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o. Resume 

Nitrat i jordvand under rodzonen er en 
forudsætning for nitratudvaskning, og 
det er et tegn på, at økosystemet taber 
næringsstoffer. Hvis der udvaskes nitrat 
fra skovene er der mulighed for eutrofi
ering af vandløb og belastning af grund
vand. Der er således både skovøkologi
ske og miljømæssige grunde til at under
søge koncentrationen af nitrat. 
For at få et overblik over nitrat-koncen
trationen i jordvæsken under skove er 
der undersøgt 111 skovpunkter i et 
systematisk net ("kvadratnettet") i vin
terperioden i tidsrummet 1986 til 1993. 
Der er udtaget jordprøver fra 75-100 cm 
dybde, og prøverne er ekstraheret med 
1M KCl. 
De målte nitrat-koncentrationer lå i 
intervallet 0-141 mg N03- -N/l (nitrat
kvælstof pr. liter). Gennemsnittet lå på 
4.25 mg N03--N/l, mens medianen 
(50% fraktilen) lå på 1.20 mg N03 -- N/l. 
Ved statistisk analyse (lineær normal
fordelingsmodel på transformerede 
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data) blev det fundet, at koncentrationen 
af nitrat afhang af 1) skovstørrelsen 
(skove over 10 ha har større koncentra
tion end skove under 50 ha), 2) skovty
pen (skovrejsning og pyntegrønt har 
større koncentration end ekstensivt 
drevne skove), 3) jordtypen (først og 
fremmest humusjorde har stor koncen
tration, men lerjorde har også større 
koncentration end sandjorde), og 4) tids
punktet for målingen. Derimod var der 
ingen forskel mellem de enkelte træar
ter. 
Enkelte målepunkter afviger meget fra 
det generelle mønster. Der synes at være 
to årsager hertil: 
a) stor lokal tilførsel ved luftforurening, 

eller 
b) forskydeise af balancen mellem på 

den ene side nettofrigivelse ved 
mineralisering og nitrifikation, og på 
den anden side immobilisering. 

Dette stemmer godt overens med øvrige 
danske undersøgelser. 
Det kan konkluderes, at nitratkoncentra
tionen i jordvæske under danske skove 
generelt er forholdsvis beskeden. Dette 
tyder på at skovene generelt endnu ikke 
er mættede med kvælstof. Betragtelige 
koncentrationer (over drikkevands
grænsen) forekommer dog i ca. 10% af 
skovene. Årsagen hertil er først og frem
mest luftforurening og forstyrrelse af 
balancen mellem frigivelse og optagel
se. 

1. Introduktion 

Afbrænding af fossile brændsler og 
mere intensiv husdyrproduktion i land
bruget har øget udslippet af kvælstof til 
luften. Dermed er der også sket en 
forøgelse af den luftbårne tilførsel af 
kvælstof til skovene. 
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I dette århundrede er der for de danske 
nåleskoves vedkommende sket en 
forøgelse af tilførslen af kvælstof fra ca. 
7 kg N/ha/år til 20-30 kg N/ha/år (Gun
dersen, 1989). Der er dog en stor lokal 
og regional variation i tilførslen, som 
bl.a. afhænger af afstanden til kvælstof
kilder, f.eks. husdyrbrug. 
Den forhøjede tilførsel har medført, at 
kvælstof mange steder ikke længere 
anses for at være det vækstbegrænsende 
plantenæringsstof (Aber et al. , 1989; 
Gundersen, 1995). 
Skovøkosystemet kan akkumulere 
betragtelige mængder af det tilførte 
kvælstof. Indholdet af kvælstof i syste
met vil imidlertid med tiden nå en Øvre 
grænse. Herefter vil yderligere tilførsel 
betyde tab, først og fremmest i form af 
udvaskning som nitrat. 
Nitratudvaskning kan også forekomme 
som følge af forstyrrelser , uden at der er 
tale om egentlig kvælstofmætning. 
Sådanne forstyrrelser hænger sammen 
med ubalance mellem (1) nitratdannelse 
som følge af mineralisering og nitrifika
tion, og (2) immobilisering af nitrat ved 
optagelse i planter eller mikroorganis
mer. Der er beskrevet mange eksempler 
på ubalance, f.eks. efter renafdrift og 
insektangreb (Likens et al., 1969; Peder
sen og Bille-Hansen, 1995). 
Nitratudvaskning fra skove er et pro
blem, når der fokuseres på kvalitet af 
grundvandet. Men det er også væsent
ligt, at udvaskningen medfører system
økologiske ændringer, der før eller 
siden kan påvirke skovsundheden og 
produktiviteten. Sammen med nitrat 
udvaskes de såkaldte base-kationer 
(kalium, calcium og magnesium) . Ved 
nitrifikation produceres syre, som akku
muleres i jorden, hvis nitrat udvaskes 
sammen med basekationer. Derved sker 



der et tab af næringsstoffer og en forsu
ring af jorden. Desuden kan træernes 
ernæring bringes ud af balance på grund 
af rigelighed på kvælstof og mangel på 
andre essentielle næringsstoffer (Aber et 
al., 1989; Gundersen, 1995). 
Den eksisterende viden om udvasknin
gen af nitrat fra skove i Danmark er 
begrænset. Der er foretaget få, men 
grundige undersøgelser på udvalgte 
lokaliteter, men en generel dækkende 
information mangler. 
Et velegnet materiale omfattende hele 
landet foreligger imidlertid som følge af 
undersøgelsen "Kvadratnet for nitratun
dersøgelser i Danmark", som blev etab
leret i 1986 (Østergaard og Mamsen, 
1990). Den omfatter det danske landare
al i et systematisk net med ca. 1000 
punkter, hvorfra der er udtaget jord
prøver. Af disse punkter ligger 111 i 
skove, og resultaterne herfra behandles i 
denne artikel. 
I undersøgelsen har man målt koncen
trationen af nitrat i jordvæsken under 
rodzonen , baseret på KCl-ekstraktion af 
jordprøver med naturligt vandindhold 
udtaget i vinterhalvåret (september til 
april), hvor der er mulighed for nedva
skning. 
Materialet giver ikke mulighed for at 
bestemme mængden af vand der forla
der skovøkosystemet ved udvaskning. 
Derfor fokuseres alene på koncentratio
nen af nitrat i jordvæsken, og ikke på 
tabet (i kg N pr. ha) ved udvaskning af 
nitratkvælstof fra økosystemet. 
Gennemgangen af resultaterne baseres 
dels på en statistisk model, hvor det 
undersøges om koncentrationen afhæn
ger af træ art, jordtype, skovstruktur, 
skovstørrelse og prøvetagningstids
punkt, dels på en mere kvalitativ beskri
velse af seks udvalgte lokaliteter. Ende-

lig inddrages andre nyere danske under
søgelser i diskussionen. 

