse er landskab og 
geologi (ådale, åbne landskaber, over
gange mellem forskellige landskabsty
per m.m.), kulturhistorie og biologi 
(specielle flora- og faunasamfund). 
Udover landbrugsstruktur og fred
ningsinteresser er der selvfølgelig an
dre åben land-interesser, der skal ind-
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drages i planlægningen. Her kan bl.a. 
nævnes vandressourcer (mængde og 
kvalitet), byudvikling, friluftsliv, tek
niske anlæg og råstofområder. Disse 
interesser har dog ikke haft nogen væ
sentlig betydning for planlægningen i 
projektområdet. 

3. Endelig afgrænsning af skov
rejsningsområdet. 

Ved gennemgangen af projektområdet 
blev der fundet en markant forskel i 
landbrugsstrukturen i den sydlige og 
den nordlige del, hvor den sydlige del 
er præget af store velarronderede og 
nyinvesterede landbrug. 
I det endelige planforslag blev den syd
lige del derfor trukket ud af skovrejs
ningsområdet og blev til hvad der kal
des "øvrige områder". Derudover er 
ådalene søgt friholdt for tilplantning 
ved at udpege dem til områder, hvor til
plantning er uønsket. 

3.1. Lodsejernes holdning til skovtil
plantning. 
Loven om braklægning, tilplantning 
m.v. ("Strukturforbedringsloven" I) 

vil fungere som et tilbud til den enkelte 
lodsejer. Det er derfor vigtigt at vide, 
hvorledes den enkelte landbruger/ 
lodsejer ser på ordningerne - om 
han/hun overhovedet vil/kan udnytte 
dem. 
Udover de mere teoretiske overvejelser 
i forbindelse med landbrugsstrukturen 
blev der - som et led i projektet - gen
nemført samtaler med ejerne af de 16 
landbrug, der ligger i den nordlige del 
af projektområdet. Et område, der er 
foreslået udpeget som skovrejsnings
område i det endelige planforslag. 
Denne udvælgelse af lodsejere skete 
primært for at se, hvilke muligheder 
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der reelt er for skovrejsning i området. 
Udvælgelsen betyder selvfølgelig, at 
der ingen konkret viden er om, hvorle
des personerne uden for skovrejsnings
området stiller sig til de forskellige ord
ninger. 
I løbet af hver samtale blev ejeren 
spurgt om hans/hendes indstilling til 
marginaljord og tilplantning. Spørgs
målet blev taget op sidst i samtalens 
forløb, og der var således på det tids
punkt opnået en rimelig åbenhed fra 
lodsejerens side. 
For mig betød det, at jeg kendte til det 
enkelte landbrugs driftsforhold. Jeg 
kunne derfor stille mere uddybende 
spørgsmål, hvor jeg ikke syntes, der var 
sammenhæng mellem aktuel driftssi
tuation og indstillinger til marginal
jord m.v. 
I det følgende gennemgås de adspurg
tes kommentarer til tilplantningsord
ningerne i "Strukturforbedringslo
ven". Udgangspunktet for samtalen 
var ganske naturligt de lovgivnings
forslag, der forelå på det tidspunkt. 
Men vi kom også ind på, hvilke ænd
ringer der skulle til, for at den enkelte 
lodsejer ville deltage i ordningerne. 
I starten af projektet havde vi forbin
delse til en gruppe af lokale landmænd 
m.v. ("Karup-gruppen"). Under mø
der med gruppen og under det senere 
offentlige møde fremkom kun negative 
udtalelser om skovtilplantning på 
landbrugsjord. 
Jeg forventede derfor også at møde 
modstand mod tilplantning under 
samtalerne med ejerne. Dette viste sig 
dog ikke at være tilfældet. Der var in
gen der var imod tilplantning - heller 
ikke på egen ejendom. Der var deri
mod stor skepsis overfor økonomien 
for den enkelte. 
Det er både svært og betænkeligt at ge-



Plan.forslag 

skovrejsningsområde 

område, hvor tilplant

ning er uønsket 

"øvrige områder" 