2. Materialer og metoder 

Kvadratnettets punkter ligger som hjør
nerne i kvadrater med sidelængden 7 km 
med basis i UTM -nettet 1). De nærmere 
kriterier for UJ:Ilægningen af nettet er 
beskrevet af østergaard og Mamsen 
(1990). Samplingsmetoden er systema
tisk, og punkterne forventes derfor at 
være en repræsentativ stikprøve for de 
arealanvendelser, der forekommer i 
Danmark. 
I perioden 1986-1989 blev der udtaget 
jordprøver to gange årligt (november/ 
december og januar/februar), mens der i 
årene 1990-1993 blev udtaget prØver en 
gang om måneden fra september til 
april . 
Jordprøverne blev udtaget fra en 50x50 
meter flade omkring punktet. Fordelt 
over fladen blev der ved hver prøvetag
ning udtaget prøver med jordbor fra 16 
delpunkter i hver af dybderne 0-25 cm, 
25-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm. 
Hver prøve blev blandet på stedet og 
dybfrosset straks. 

I laboratoriet blev den frosne jord prøve knust til 
en partikelstørrelse mindre end 2 mm. Der blev 
afvejet 100 g jord med oprindeligt vandindhold, 
som blev rystet med 200 ml 1 M KCI i en time. 
Suspensionen blev filtreret, og nitrat-koncentra
tionen i ekstraktet blev bestemt kolorimetri sk 
på autoanalyzer. Vand indholdet blev bestemt 
efter tørring ved 105 °C , og nitratindholdet angi
vet som mg N03--N pr liter jordvæske. 

1) UTM (Universa l Transverse Mercator Grid) : 
Systematisk net omfattende hele kloden. 
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PartikeJstørrelsesfordeling efter hydrometerme
toden og sigtning, og humusindhold efter 
tørforbrænding, blev bestemt i jordprøver fra de 
fire dybder i forbindelse med den første prøve
udtagning. Laboratorieanalyserne blev udført af 
Hedeselskabets Laboratorium. 

dybde i vinterhalvåret potentielt kan 
udvaskes fra skovøkosystemet. 
Der er i forbindelse med denne bear
bejdning af resultaterne udført en feltre
gistrering af skovsamfundene på de 
enkelte punkter. Af ressourcemæssige 
årsager er kun 47 ud af 111 skov punkter 
besøgt. 

I denne artikel præsenteres koncentrati
oner af nitrat i prøverne fra 7S-100 cm 
dybde. Det skyldes, at nitrat i denne På de besøgte punkter er der registreret 

Tabel l. Beskrivelse af klasse variable der karakteriserer punkterne. 

Klassevariable 

Skovstørrelse 

Skovtype 

Træart 

Jordtype l 

Værdier 

<10 ha 
IO-SO ha 
>SO ha 

nykultur efter renafdrift 
højskov (sluttet kronetag) 
bevoksning i opløsning 
pyntegrønt 
skovrejsning på landbrugsjord 
ekstensiv drift 

gran 
fyr 
andet nål 
pyntegrønt (A. nordrnanniana, A. procera) 
bøg 
andet løv 

humus (>7% kulstof) 
fin (> 1 0% ler2

) 

medium «S% ler og (>S% silt2 eller >SO% finsand 2
) 

eller S-l 0% ler) 
grov (andre) 

1) gennemsnit af dybden 0-100 cm. 
2) ler<0.002 mm; silt 0.002-0.02mm; finsand 0.02-0.2 mm. 
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forstlig arealanvendelse, hovedtræart, 
bevoksningshøjde, kvalitative jord
bundsmæssige faktorer ved anvendelse 
af jordspyd, og florasammensætning. På 
ikke-besøgte punkter har undersøgel
sens billedarkiv været brugt sammen 
med telefoninterviews med ejer eller 
skovadministration. 
På denne baggrund er punkterne klassi
ficeret for skovstørrelse, skovtype 
(driftsform), træart og jordtype, som 
defineret i Tabel 1. 

3. Statistisk behandling 

Til analyse af variationen i nitratkoncen
tration anvendes en lineær normalforde-

lingsmodel med faktorerne måned, 
udvaskningssæson (de enkelte vinter
halvår fra 1986/87 til 93/94) for prøve
tagningen, træart, skovtype og jordtype. 

Desuden indgår punkter (lokaliteter) som en 
faktor med tilfældig virkning for at tage højde 
for, at der er målt gentagne gange på samme 
lokalitet (longitudinale data, "repeated measu
rements"). 
Modellen kan fortolkes som et split-plot design, 
hvor punkterne er helplots og enkeltmålingerne 
er delplots . Dermed er udvaskningssæson og 
måned delplotfaktorer, mens stølTelse, jord- og 
skovtype samt træart er helplotfaktorer, som kun 
varierer mellem punkterne (Christensen, 1996). 
I den statistiske analyse er nitratkoncentratio
nerne transformeret ved en potenstransformati
on (y = (nitratkoncentration + 0.05)0' (Box og 

lordvandet under danske skove indeholder generelt små mængder nitrat. Kravet til drik
kevand overholdes i 89% af de målinger der er foretaget i løbet af 8 vintre. Hovedind
trykket er at tab af kvælstof fra skovbevoksninger kun forekommer hvor der importeres 
meget kvælstoffra omgivelserne eller vedforstyrrelser i balancen mellem optag og ned
brydning. 
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Cox, 1964» for at opfylde forudsætningerne om 
normalfordeling og varianshomogenitet. 
Modellen er valideret vha. residualplots. 

Datasættet er stærkt ubalanceret på 
grund af undersøgelsens ikke-eksperi
mentelle karakter. Mange kombinatio
ner af træart, skovtype, skovstørrelse, 
jordtype osv. er svagt eller slet ikke 
repræsenteret. Som følge heraf indgår 
vekselvirkninger mellem forsøgsfakto
rerne ikke i den statistiske model. 

I en variansanalyse undersøges virkningen af 
modellens faktorer, og parametre med tilhøren
de konfidensintervaller estimeres. Estimaterne 
er sammenlignet ved parvise t-tests , og signifi
kante forskelle er i tabellerne angivet ved for
skellige bogstaver. Ved udregning af estimater
ne er de forskellige grupper vægtet i forhold til 
deres frekvens i datamaterialet. 
Analysen er gennemført ved anvendelse af Proc 
Mixed i SAS- programmet (SAS Institute, 
1993). 

4. Resultater og diskussion 

Punkterne fordeler sig efter klassifikati
on i et mønster, der stemmer godt over
ens med danske skove som helhed. For
del ingen fremgår af tabel 2. 
Det typiske punkt ligger i en skov, der er 
større end 50 ha (79 ud af de 111 punk
ter), og den typiske driftsform er høj
skovsdrift (ligeledes 79 af de 111 punk
ter). Driftsformen på de resterende 
punkter omfatter ekstensivt drevne area
ler (7 punkter), pyntegrønt (8 punkter), 
kulturarealer i skov (8 punkter), skov
rejsning på agerjord (5 punkter) og høj
skov i opløsning (4 punkter) . 
Hvad jordtyperne angår, er 4 af typen 
humus, mens fin, medium og grov teks
turerede jorde optræder nogenlunde 
ligeligt med henholdsvis 34, 40 og 33 
punkter. 
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Fordelingen mellem løv (38%) og nål 
(62%) svarer godt til det danske skov
areal som helhed (Danmarks Statistik, 
1992). 
Fordelen ved samplingsmetoden er, at 
udvælgelsen af bevoksningerne er tilfæl
dig i modsætning til normale forsøgsan
læg, hvor strategiske hensyn gør sig 
gældende. Dette kan medføre en selek
tiv udvælgelse. Punkterne i undersøgel
sen formodes således at udgøre et bredt 
udsnit af danske skovtyper, som dækker 
både intensive og ekstensive driftsfor
mer. 
Det er interessant, at de små skove 
(under 10 ha) er repræsenteret, fordi de 
er karakteristiske for det fragmenterede 
skovbillede i det danske landskab. Det 
er imidlertid en ulempe, at oplysninger
ne om det enkelte punkt er begrænsede. 
Derfor kan forklaringsmodeller og deci
derede årsagssammenhænge ikke efter
prøves på det enkelte punkt. 
De 2542 udtagne prøver er indsamlet 
gennem otte vintre i perioden 1986 til 
1993. De målte koncentrationer af nitrat 
ligger i intervallet 0-141 mg N03--N/l. 
Frekvensfordelingen er imidlertid meget 
skæv. 45% af observationerne ligger i 
intervallet 0-1 mg NOJ--N/l, og 89% af 
observationerne ligger i intervallet 0-10 
mg NO,--N/l (Figur 1). 
Den aritmetiske middelværdi for alle 
målingerne er 4.25 mg NOJ--N/l, og 
spredningen er 9.82 mg NOJ--N/l. 50%
fraktilen findes ved 1.20 mg N03--N/l. 
Kravet til indholdet i drikkevand ligger 
på maximum 11.3 mg NOJ --N/l, svaren
de til 50 mg NOJ--/l. Derfor må kvalite
ten af det vand, som forlader skovene, 
generelt karakteriseres som tilfredsstil
lende. 
På 9% af de undersøgte punkter er mid
delkoncentrationen dog over grænsen 



Tabel 2. Estimatfor nitrat-N koncentration og konfidensinterval for estimatet, opdelt 
på skovstørrelse , skovtype og jordtype (helplotfaktorer). 

antal antal estimat 95 % konf. int. 
punkter obs for estimat 

n=l1 n=2542 

mgN03'-NII 

Skovstørrelse (p=0.016) 
<10 ha 10 227 3.0' lA - 5A 
10-50 ha 22 496 2.0"b 1.3 - 3.0 
>50 ha 79 1819 1.3b 1.1 - 1.5 

Skovtype (p=0.03) 
kultur 8 189 1.3bbc 0.6 - 2.7 
højskov 79 1838 1.3bbc 1.1 - 1.5 
opløsning 4 91 1.6"h 0.5 - 4.5 
pyntegrønt 8 181 2.8" 1.3 - 5.6 
skovrejsning 5 82 5.8" 2A - 13.1 
ekstensiv drift 7 161 0.7' 0.3 - 1.8 

Jordtype l (p<O.OOl) 
humus 4 101 6.0a 2.2 - 14.8 
fin 34 828 1.9h lA - 2.5 
medium 40 923 1.7b 1.3 - 2.3 
grov 33 690 0.8 e 0.5 - 1.1 

P-værdien udfor de tre faktorer viser sandsynlighedenfor at den pågældendefaktor ikke 
har betydning for målingerne. Faktorens effekt accepteres, når p er under 0,05 (5%). 
De små bogstaver ved estimaterne angiver signifikansforskelle på 5% niveau, således at 
estimater med samme bogstav ikke er signifikant forskellige . Ved skovstørrelse er der 
således signifikant forskel mellem estimatet for skove under 10 ha og over 50 ha. Men 
der er ikke signifikant forskel mellem under 10 ha og 10-50 ha, ligesom der ikke er for
skel mellem 10-50 ha og over 50 ha . 
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Figur l. Frekvensfordeling for alle målinger fordelt på koncentrationsklasser. Den 
indsatte figur viser intervallel 0- la mg NOJ- -N/l, svarende lil 89% af målingerne. 
Kravel lil drikkevand er på 11.3 mg. 

for drikkevand i det vand som siver ned 
mod grundvandet. 
Undersøgelsen fokuserer på nitratkon
centrationen uden at inddrage et mål for 
afstrømningen. Der er således ikke nød
vendigvis tale om en nedadgående vand
bevægelse i hele udvaskningssæsonen. 
Det er dog sandsynligt, at jordvand i 
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dybden 75-100 cm om vinteren og i det 
tidlige forår overvejende vil sive ned 
gennem den umættede zone mod grund
vandsspejlet. 
Som et groft overslag kan vi regne med, 
at der i normale år udvaskes en vand
mængde i intervallet fra 100 mm/år i de 
mest regnfattige egne til over 400 mm/år 



i de mest nedbørsrige egne af landet. 
Hvis der sker en udvaskning på eksem
pelvis 300 mm, og koncentrationen af 
nitrat er på 10 mg N03--N/I, så taber 
økosystemet 30 kg N/ha/år. 

Variansanalyse 

Som resultat af analysen ses, at delplot
faktorerne måned og udvaskningssæson 
er stærkt signifikante (Tabel 3). Endvi
dere er helplotfaktorerne skovstørrelse 

og skovtype signifikante på 5%-niveau, 
mens effekten af jordtype er signifikant 
på 1- promille niveau. 
Der er derimod ingen forskelle i kon
centrationerne af nitrat under de forskel
lige træarter, og denne faktor er derfor 
er udeladt af den endelige model (Tabel 
2). 
I den statistiske F-test for skovstørrelse, 
skov type og jordtype anvendes variatio
nen mellem punkter som sammenlig-

Tabel 3. Estimat for nitrat-N koncentration opdelt på måneder og udvaskningssæsoner 
(delplot/aktorer). Små bogstaver angiver signifikansforskelle på 5% niveau. 

antal estimat 95 % konf. int. 
obs for estimat 

mgN03-NII 

Måned (p<O.OO 1) 
september 66 1.5b 1.1 2.0 
oktober 304 1.7ab 1.1 1.9 
november 561 1.6b 1.1 1.8 
december 370 l.4b 1.0 1.5 
januar 345 1.1 c 1.0 1.3 
februar 525 1.7ab 1.6 1.9 
marts 339 1.3c 1.1 1.4 
april 32 2.3a 1.6 3.3 

Udvaskningssæson (p<O.OOl) 
86-87 190 2.1" 1.9 2.4 
87-88 212 1.3cd 1.1 1.5 
88-89 158 1.9,b 1.7 2.3 
89-90 159 2.3a 2.0 2.6 
90-91 753 1.3cd 1.2 1.4 
91-92 571 1.6b 1.4 1.7 
92-93 451 l.4c 1.2 1.5 
93-94 48 0.9d 0 .7 1.2 
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ningsgrundlag, mens testen for delplot
faktorerne måned og udvaskningssæson 
benytter restvariationen, der er mindre. 
Det forstærker indtrykket af skovstørrel
sens, skovtypens og jordtypens indfly
delse, da der opnås signifikans på trods 
af dette. lordvæskens nitratindhold er 
med andre ord afhængig af, hvornår 
man måler, og hvilken skovtype, jordty
pe og skovstørrelse, der er tale om, men 
ikke af træarten. 
For "gennemsnitspunktet" blandt de 111 
punkter estimeres medianen til 1.47 mg 
N03--N/l. Denne værdi ligger væsentligt 
under det aritmetiske gennemsnit på 
4.25. Årsagen hertil er, at transformatio
nen har reduceret indflydelsen af de få 
meget høje værdier, der er målt. 
I tabel 2 og 3 er der angivet et estimat 
for koncentrationen af nitratkvælstof for 
de forskellige variable med tilhørende 
konfidensintervaller. 