Figur l. Forslag til planlægning for skovrejsning i den sydligste del af Karup kommune. 
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neralisere ud fra 16 samtaler, men der 
tegner sig dog visse mønstre, jeg gerne 
vil bringe videre: 
Umiddelbart er der ingen forskel på til
plantningslysten hos fuldtids- og del
tidslandmænd. Det skyldes dog nok , 
at de fuldtidslandmænd, der er interes
seret, nærmer sig pensionsalderen 
og/eller har et nedslidt produktionsap
parat. 
Fuldtidslandmanden forlanger dog en 
bedre økonomi i tilplantningen . Han 
vil have et positivt udbytte af skoven 
med det samme (gennem tilskud), 
mens deltids/fritidslandmanden vil 
acceptere, at det bare løber rundt. Bag
grunden er selvfølgelig, at fuldtids
landmanden skal leve af overskuddet 
fra ejendommen. 
Der var generelt en vis modstand mod 
at få tinglyst fredskovspligt på de evt. 
tilplantede arealer. Men når det blev 
forklaret, hvad fredskovspligt reelt 
indebærer, faldt modstanden betyde
ligt. 
Generelt kan det siges, at modstanden 
mod ordningen alene går på de lave til
skud og dermed den store investering, 
det kræver fra ejerens side. De øvrige 
regler i ordningen 2) betragtes som ri
melige. 
Samtidig må det tilføjes, at der selvføl
gelig er ejere, der vil tilplante, uanset 
om de får tilskud eller ej . Denne 
gruppe af ejere vil dog sandsynligvis gå 
med til en bedre planlægning af til
plantningen mod at få udbetalt til
skud. 
Den forholdsvis positive holdning til 
tilplantning, der fremkom under sam
talerne, står som nævnt i modstrid til 
de holdninger, "Karup-gruppen" er 
fremkommet med, og de holdninger 
der kom frem på det offentlige møde. 
Jeg tror, at en stor del af forklaringen 
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ligger i, at de personer, der deltager i 
"Karup-gruppen" og andre politiske 
sammenhænge, er driftige landmænd 
med velfungerende ejendomme. Det er 
klart, at disse personer ikke har samme 
holdning til marginaljord og tilplant
ning m.v. som deltidslandmænd og 
ældre landmænd, der kan se, at deres 
ejendom ikke kan køre videre som hel
tidsbrug. 
Dette er en af grundene til, at jeg finder 
det nødvendigt at tage hensyn til 
landbrugsstrukturen ved udpegningen 
af skovrejsningsområder. 
På baggrund af samtalerne med ejerne 
i den nordlige del og den lokale land
brugskonsulent, samt med beskrivel
sen af de 4 ejerkategorier har jeg lavet 
en bedømmelse af, hvad der vil ske i 
projektområdet, med den lovgivning 
der er vedtaget og foreslået. 

3.2. Det nordlige område. 
I området vil der inden for de næste ca. 
10 år blive sat flere heltidslandbrug til 
salg. Ingen af disse brug vil dog kunne 
fortsætte som sådanne; det erkendes 
også af de nuværende ejere. Landbru
gene vil enten blive solgt som fritids
landbrug eller som tillægsjord til de få 
levedygtige brug, der er i området. 
Området vil således ende med at bestå 
af fritidslandbrug på størrelser fra un
der 20 ha og op til noget over 50 ha. 
Derudover vil der være 2-3 landbrug, 
der drives fuldtids, men de vil ikke 
nødvendigvis være meget større, end 
de er i dag, da jordpriserne i området er 
større end landbrugsdriften kan betale 
for tillægsjord . 
Jordpriserne i området ligger for øje
blikket omkring 20-25 .000 kr. pr. ha. 
Landmændene i området vil købe, hvis 
priserne ligger på 10-15.000 kr. pr. ha, 
selvom det er kendes, at selv disse priser 



vil være svære at forrente på den dår
lige jordbund. 
Der vil sandsynligvis ske en del til
plantning i området, uanset om der 
kommer tilskud eller ej . Det vurderes 
ud fra samtalerne, men også udfra at 
der de sidste årtier er sket en kraftig til
plantning, især ved anlæg af juletræs
kulturer, der er vokset op til egentlig 
skov/plantage. 
Der er ingen tvivl om, at tilskud til til
plantning vil øge tilplantningshastig
heden noget, og det må formodes, at 
købere, der er interesseret i tilplant
ning, til en vis grad vil blive tiltrukket 
af mulighederne for tilskud. 
Skovene i området er i udpræget grad 
parcelskove. Parcellerne er langstrakte, 
med de lange skovrande liggende mod 
nordvest - det verdenshjørne de fleste 
storme kommer fra. 
Ved en øget tilplantning vil der ske en 
udfyldning af hullerne mellem de en
kelte parcelskove, men da der ikke eksi
sterer noget driftsfællesskab i områ
det, vil der fremover være stor risiko 
for omfattende stormfald. Når den en
kelte ejer foretager renafdrift, vil det 
ske, uanset om det kan skade naboens 
bevoksninger. 
I arbejdet med reglerne omkring til
skudsgivning overvejes det, at der skal 
være krav om løvtræbryn rundt om 
alle ny tilplantninger. 
Hvis ejere i området således får tilskud 
til tilplantning, vil der altså omkring 
de nye tilplantninger komme løvtræ
bælter, formentlig af en bredde på ca. 
20 m. Selvfølgelig under forudsætning 
af at kravet om løvskovbryn også kom
mer til at gælde for arronderingstil
plantninger. I de allerfleste tilfælde vil 
tilplantninger i området nemlig blive 
arronderingstilplantninger. 
Et større område mellem Vallerbækvej 