Sæsoner 

Ser man på forskelle mellem udvask
ningssæsoner, er det vintrene 86-87 og 
89-90, der har de højeste koncentratio
ner med henholdsvis 2.1 og 2.3 mg 
NO,--N/l. 93-94 sæsonen har den lave
ste forventede koncentration på 0.9 mg 
N03--N/l, men den er svagt repræsente
ret ved kun 48 målinger udtaget på 24 
punkter. 
Forskellen mellem udvaskningssæsoner 
kan sandsynligvis til en vis grad forkla
res ved en fortyndingseffekt, som er 
afhængig af det varierende nedbørsover
skud og nedbørsfordelingen i vinterens 
løb. Når alle punkter betragtes samlet er 
variationen fra år til år lille, selvom 
enkelte punkter har store årsudsving. 
Observationsperioden på otte år er for 
kort til at muliggøre analyse af en evt. 
langsigtet udvikling. 
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Måneder 
April måned har med 2.3 mg NOJ--N/l 
den største forventede koncentration, 
men estimatet er blot baseret på 32 
målinger (Tabel 3). Månederne oktober 
(1 .7 mg N03--N/l) og februar 0.7 mg 
N03--N/l) er ikke signifikant lavere. l 
midtergruppen følger september (1.5 mg 
NOJ--N/l), november (1.6 mg NOJ--N/l) 
og december (1.4 mg N03--N/l). Januar 
og marts har de laveste estimater (1.2 og 
l.3 mg NOJ--NIl). 
lordvæskens nitratkoncentration i løbet af 
en udvaskningssæson (september til april) 
vil være påvirket af forhold som f.eks. 
tidspunktet for vandmætning, vækst
afslutning og vækststat1 samt depositio
nen af luftbårne kvælstofforbindelser. 

Skovstø rrelsen 

Skovstørrelsen viser sig at have indfly
delse på den forventede koncentration 
(Tabel 2). 
Koncentrationen i jordvandet under 
skove mindre end 10 ha (3.0 mg N03-
N/l) er således signifikant forskellige fra 
skove større end 50 ha (l.3 mg N03-
N/l) . Skove mellem 10 og 50 ha ligger 
intermediært. 
Effekten kan bl.a. skyldes stigende 
påvirkning, især tilførsel af kvælstof, fra 
det omgivende miljø med faldende 
skovstørrelse. Undersøgelser i nåleskov, 
hvor filtreringsevnen er størst, viser 
således, at skovrande, selv i husdyreks
tensive områder, kan modtage op imod 
100 kg N/ha/år (Beier og Gundersen, 
1989; Påhlsson og Bergkvist, 1995). 

Driftsform 

Skovrejsning på agerjord er med 5.8 mg 
N03--N/I den skovtype, som er karakte
riseret ved den højeste forventede kon
centration. 



Det måforventes at skovrejsning vil bidrage til at reducere den samlede udvaskning med 
kvælstof. Det kan dog ikke tilrådes at gødske nyanlagte kulturer på agerjord med kvæl
stof, da der sandsynligvis vil være rigeligt med kvælstofiforvejen . Endvidere tilføres der 
generelt betydelige mængder pga. luftforurening. 

Årsagen til at skovrejsningspunkter lig
ger forholdsvis højt må primært være en 
kombination af to faktorer. For det 
første at der er begrænset plantedække. 
For det andet at tidligere landbrugsjord 
ofte har en betydelig mineraliserings- og 
nitrificeringshastighed fordi det organi
ske stof har et forholdsvis lavt C(N-for
hold, god P-status og relativt højt pH 
(Raulund-Rasmussen og Petersen , 
1987). 
Koncentrationen i jordvand under skov
rejsningspunkter er dog væsentlig lavere 

end under punkter på egentlig agerjord, 
hvor der måles 18 mg N03--N/l i gen
nemsnit (Østergaard og Jensen, 1994). 
Pyntegrøntdyrkning omfatter her klip
pebevoksninger og mark- eller skov kul
turer med juletræer, og det er en intensiv 
driftsform. Det er ikke overraskende, at 
den forventede koncentration (2.8 mg 
N03 --N/l) er over gennemsnittet, da der 
oftest indgår gødskning og herbicid
sprøjtning i dyrkningen. Det er snarere 
overraskende at koncentrationen er så 
beskeden. 
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Desværre findes endnu kun få publicere
de danske undersøgelser, som kan bely
se udvaskningen fra sådanne arealer. 
Pedersen et al. (1996) finder således i 
regulære forsøg en større udvaskning fra 
juletræskulturer, end fra de kulturer, 
som indgår i denne undersøgelse. 
De egentlige skovpunkter, skove i 
opløsning, højskov og skovkulturer, har 
estimater omkring gennemsnittet, hen
holdsvis 1.6, 1.3 og l.3 mg N03--N/1. 
Ekstensivt drevne arealer ligger lavest 
med 0.7 mg N03--N/1. 
Efter renafdrifter kan der ske en netto
mineralisering af kvælstof, som vist af 
bl.a. Likens et al. (1969). Det kommer 
imidlertid ikke til udtryk i de skovkultu
rer, der indgår i kvadratnettet. I klassifi
kationen af punkterne kan kulturperio
den således dække over en længere peri
ode end de første år efter renafdriften, 
især hvor kulturstarten har været van
skelig. 
Endvidere vil afstrømningen øges efter 
en renafdrift pga. lavere tab gennem for
dampning. En forøget kvælstofudvask
ning vil derfor ikke nødvendigvis afspej
les i højere koncentrationer i jord
væsken. Det skyldes, at mængden af 
overskudsnedbør samtidig øges, og der
med sker der en fortynding af jord
væskens nitratindhold (Andersen, 1992). 

Jordtyper 

Humusjorde er med 6.0 mg N03--N/l 
den jordtype, som har den største esti
merede koncentration af nitrat. 
Blandt de øvrige jorde er der en tendens 
til, at koncentrationen stiger med stigen
de indhold af ler. Det er således sandjor
dene, som har den laveste koncentration, 
hvorimod der ikke er signifikante for
skelle mellem de intermediære og de 
fint teksturerede jorde. 
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Træarter 
Der fandtes ingen forskelle i jord
væskens nitratindhold mellem forskelli
ge træarter. 
Det er overraskende i relation til at der 
er målt forskellig deposition til forskel
lige træarter (Pedersen, 1993; Norden, 
1994). En del forsøg viser således en 
større udvaskning fra nåletræer end fra 
løvtræer (Matzner, 1988; Pedersen, 
1993). 
Årsagen til at der ikke kan påvises 
nogen træartseffekt i denne undersøgel
se kan være, at træartseffekten er beske
den sammenlignet med de andre fakto
rer som påvirker koncentrationen. 

Konklusion 

Den udførte karakteristik af punkterne 
med udgangspunkt i de anvendte klasse
variable er grov og generel, ligesom det 
er forudsat, at faktorerne ikke vekselvir
ker. Med den eksisterende viden om 
kvælstofkredsløb i skovøkosystemer er 
det klart, at der er tale om en forsimpling 
af komplekse sammenhænge. 
Det må dog konkluderes på baggrund af 
analysen, at der fra størstedelen af det 
danske skovareal ikke udvaskes nitrat i 
alarmerende koncentrationer, og at 
kvælstofmætning i stor skala (endnu) 
ikke ser ud til at være indtruffet. 
Forhold som skovstørrelse, jordtype og 
driftsform kan tilsyneladende forklare 
en del af variationen i nitratkoncentrati
onen i 75-100 cm dybde. 
Derimod blev der på ca. 10% af lokali
teterne målt meget høje koncentrationer, 
som ikke lader sig forklare med de 
udførte grupperinger. Med henblik på at 
finde en forklaring på dette forhold er 
der udvalgt 6 punkter, dels et typisk 
punkt, dels fem atypiske punkter, som 
afviger betragteligt fra det forventede. 



Der kan forekomme forøget udvaskning fra skove ved midlertidige forstyrrelser, fx. ved 
renafdrifter, angreb af sitkalus eller dræning af næringsrig humusjord. 

5. Interessante punkter 

De udvalgte punkter er besøgt i foråret 
eller efteråret 1994, og den følgende 
diskussion bygger i høj grad på de ind
tryk, som blev indsamlet ved besøgene. 
Der er altså ikke tale om en egentlig 
videnskabelig undersøgelse, men om en 
kvalitativ beskrivelse, der kan give 
inspiration til opstilling af hypoteser og 
til uddybende undersøgelser. 
I figur 2 er de observerede værdier vist 

som søjler sammen med de værdier der 
kan forudsiges fra den statistiske model. 
Den stiplede linie er baseret på en ana
lyse hvori lokalitetseffekten (den tilfæl
dige virkning af "punkt") er medtaget, 
mens den optrukne er forudsagte værdi
er fra en model, hvor denne effekt er 
udeladt. 
Forskellen mellem de to linier repræsen
terer altså "noget atypisk", som gør 
punktet uforudsigeligt, hvis punkteffek
ten udelades. 
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Figur 2. Målte koncentrationer (mg N03--N/I)fra seks udvalgte punkter i perioden 1987-
93 vist som søjler. Nogle observationer havde en koncentration under detektions
grænsen og ses ikke på figuren. Den optrukne linie svarer til de forudsagte værdier fra 
den statistiske model uden punktejfekt. Den stiplede linie er samme model med ind
dragelse af punktejfekten. Bemærk skalaforskelle på y-akserne. 
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Hastrup plantage, Midtjylland 
Den 24-årige rødgranbevoksning er 
anden generation efter tilplantning af 
heden i slutningen af sidste århundrede. 
Landskabsformen er flad hedeslette, og 
udgangsmaterialet er en grovsandet 
smeltevandsaflejring. Der er udviklet en 
podzol med et betragteligt morlag. 
Bevoksningen er i dag 90% sluttet, og 
boniteten er lav. Punktet er taget frem 
som et eksempel på en bevoksning, hvor 
der er målt lave koncentrationer, og 
hvor modellen uden punkteffekt rammer 
niveauet rimeligt. 
I de 20 målinger er der fundet en mid
delværdi på 0.6 mg N03--N/1, og mini
mum og maksimum er på henholdsvis O 
og 2 mg N01--N/1. Dermed repræsente
rer bevoksningen den normalsituation, 
som karakteriserer en stor del af punk
terne. 

Hammer Mølleskov, Midtjylland 

Punktet er beliggende i en ca. 40-årig 
rødgran bevoksning plantet på tidligere 
landbrugsjord 2-300 m fra et nordvest
vendt skovbryn. Sundhedstilstanden er 
rimelig, og kronerne er mørkegrønne. 
Skoven befinder sig på nord kanten af en 
ådal, der gennemskærer et moræneland
skab fra sidste istid. Jorden er veldrænet 
og let lerholdig, og der er spor af et gam
melt pløjelag. 
Der er målt nitratkoncentrationer i inter
vallet 4.7 - 27 mg N03--N/l med et gen
nemsnit på 15 mg NO]--N/l. Den mest 
nærliggende forklaring på de høje kon
centrationer er deposition af luftbåren 
kvælstof, da området rummer en stor 
husdyrproduktion. 

Skov ved Vejle Fjord 

Bevoksningen består af ca. 50-årig 
sitkagran, som er sund og i fortsat god 

vækst. Bundfloraen var ved besøget 
sparsom pga. ringe lystilførsel, men der 
blev observeret nogen opvækst af ær 
samt brombær i pletter. 
Bevoksningen afgrænses mod nord af et 
smalt bøgebælte, der danner bryn mod 
et højereliggende landbrugsareal. Land
skabsformen er et stærkt kuperet 
morænelandskab med hældninger op ti l 
13 %. 
De øverste jordlag har muldkarakter og 
vidner om god omsætning på stedet. I 
dybden øges lerindholdet og får i to 
meters dybde karakter af svær ler (Mad
sen og Olsson, pers. medd.). Vekslende 
brune og afblegede pletter i ca. 40 cm 
dybde antyder periodisk vandstuvning. 
Der er målt i alt 24 gange på punktet. 
Observationerne ligger i intervallet 4.1 -
106 mg N03--N/l med en middelværdi 
på 20 mg N03--N/l. 
En mulig forklaring på de meget høje 
koncentrationer er terrænets kraftige 
hældning og det høje lerindhold der vir
ker delvist som vandstandsende lag. 
Dermed opstår der mulighed for side
værts afstrømning fra det højereliggen
de landbrugsareal. 

Langesø, skovrejsning på Fyn 

Arealet var tidligere et permanent 
græsningsareal. Der blev plantet 
rødgran i foråret 1989. Bundfloraen var 
ved besøget i oktober 1994 voldsom 
(domineret af gråbynke, skræppe og en 
række græsarter). Landskabsformen er 
et kuperet morænelandskab. 
Teksturen i de øverste lag er lerblandet 
sand, mens jorden under muldlaget har 
et lidt højere lerindhold. Kalk optræder 
fra 60 cm dybde, og jorden er veldrænet. 
Der ses markant stigende nitratkoncen
trationer i jordvæsken efter sprøjtning 
med Round-up og efterårspløjning 
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(1988) i forbindelse med omlægningen 
af græsmarken (Jacobsen, pers. medd.). 
Koncentrationen er steget fra et niveau 
på ca. 5 mg N03--N/l i perioden med 
græs til 23-27 mg N03--N/1 i vinteren 
88-89. 
I løbet af udvaskningssæsonen 89-90 
falder koncentrationen igen til et lavere 
niveau. I efteråret 1991 var arealet 
domineret af græs, og der blev sprøjtet 
med Velpar (Jacobsen, pers. medd.). 
I det følgende år måltes der nitratkon
centrationer på op til 75 mg N03--N/l. I 
løbet af foråret 1992 falder koncentrati
onen til et niveau på 3-4 mg N03--N/l. 
De store svingninger i nitratkoncentrati
onen er tidsmæssigt knyttet til sprøjtnin
gerne og den udførte jordbehandling. 
Det synes derfor nærliggende, at årsa
gen til den meget høje udvaskning er 
kombinationen af ekstra omsætning og 
sparsom vegetation til at optage de store 
mængder nitrat, der frigøres ved minera
lisering af den døde græs- og urteflora. 