og Karup å er udpeget som et område, 
hvor tilplantning er uønsket. I dette 
område findes en velarronderet ejen
dom og derudover 4 ejendomme, men 
en "strimmel" vinkelret på Karup å. 
Tre af disse ejendomme har også jord i 
området på den østlige side af vejen, 
der er udpeget til skovrejsningsom
råde. 
Hvis disse 3 ejendomme bliver tilplan
tet, kommer der et problem med pas
ning af "engstrimlerne". Dette pro
blem kunne evt. løses gennem bortfor
pagtning, men jordfordeling og der
med en samling af engarealerne vil nok 
være en bedre og mere konstruktiv løs
ning. 

3.3. Det sydlige område. 
Der er i området en del levedygtige 
landbrug. Nogle har behov for tillægs
jord, andre ikke. Hvorledes udviklin
gen vil gå, kan være svært at sige, men 
det er tvivlsomt, om der vil komme til
plantning - i hvert fald hvis der ikke 
ydes tilskud. 
Det er ikke mange ejendomme, der vil 
blive udbudt til salg i de kommende år. 
Om de vil blive opkøbt af fritidsland
mænd eller som tillægsjord, er et 
spørgsmål om prisen . 
Hvis folk udefra ønsker at opkøbe jord 
til tilplantning, vil de muligvis fore
trække køb i den nordlige del, der er 
udpeget til skovrejsningsområde. 
Hvis området udpeges til skovrejs
ningsområde, er det sandsynligt, at ud
viklingen vil gå noget anderledes, men 
den vil ikke blive som i det nordlige 
område. Det skyldes de mange leve
dygtige landbrug, der sandsynligvis 
ikke vil tilplante. Derimod er der chan
cer for, at de mindre ejendomme, der 
kommer til salg, vil blive opkøbt og til
plantet og således ikke tilgå de eksiste-
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Foto l . På billedet, der er fra den nordlige del af projektområdet, ses en landbrugsejendom, der 
er lukket inde af plantager. Dette fænomen vil sansynligvis brede sig til større dele af det dan
ske landbrugsland, med den liberale holdning der er i lovgivningen over tilplantning. Foto: Jan 
Kofod Winter. 

rende landbrug som tillægsjord. Der 
kan derfor på længere sigt ske en for
ringelse af landbrugsstrukturen, og 
dermed - i den sidste ende - en øget til
plantning. 
Virkningen af udpegning til skovrejs
ningsområde er dog meget afhængig 
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af de incitamenter, der indbygges i lov
givningen. 

4_ Kommentarer til lovgivningen 

Det lovgivningsmæssige grundlag for 
udpegning af skovrejsningsområder 



og områder, hvor tilplantning er uøn
sket, ligger i Lands- og regionplan
loven. Det fremgår af bemærknin
gerne til lovforslaget, at der er mange 
grunde til at der skal laves en overord
net planlægning for skovtilplantning. 
Jeg må tolke disse bemærkninger og 
vedtagelsen af loven som et udtryk for, 
at størstedelen af de nye skove ønskes 
placeret i skovrejsningsområderne. 
Det må i øvrigt betragtes som en forud
sætning for, at amterne skal indgå i et 
så omfattende planlægningsarbejde. 
Derfor har jeg fundet det rimeligt at 
beskrive nogle af de faktorer, der har 
indflydelse på, om de nye skove vil 
blive etableret i skovrejsningsområ
derne. Derudover har jeg påpeget, 
hvor den planlagte lovgivning modar
bejder dette formål. 
Faktorerne kan deles i 4 grupper: 
l. Landbrugsstrukturen - inden for og 

uden for skovrejsningsområderne. 
2. Lovmæssige bindinger - tilplant

ningsrettigheder inden for og uden 
for skovrejsningsområder. 

3. Forskellen på de økonomiske inci
tamenter inden for og uden for 
skovrejsningsområderne. 

4. Mulighederne for "fremmed ka
pital': 

4.1. Landbrugsstrukturen. 
En forudsætning for, at en tilplantning 
kommer i gang, må være, at landmæn
dene/lodsejerne er parate til at gå fra 
landbrugsproduktion til skovbrug. 
I denne forbindelse ses alene på større 
tilplantninger, idet små tilplantninger 
ikke har interesse i nærværende sam
menhæng. De vil ikke i samme grad 
kunne medvirke til en øget vedproduk
tion, som er en af de oprindelige forud
sætninger for at øge landets skovareal. 
I afsnittet om landbrugsstrukturen re-

degøres der nærmere for, hvilke ejerka
tegorier der kan tænkes at være interes
serede i tilplantning. Det vil f.eks kun i 
meget sjældne tilfælde være ejen
domme hvor der lige er foretaget nyin
vesteringer. 
Med baggrund i den tendens der er i det 
danske landbrugsland til, at struktu
ren udvikler sig ensartet inden for 
større eller mindre områder, vil det der
for være muligt ved udpegningen af 
skovrejsningsområder at gå uden om 
de områder, hvor landbrugsstrukturen 
er god. 
Denne fremgangsmåde vil give mindst 
2 fordele: l) Der gribes ikke ødelæg
gende ind i de "gode" landbrugsområ
der til skade for ejendomsstruktur m.v. 
2) Det sikres, at de områder, der ud
peges, også i praksis vil være dispo
nible for tilplantning. 
Bedømmelsen af landbrugsstrukturen 
kan gøres mere eller mindre forfinet. 
Det kan f.eks. skelnes mellem områder 
med mange gamle ejere, og områder, 
hvor fritidslandmænd har etableret sig. 
I det første tilfælde kan der satses på, 
at ejendomme blive lagt sammen ved 
køb til store skovbrugsejendomme. I 
det sidste tilfælde kan satses på, at de 
eksisterende ejere vil tilplante en del af 
deres ejendom, og dermed få et meget 
varieret landskab, men også en masse 
små parcelskove. 
I det arbejde, der foreløbigt har været 
med udarbejdelse af retningslinier til 
amterne for udpegning af skovrejs
ningsområder m.v., er landbrugsstruk
turen ikke inddraget. 

4.2. Lovmæssige bindinger. 
Hvis det alene er tilladt at tilplante 
inden for skovrejsningsområder, er det 
klart, at skovrejsningsområderne vil få 
den ønskede virkning. 
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Med vedtagelsen af de sidste ændrin
ger tillandbrugsloven er denne mulig
hed dog udelukket, idet der ikke læn
gere er restriktioner for tilplantninger. 
Det er en yderligere lempelse af den 
forrige landbrugslov, hvor der var en 
grænse pr. ejendom for tilplantning på 
max. 25 070 af ejendommene og max. 
25 ha. 

4.3. Økonomiske incitamenter. 
Ved at give direkte tilskud til tilplant
ning er det muligt at øge tilplantnings
aktiviteten, jo større tilskud, jo større 
aktivitet. 
Hvis tilskuddene alene gives inden for 
skovrejsningsområder, er der en god 
chance for, at der kommer flere nye 
skove her end i "øvrige områder". Det 
er dog en forudsætning, at tilskuddene 
har en vis størrelse. 
Det er klart, at hvis der også gives til
skud til tilplantninger uden for skov
rejsningsområder, vil forskellen i til
plantningsaktivitet udlignes, mere el
ler mindre afhængig af den forskel der 
lægges i tilskuddene. 
Når der skal ses på, hvilke tilskudsstør
relser m.v. det er nødvendigt at tilbyde 
for at få tilplantet skovrejsningsområ
derne, kan det være en hjælp at dele de 
potentielle "tilplantere" op i 2 grupper: 
l) De, der allerede ejer jorden, og 
2) de, der ønsker at købe jord for at 

kunne tilplante. 