Klaskeroj, Sønderjylland 

På lokaliteten ses almindelig ædelgran 
fra 1919 med god nålefy Ide og i fortsat 
god vækst. 
Bevoksningen har en tæt underetage 
bestående af bl.a. hyld, ær, røn, bøg og 
kristtorn. Bundfloraen var ved besøget 
kraftig med en del miliegræs og bølget 
bunke, men der var også skovstjerne, 
stor fladstjerne og en lang række andre 
bredbladede urter. 
Landskabet er let kuperet, og udgangs
materialet består af moræneaflejringer. 
Omkring punktet er der en svag hæld
ning fra vestranden ned mod en sø øst 
for skoven. Bevoksningen danner vest
rand mod et større intensivt drevet land
brugsområde. 
Jorden er veldrænet, men observationer 
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med jordspyd afslørede pseudogley i 
varierende dybde flere steder. Dette til
skrives stedvis dårlig indre dræning som 
følge af teksturforskelle. 
Der er målt nitratkoncentrationer mel
lem 5.6 og 28 mg N03--N/l. Der findes 
mange observationer omkring 15-20 mg 
N03 --N/l og en middelværdi i perioden 
på 16 mg N03--N/1. Det konstant høje 
niveau antyder en jævn høj kvælstof
tilførsel. Området er præget af intensivt 
husdyrbrug. 
Selvom denne bevoksning er i god 
vækst overstiger kvælstofforsyningen 
sandsynligvis optagelsen af kvælstof. 

Mose på Nordfalster 

Lokaliteten er bevokset med ca. 30 år 
gammel rødgran. Bevoksningen har god 
tilvækst og kronefylde. Skovbunden er 
stort set vegetationsløs bortset fra enkel
te lysbrønde og spor, hvor stor nælde 
dominerer. 
Bevoksningen er anlagt på en drænet 
lavmose med hovedgrøfter på op til to 
meters dybde. Floraen ved disse grøfter 
viser tydelige tegn på stor rigelighed 
med næringsstoffer. 
Jordboringer viste, at det organiske 
materiale var forholdsvis velomsat. I 
165 cm dybde findes et gytje/ag med 
skaller (31 % kalk) (Madsen og Olsson, 
pers. medd.). 
De mål te nitratkoncentrationer ligger i 
intervallet 21 til 141 mg N03--N/l. Gen
nemsnitsværdien er 60 mg N03--N/l for 
de 25 observationer på punktet. Punktet 
har den største gennemsnitlige koncen
tration af samtlige 111 punkter, ligesom 
141 mg N03--N/I er den højeste målte 
koncentration. 
Det synes oplagt, at den store nitratkon
centration skyldes nettomineralisering 
af det sandsynligvis meget næringshol-



dige organiske materiale, som er akku
muleret over lang tid. 

6. Andre danske undersøgelser 

I tabel 4 er nogle af de ret få nyere dan
ske arbejder inden for området sammen
fattet. 
Generelt for flere af disse undersøgelser 
er, at deres mål har været en kvantifice
ring af bevoksningernes stoffluxe , og 
det har nødvendiggjort omfattende 
målinger i den enkelte bevoksning. Der-

for er detaljeringsgraden og dermed 
kendskabet til disse bevoksninger langt 
højere, end det er tilfældet for punkterne 
i artiklens materiale. 
I en del undersøgte bevoksninger måles 
meget lave nitratkoncentrationer. Det 
gælder Ulborg, Klosterhede, Feldborg, 
Sjørup og NørIund med middelkoncen
trationer oftest under 1 mg N03--N/l og 
dermed ubetydelig udvaskning. 
I fire undersøgelser har man målt høje 
nitratkoncentrationer i perioden, hvor 
udvaskning finder sted. Der ses således 

Gødskning med kvælstof kan ikke generelt anbefales i skove, da luftforureningen med 
kvælstoffor øjeblikket overstiger den mængde der fjernes ved hugst. 
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Lokalitet 

Uldborg" 
Uldborg" 
Uldborge 
Frd.borg" 
Frd.borgr 

Frd.borg< 
Lindet" 
Lindetb 
Lindetb 
Strødamc 

Strødam, før afdrifF 
Strødam, efter afdriftd 

Tange< 
Klosterhede< 
Klosterhede" 
Feldborgh 

Sjøruph 
Nør1undh 

a Pedersen og Bille-Hansen 1995. 
c Bille-Hansen & Hovmand 1989. 
* Alder ved periodens afslutning 

Måleperiode 

1988-1994 
1985-1988 
1985-1988 
1988-1994 
1985-1989 
1985-1988 
1988-1994 
1988-1991 
1988-1991 
1985-1987 
1986-1988 
1989-1991 
1986-1987 
1985-1987 
1994-1995 
1993-1995 
1993-1995 
1993-1995 

Tabel 4. Andre danske undersøgelser af nitratudvaskning. 

Træart Alder 

sitkagran 30 
bøg 30 
rødgran 30 
sitkagran 30 
bøg 30 
rødgran 30 
sitkagran 30 
rødgran 30 
bøg 30 
rødgran 43 
rødgran 47 
rødgran 48 
rødgran 48 
rødgran 69 
rødgran 59 
rødgran 15 
rødgran 10 
rødgran 20 

b Pedersen 1993. 
r Brodersen, Bille-Hansen et al. 19S 
** Navngivet efter Soil Taxonom~ 

en betydelig udvaskning fra tre sitkabe
voksninger (Frederiksborg, Ulborg og 
Lindet). Især Frederiksborgbevoksnin
gen med 31 mg N03--N/l i gennemsnit 
har en stor udvaskning, som forklares 
med angreb af sitkalus. Det skyldes, at 
accelereret strøfald og honningdug kan 
befordre nettomineralisering og -nitrifi
kation i jordbunden (Pedersen, 1993). 

Samtidig må det formodes, at den store 
population af sitkalus har tiltrukket 
mange fugle, som efterlader ekskremen
ter på stedet. 
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På to andre lokaliteter - Tange og Strø
dam (tabel 4) - angives deposition af 
ammoniak og bestandsopløsning som 
hovedårsagen til udvaskning af nitrat fra 
relativt næringsfattige skovøkosystemer 



Jordtype ** N03-N N03-N udvaskning 
mgll mgll kglhalår 
middel range 

humod 0.6 0-5.7 
humod <0.1 
humod <0.1 
argiudoll 31 7-60 
argiudoJl 3.5 
argiudoll 0.7 
quartzipsamment 2.8 0.6-5.5 
quartzipsamment 0.6 0-1.3 1.3 
quartzipsamment 0.1 0-0.2 0.2 
udipsamment 16.7 6-36 16 
udipsamment 19.7 14 
udipsamment 9.4 51 
udipsamment 6.2 1.5-16 15 
haplorthod 0.1 O 
haplorthod <0.1 
haplorthod <1 
haplumbrept <1 0.1-2 
haplorthod <1 

c Gundersen 1989. dIngerslev 1995, upubl. 
g Andersen 1992. h Raulund-Rasmussen, upubl. 

(Gundersen, 1989). Bevoksningen i 
Strødam blev afdrevet i 1989, og her er 
der fundet en udvaskning på 51 kg 
N/ha/år efter afdrift og en middelkon
centration på 9.4 mg NOJ--N/l. 
Generelt er nitratudvaskningen fra de 
intensivt undersøgte punkter lav (0-5 kg 
N/ha lår). I de tilfælde, hvor der ses en 
høj nitratudvaskning, forklares den som 

enten midlertidige forstyrrelser eller 
vedvarende belastning i form af luftfor
urening. 

7. Sammenfatning og konklusion 

Undersøgelsen har vist, at jordvandet i 
danske skovjorde generelt kun indehol
der små mængder nitrat. 
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I 89% af 2542 målinger i en periode på 
8 vintre overholdes drikkevandskravet 
på 11.3 mg N03 --N/l. Det kan derfor 
konkluderes, at nitratudvaskningen fra 
skovøkosystemet må være relativ lav. 
Det samme viser de intensive danske 
undersøgelser med få undtagelser. 
På landbrugsjord måles koncentrationer 
på i gennemsnit 18 mg N03--N/I (Øster
gaard og Jensen, 1994). Derfor må det 
forventes, at skovrejsning vil bidrage til 
at reducere den samlede kvælstofud
vaskning. 
Det vil ikke være tilrådeligt at gødske 
nyanlagte kulturer på agerjorde med N
holdige gødninger. Forsyningen med 
kvælstof vil sandsynligvis være rigelig 
på en tidligere agerjord på grund af den 
hurtige mineralisering i et velgødsket 
humusrigt pløjelag med høj pH. 
Afvigelser fra det generelle billede fore
kommer, f.eks. hvor den lokale luftforu
rening med kvælstofforbindelser er stor. 
I overensstemmelse hermed er de små 
skove, der ligger som Øer i landskabet, 
mere påvirkede af omgivelserne end 
større skovkomplekser. Tilførslen af 
kvælstof kan således være af en størrel
se, så kvælstoffet ikke fuldt akkumule
res, men er i overskud og derfor udva
skes. 
Midlertidige forstyrrelser i form af 
renafdrifter og angreb af sitkalus vil 
medføre øget nettomineralisering og 
udvaskning af nitrat. Et andet eksempel 
er den mineralisering, der sættes i gang, 
når en næringsrig humusjord drænes. 
Renafdrifter og pyntegrønt ligger højere 
end de øvrige driftsformer i skovbruget, 
men yderligere undersøgelser savnes. 
Skovene akkumulerer fortsat kvælstof 
og vil sikkert kunne gøre det nogen tid 
fremover. Dog må det anbefales, at 
kvælstofbelastningen sænkes. 
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Gødskning med kvælstof i skove kan 
ikke generelt anbefales, da luftforure
ningen med kvælstofforbindelser for 
øjeblikket overstiger den mængde, der 
fjernes ved hugst. Yderligere kvælstof
tilførsel vil derfor fremskynde mætning 
med kvælstof, som karakteriseres ved 
udvaskning af overskuddet. 
Hovedindtrykket er, at tab af kvælstof 
fra skovbevoksninger kun forekommer, 
hvor der importeres meget kvælstof ved 
deposition, eller ved forstyrrelser i 
balancen mellem optag (planter og 
mikroorganismer) og frigivelse af 
kvælstof ved nedbrydning. 
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Ordliste 

Deposition: Nedfald af atmosfærisk 
luftforurening der afsættes på blade, 
jord mv. 
Ekstraktion: Udtrækning af stof - her i 
betydningen opløsning af et bestemt 
næringsstof i en saltopløsning. I denne 
undersøgelse tilsættes der Kel til jord
prøven. Dermed frigives nitrat, og kon
centrationen kan måles. 
Eutrofiering : Tilførsel af kvælstof og fos
for til vådområder. Herved stimuleres 
algevækst, hvilket kan medføre iltmangel. 
Gytje : Mudder med højt indhold af fin
delt organisk materiale som er aflejret 
på bunden af søer og have. 
Immobilisering: Binding af et stof i util
gængelig form, fx. ved optagelse i rød
der og mikroorganismer. 
Konfidensinterval, fx. på 95% niveau: 
Et interval inden for hvilket den sande 
værdi med 95% sandsynlighed vil ligge. 
Mineralisering : Nedbrydning af orga
nisk stof til uorganiske forbindelser. 
Nitrifikation: Omdannelse af ammoni
um til nitrit og derefter hurtigt til nitrat. 
Podzol: Jordtype der ofte dannes på san
det, næringsfattig jord. Jern- og alumini-
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umforbindelserne udvaskes fra A- og E
horisonterne og udfældes i B-horison
ten, det ofte betegnede al-lag. 
Sampling : Udtagelse af en stikprøve 
som skal repræsentere hele populatio
nen (i dette tilfælde skal 111 målepunk
ter være typiske for alle danske skove). 
Signifikans: Statistisk sikkerhed. Med 
statistiske metoder kan beregnes om en 
forskel mellem to faktorer skyldes 
tilfældigheder eller om den kan anses 
for at være reel. Hvis der konstateres s. 
på 5% niveau er der 95% sandsynlighed 
for at der reelt er tale om en forskel. 
Stofflux: Transport af stof mellem for
skellige dele af et økosystem. F. eks. 
transporteres stof fra biomassen til jord
bunden ved litterfald. 
Tekstur: Jordens fordeling af partikel
størrelser. Lerjord har en fin L, sandjord 
en grov t. Se også tabel 1. 
Vandstuvning: Midlertidig ophobning af 
vand i den umættede zone, fx. som føl
ge af stor nedbør i en kort periode. 
Økosystem: Det samlede system af plan
ter, dyr, nedbrydende mikroorganismer, 
jordbund osv. i fx. en skov. 



En "bæredygtig"skov-, park
og landskabsforvaltning 
- fup eller fakta? 

Af Svend Erik Larsen, Humanistisk Forskningscenter, Odense Universitet 

Denne artikel er manuskriptet til et fore
drag med samme titel som blev afholdt 
på Skov & Landskabskonferencen den 
25. januar 1996. 