ad l. (Nuværende ejere). 
Under landbrugsstrukturen er kort an
givet, hvorledes interessen og de øko
nomiske muligheder for tilplantning 
er. 
De, der er mest interesserede i tilplant
ning, er fritidslandmænd og til dels 
deltidslandmænd. Ældre landmænd 
har sjældent et direkte ønske om til-
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plantning. Men hvis tilskudsordnin
gerne kan sikre en god økonomisk 
overgang til pensionisttilværelsen, er 
de interesseret. 
Det vil stort set sige, at etableringsud
gifter skal dækkes fuldt ud af tilskud. 
Derudover ' skal der gives et årligt til
skud, som svarer til den indtægt, land
manden hidtil har opnået fra land
brugsdriften. Ordningen kunne evt. la
ves som en del af en pensionsordning 
for landmænd, men det er ikke politisk 
aktuelt for øjeblikket. 
Fritids- og deltidslandmænd vil ofte 
tilplante, uanset om der gives tilskud 
eller ej. Man vil dog sandsynligvis få en 
proportional virkning mellem til
skudsstørrelse og tilplantningsakti
vitet. 
I det følgende er udgangspunktet såle
des, at de, der vil tilplante, hovedsage
lig findes inden for gruppen af fri
tids/ deltidslandmænd. 
Den største forskel i tilplantningsak
tivitet inden for og uden for skovrejs
ningsområder opnås ved kun at give 
tilskud i skovrejsningsområderne. Der 
vil dog stadig ske tilplantning i "øvrige 
områder", og denne tilplantning øges 
selvfølgelig, hvis der også gives tilskud 
her - små eller store. 
Jeg har lavet nogle beregninger over 
den forskel, der vil være mellem skov
rejsningsområder og "øvrige områ
der". For nåletræplantager vil det 
maksimale tilskud inden for og uden 
for skovrejsningsområder ligge på hen
holdsvis 60% og 40%. Forskellen i de 
beløb ejeren selv skal betale er meget 
lille (ca. 12%), og det skyldes især, at 
tilskuddene er skattepligtige. 
Tilskud i øvrige områder vil ikke have 
indflydelse på tilplantningsaktiviteten 
inden for skovrejsningsområderne. 
Man kan ikke sige, at en øget tilplant-



Folo 2. Billedet viser Haller å fra øst mod vest. En del af dalen er tilgroet, mens en del er dyr
ket/afgræsset. Hvis ådals forløbet ønskes bevaret åbent gennem forbud mod tilplantning, er 
det nødvendigt samtidig at sikre fortsat landbrugsdrift. Foto: Jan Kofod Winter. 

ning i "øvrige områder" vil medføre 
mindre tilplantning i skovrejsningsom
råder, når der tænkes på eksisterende 
ejere. 

ad 2. (Nye ejere). 
Denne gruppe vil være meget forskel-

ligartet. Igen vil man nok overvejende 
se fritidslandmænd, men - hvis det er 
juridisk muligt - også pensionskasser 
og andre "storkapitaler" ("fremmede 
kapitaler") . 
Hvis det bliver muligt for denne 
gruppe at opnå tilskud, er der ingen 
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tvivl om, at selv forholdsvis små for
skelle i tilskud inden for og uden for 
skovrejsningsområder vil få disse per
soner til at købe jord inden for skov
rejsningsområder. 
Der må dog erindres om, at disse per
soner har en yderligere udgift til køb af 
jorden, der stort set svarer til tilplant
ningsudgiften pr. ha. 
Der er en teoretisk mulighed for, at der 
sker en kapitalisering af forventede til
plantningstilskud. Hvis dette sker, kan 
man meget vel komme i den situation, 
at potentielle "tilplantere" vil fore
trække at investere i "øvrige områder". 
Der er dog mange andre faktorer, der 
kan have ligeså stor eller større indfly
delse på jord priserne. Den forskel der 
skal til i jord priserne, for at de økono
miske forhold inden for og uden for 
skovrejsningsområder er ens ligger på 
omkring 3.000 kr/ha. l beregningerne 
er der regnet med, at der ikke opnås til
skud uden for skovrejsningsområ
derne. 
Det er således ikke muligt for denne 
gruppe af "tilplantere" at komme med 
en klar melding om, hvilke tilskud der 
vil give den største tilplantning inden 
for skovrejsningsområder. Det vil være 
svært at styre gruppen alene gennem 
tilskud . 

4.4. "Fremmed kapital" 
Hvis "fremmed kapital" såsom pensi
onskasser 0.1. skal erhverve ejendom i 
det åbne land, kræver det udnyttelse af 
den nye landbrugslov. Efter loven er 
det muligt at ophæve landbrugspligten 
og dermed frastykke arealer over 35 
ha, hvis de "agtes tilplantet", og hvis 
der lyses fredskovspligt på arealet. 
Der er nok ingen tvivl om, at denne 
mulighed vil blive udnyttet. Det kan 
således forventes, at "fremmed kapi-
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tal" vil investere i landbrugsejen
domme, og at der vil ske en tilplant
ning. 
l det nyeste forslag til "Strukturfor
bedringsloven" (L 20, fremsat 
5.10.1989) er det indført, at det kun er 
landbrugspligtige arealer, der kan få 
tilplantningstilskud . Der er desuden i 
et forlig med Socialdemokratiet i 
marts 1990 indført en klausul om, at 
hvis landbrugspligten ophæves inden 
20 år, skal tilskuddet tilbagebetales. 
Det vil således ikke være muligt for 
disse ejergrupper at få tilskud til til
plantning. Der vil for dem hermed ikke 
være nogen reel forskel på skovrejs
ningsområder og "øvrige områder", da 
mulighederne for opkøb af jord er ens 
uden for og inden for skovrejsning
sområderne. 
Man kan dog forestille sig, at f.eks. 
pensionskasser og lign . vil koncentrere 
sig om køb af jord i skovrejsningsom
råder, fordi 
l) de vil forvente, at der fremover vil 
komme nye love eller tilskudsordnin
ger, der giver fordele for tilplantning 
her fremfor i "øvrige områder", 
2) de ønsker at sikre sig good-will hos 
myndighederne og den almindelige be
folkning ved at følge den offentlige 
planlægning, 
3) der her kommer flere ejendomme til 
salg, og at der derfor kan samles større 
enheder. 
Hvis der er ønsker om at sikre, at de 
"store kapitaler" køber jord og tilplan
ter i skovrejsningsområder, kunne det 
gøres ved at lette adgangen til køb af 
jorder her. 
Den lettere adgang til opkøb kunne 
evt. følges op af krav om, at skovene li
gestilles med offentligt ejede skov med 
hensyn til offentlighedens adgang m.v. 
Derudover kan der evt. lægges klausu-



ler på, om hvilke ejergrupper, der kan 
videresælges til. 
Pensionskasser vil sandsynligvis som 
et krav til tilplantningerne have, at 
ejendommene kan sælges igen, når de 
investerede penge skal bruges til udbe
taling af pensioner. Derfor skal/kan de 
restriktioner, der pålægges, ikke være 
alt for stramme. Ejendommene skal 
være attraktive for privatpersoner. 
Det må dog samtidig formodes, at pen
sionskasser vil satse på at opbygge 
skove efter de bedste dyrkningsmæs
sige principper og med en del løvskov 
iblandet, idet dette alt andet lige vil 
give en bedre salgspris, når det bliver 
nødvendigt. De vil forsøge at opbygge 
så stabilt et produktionsapparat som 
muligt. 

5. Rekreative skove 

De rekreative værdier, skovene giver, er 
også en del af begrundelsen for skov
tilplantningen. Denne del af strategien 
er hovedsagelig inddraget i Naturfor
valtningsloven, gennem mulighederne 
for statslig skovtilplantning. 
I forslaget til "Strukturforbedrings
loven" er det især kravet til skovbryn, 
der understøtter de rekreative interes
ser. Der er f.eks . ingen krav om offent
lig adgang til de nye skove udover de 
regler, der findes i den eksisterende lov
givning. At der etableres skov på tidli
gere landbrugsarealer er dog i sig selv 
en forbedring for friluftslivet. 
I lovgivningen og lovforslagene er der 
ikke åbnet mulighed for at komme med 
særlige krav til plantevalg og opbyg
ning af skovene. Det kan alene i rede
gørelsen tilområdeudpegningerne be
skrives, hvad der ønskes . 
Det kan ikke forventes, at private til
plantere vil opbygge rekreative skove, 

bare fordi deres ejendom ligger i et om
råde, der er udpeget til skovrejsnings
område af hensyn til friluftslivet. Hvis 
der sker en tilplantning kan det således 
forventes, at det vil være ren produkti
onsskov. 
Amterne står altså over for et dilemma 
ved udpegningen af disse "rekreative 
skovrejsningsområder". Det er muligt, 
at den praktiske løsning på problemet 
bliver en udpegning i samarbejde med 
Skov- og NaturstyreIsen med henblik 
på statslig skovrejsning, og da sand
synligvis kun for konkrete projekter. 
Det vil dog medføre, at værdien af of
fentlighedsfasen for skovrejsningsom
råder bliver mindre. 
Hensyn til friluftsliv m.v. kan i alle 
skovrejsningsområder sagtens inddra
ges i større omfang, hvis der i planlæg
ningsfasen kunne arbejdes for jordfor
deling, samlede tilplatningsplaner m.v. 

6. Generelt om udpegning af skov
rejsningsområder, og områder, 
hvor tilplantning er uønsket. 

6.1.lnddragelse af kommunerne 
I forbindelse med planlægningsarbej
det er det vigtigt, at der etableres en 
kontakt med de enkelte kommuner. 
Medarbejderne her er i besiddelse af en 
lokal viden, som kan lette arbejdet 
meget, og som til en vis grad vil sikre, at 
relevante oplysninger inddrages i plan
lægningen. 

6.2. Detaljeringsgrad. 
Det har overrasket mig lidt, hvor svært 
det egentlig er at trække grænser for 
skovlikke skov. Grænserne kan være 
svære at trække, selv når man står med 
et konkret område af en mindre stør
relse. Når grænserne skal trækkes kilo-
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meter efter kilometer, er det nærmest 
umuligt at gøre det. 
En af grundene til, at det er så svært, er 
nok, at man er klar over, at grænsen, 
der fastsættes, kan blive en meget mar
kant grænse i landskabet. 
Oven i problemet med at bestemme sig 
for, hvor grænsen skal gå "i marken", 
kommer problemet med at få det ind
tegnet på kortet. Hvis der ikke må læg
ges en vis fleksibilitet i grænserne, kan 
det blive nødvendigt at lave nøjagtige 
opmålinger. 
Dette må ikke blive aktuelt i en regi
onplanlægning, der bør bevares som 
en overordnet planlægning med mulig
hed for korrektioner gennem sagsbe
handlingen. 

6.3. Administrationsgrundlag . 
Det er planen, at de tilplantningspla
ner ejerne skal udarbejde skal sendes 
til Jordbrugsdirektoratet for endelig 
godkendelse. Der vil således ikke ske 
nogen "landskabsmæssig" vurdering 
og godkendelse af planerne, da det ikke 
er muligt at medtage sådanne vurde
ringer i en skemamæssig form. Det kan 
alene ske ud fra kendskab til det aktu
elle område. 
De personer, der i den sidste ende kom
mer til at afsætte grænsen for 
skov/ ikke skov, er med de fremlagte 
lovforslag de lokale skovbrugskonsu
lenter. 
Skovbrugskonsulenterne kan i plan
lægningen støtte sig til de bemærknin
ger, der er i regionplanen for de enkelte 
skovrejsningsområder og områder, 
hvor tilplantning er uønsket. Kun hvis 
bemærkningerne er meget specifikke, 
vil dette kunne kontrolleres af Jord
brugsdirektoratet. 
En løsning på problemet kunne være at 
lade alle tilplantninger i "grænseområ-
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der" komme en tur rundt om amtet til 
godkendelse af visse parametre. En an
den kunne være en amtslig oriente
ring/uddannelse af skovbrugskonsu
lenterne i landskabshensyn . 
Det er klart, at de landskabsmæssige 
problemer er størst på grænsen for om
råder, hvor tilplantning er uønsket. Det 
kan i denne forbindelse nævnes, at der 
for disse områder vil være et problem 
med at kontrollere, hvorvidt der her 
bliver tilplantet eller ej . 
Den kontrollerende myndighed må 
være Landbrugsministeriet, men det er 
amtet, der har interesse i, at reglerne 
bliver overholdt. 

6.4. Grænserne deler ejendommene. 
I projektområdet er det kun ganske få 
ejendomme, der ikke krydses af en om
rådegrænse. Hvorvidt dette vil være 
generelt for alle udpegninger af skov
rejsningsområder og områder, hvor til
plantning er uønsket, er selvfølgelig 
afhængig af de størrelser og den form, 
de gives. 
Når ejendommene krydses af en 
grænse mellem skovrejsning og 
"øvrige områder", er det med den for
ventede lovgivning alene et spørgsmål 
om økonomi - får ejeren det store eller 
lille tilskud pr. ha? Der er jo ingen be
grænsninger på tilplantningen 
"øvrige områder", 
Det er straks værre, når grænsen går 
mellem skovrejsningsområder og om
råder, hvor tilplantning er uønsket. 
Problemet er, at der på den enkelte 
ejendom vil opstå et restareal, hvis 
størrelse selvfølgelig er afhængig af 
ejendommens størrelse og størrelsen af 
det tilplantede areal. Der vil i mange 
tilfælde være et behov for jordforde
ling, således at restarealerne kan sam
les eller lægges til en eller flere ejen-



domme. Denne samling er nødvendig 
for at holde arealerne i fortsat land
brugsdrift, som igen er nødvendig for 
at friholde arealerne for træopvækst. 
Afgrænsningsproblemet kan altså ses 
fra både planlæggerens og ejerens 
synspunkt, men så sandelig også fra 
den tilskudsgivende myndigheds side, 
og det vil sige Jordbrugsdirektoratet. 
Med den planlagte lovgivning vil det 
største problem for planlæggeren være 
afgrænsningen af områder, hvor til
plantning er uønsket. Det skal gøres ri
meligt nøjagtigt, og der skal så vidt mu
ligt sørges for, at ejendommens "rest
arealer" ikke opgives landbrugsrnæssigt 
og gror til. Grænserne mellem skovrejs
ningsområder og "øvrige områder" er 
mindre vigtige, da de ikke på samme 
måde er en landskabsbestemt grænse. 
For Jordbrugsdirektoratet vil grænsen 
mellem områder, hvor tilplantning er 
uønsket og skovrejsningsområder være 
uproblematisk, forudsat afgrænsningen 
er nøjagtigt angivet på kortet. 
Grænsen mellem skovrejsningsområ
der og "øvrige områder" er derimod 
mere problematisk, idet den vil kunne 
medføre 4 forskellige tilskudssatser på 
tværs af enkelte bevoksninger. Det skyl
des, at der arbejdes med forskellige til
skudssatser inden for og uden for skov
rejsningsområder samt for løv og nål. 
Jordfordeling vil, som flere steder 
nævnt, i mange tilfælde være en god 
løsning på de problemer, der kan opstå 
i forbindelse med tilplantning. Jord
fordeling kan være til gavn både for 
landbruget, skovbruget og de fred
ningsmæssige interesser. 
Det er dog en forudsætning, at der sker 
visse udvidelser af loven, således at 
jordfordeling ikke kun kan gennemfø
res ud fra landbrugsrnæssige hensyn. 
Det er under alle omstændigheder vig-

tigt, at "jordfordelingsinstituttet" ikke 
forsvinder, som der ellers er tanker 
fremme om fra regeringens side. 

7. Afslutning. 

Det er foreløbigt begrænset, hvilken 
betydning skovrejsningsområderne vil 
få . I praksis vil de nok overvejende 
have en "psykologisk" effekt. Det må 
dog alligevel anbefales at lave udpeg
ningen også ud fra en ide om, at der i 
løbet af nogle år vil blive ændret i reg
lerne, således at områderne får den be
tydning, de er tiltænkt. 
Efter en bedømmelse af den betydning 
lovgivningen vil få for det åbne land og 
tilplantningen vurderes det, at de om
råder, hvor tilplantning er uønsket, vil 
få den største betydning. Det er selvføl
gelig under forudsætning af, at Land
brugsministeren vil benytte sig af reglen i 
den nye landbrugslov om at forbyde 
skovtilplantning i områdetypen. 
En anbefaling til amtskommunen vil der
for være at koncentrere sig om udpegnin
gen af områder, hvor tilplantning er uøn
sket og gøre afgrænsningen ret nøjagtig . 

Projektrapporten kan fås ved henvendelse til 
Skov- og Naturstyreisen . Titel : Marginal
jordsprojekt i del af Karup Kommune, Viborg 
Amt. Planlægning for skovrejsningsområder 
mv. samt vurdering af lovgivningen . 88 sider. 

Noter 
l. "Lov om støtte til forbedring af struktu

ren og effektiviteten i jordbruget" 
2. Der kan henvises til anden artikel i dette 

blad, men reglerne kan kort summeres 
som værende: 
- der skal foreligge en tilplantningsplan 

udarbejdet af en godkendt skovbrugs
konsulent 

- der skal etableres skovbryn, fortrins
vis af løvtræer og buske 

- der skal lyses fredskovspligt på are
alet. 
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