Det gælder for jordbruget, som for de 
fleste andre i dagens samfund: Ingenting 
er som det var, det bliver det heller 
aldrig, og det har det heller aldrig været. 
Man kan reagere ved at trykke på brem
sen og ihærdigt påstå at man betjener 
speederen. Huhej, hvor det står stille. 
F.eks. ved at tale om traditionelt land
og jordbrug - skønt alle ved at det er en 
yderst moderne driftsform der stammer 
fra efterkrigstiden. 
Men der bruges andre begreber end tra
dition til at karakterisere forandringen i 
erhvervet: Bæredygtighed, flersidig ud
nyttelse, naturskovstrategi, naturgenop
retning, lysegrønt landbrug osv. Med 
dem tager man livtag med forandringer
ne med åben pande. 
Men man kan jo godt have åben pande 
og bind for øjnene på en gang. Og disse 
begreber giver problemer fordi de er 

tvetydige. De kan lige så vel motivere til 
fremadrettet handling som bagudrettet 
forstening. Det er den tvetydighed jeg 
vil beskæftige mig med. 
En del af tvetydigheden beror på den 
fejltagelse at forandring alene er ensbe
tydende med ny faglig kunnen hos jord
brugets professionelle udøvere, hos 
'jer'. Fra at man primært bruger f.eks. 
skov eller landskab som økonomisk res
source skal man nu samtidig tage hen
syn til deres brug som kulturel ressour
ce, en kulturel herlighedsværdi - og til 
at den lokale skov skal ses som et ele
ment i skov som global økologisk res
source. 
Denne udvidede anvendelse skyldes at 
skov, park og landskab skal tilfredsstille 
andre behov end dem erhvervet og for
valtningen selv stiller. Skovene har fået 
en ny placering i den kultur og det sam
fund de er del af. 
Ændringerne her er lige så vigtige som 
jordbrugets egen faglige udvikling. Der
for er der behov for en ny kulturel for
ståelse der rækker ud over svampekultu
rer. 
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Nye brugere 

Det mest afgørende nye er at der kom
mer nye brugere af 'jeres' områder. De 
nye brugere har mange særinteresser, 
ofte ingen særlig viden eller kærlighed 
til 'jeres' områder - men alligevel har de 
krav på at få deres behov tilfredsstillet. 
Og de bliver flere og flere. 
Det er den situation der bidrager til at 
bæredygtighed, flersidighed, naturskov 
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Af Chadcs Schulz 

FOR AT Vl KAN LÆRE 
Mf;Rt: OM NATUREN 

Fig. 1. Radiserne lærer af naturen, af 
Charles Schulz 

osv. bliver tvetydige. De skal både bru
ges til at ændre faglig praksis og til at 
være slagord der lefler for de nye bruge
re og de politikere de vælger. 
Det kræver stor ærlighed hos jer i for
hold til disse nye brugere at udrydde 
denne tvetydighed. For dels ved bruger
ne ikke selv noget om tingene - men de 
vil gerne høre slagordene, dels ville r tit 
helst være fri for dem. 



Jeg tager først et kort kig på disse folk 
og deres forestillinger. 
Derpå tager jeg fat på fire begreber der 
er på mode: 
naturlighed (som f.eks. inaturskov), 
oprindelighed (f.eks. i oprindelige arter 
- vildsvin i Lindet), 
flersidighed, og 
bæredygtighed. 

De danskere der er flest af og som vil 
blive den mest omfangsrige forbruger
gruppe, er den pendlende, forbrugende 
forstads-dansker. (Pendler: Person der 

Fig . 2. Tegning: Bo Bojesen. 

foretager længere rejse mellem hjem og 
arbejdsplads hver dag. Red. anm.). 
Inden I højlydt rynker på næsen, så husk 
jeg er selv en af dem. Fuglekiggere, 
kratluskere, fodturister eller førtidspen
sionister med dæmpede stemmer er et 
lille mindretal. Vi andre er ca. 3 mio., og 
vi bliver flere. 
Nogle af os i forstæderne vil bruge det 
vi kalder natur til pædagogisk lærestyk
ke, med naturvejledere og skolelærere i 
hånden. Se fig. 1. 
Andre vil have eksotiske turistoplevel
ser. Se fig. 2. 

Borte med blæsten 

Turistinvationen på den j;5ke vestk)6t er godt på vej til at slide landskabet ned, advarer klitfogederne. 
- "Entschuldigen Sie. men kunne De vise mig vej til naturen.· (Politiken 9.1L1992J 
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- Jeg læste for resten i avisen, at det er 'Narurens Dag' i dag~ Sku' vi 
ikke fejre det og rulle vinduet ned et øjeblik?" 

Fig. 3. Tegning: Bo Bojesen. 

Og atter andre vil bare have supplyret 
skærmbillederne. Se fig. 3. 
For slet ikke at tale om motionisterne 
der bruger landskabet som et udvidet fit
ness center. 
En talskvinde for denne gruppe hørte jeg 
i radioen for et års tid siden. Hun ringe
de ind til et dyreprogram for at få et godt 
råd. Hun havde hørt at der kom flere og 
flere hugorme, og hvad nu hvis hendes 
hund blev bidt? 
Dyrlægens smil var så bredt, at man næ
sten kunne se det i radioen. Chancen for 
at hunden ville blive bidt var lille - og 
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for at den tog skade hvis den alligevel 
blev det var endnu mindre. Og desuden, 
mente dyrlægen, var det da helt fint at 
der kom flere vilde dyr i Danmark. 
Damen bemærkede syrligt at det var ud
mærket med den vilde natur, men at hun 
fandt nu at den "var ved at tage overhånd". 
Natur - som min sØn sagde da han var 
lille - er der hvor man går tur. 
Om naturen er natur, eller bare ligner , er 
lige meget. Uanset hvad natur er, så er 
den ikke en nødvendig, men en tilfældig 
faktor for tilfredsstillelsen af de flestes 
behov. 



Landskabet skal være åbent og umiddel
bart tilgængeligt. Se fig. 4. 
Vi forstadsdanskere vil bare have hvad 
vi beder om, og det skal være nu. Natu
rens egne tidsrytmer rager os en papand. 
Overhovedet kan vi bedre lide papænder 
end rigtige ænder. 
Det gør ikke noget at det åbne landskab 
i Prospect Park i New York (fra 1902 i 
fig. 4) , var en byggeplads godt 30 år før , 
da det blev anlagt som del af en park 
(fig. 5). 

Disse brugere er nemme at snyde med 
hensyn til natur, og det er derfor jeres 
professionelle ansvar at være ærlige og 
ikke lefle for dem. De - vi - opdager det 
ikke. 
Vores forestillinger er dårligt underbyg
get. Men husk, derved adskiller de sig 
ikke fra jeres . Hvem af jer har på egen 
hånd erfaret den globale natur, hvem har 
erfaret økosystemernes komplicerede 
liv i hele deres bredde? Nej vel - ingen. 
I har udvalgt nogle laboratorieeksem-

Fig. 4. Plæne i den store Prospect Park, New York 1902 
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Fig . 5. Anlæggelsen af Prospect Park, New York, ca . 1867. 

pIer, undersøgt udvalgte værkstedsom
råder, typiske arter og steder. I generali
serer, uden helt at vide efter hvilke kri
terier de udvalgte fænomener er valgt. 
Repræsenterer de kun naturen og ikke 
andet, eller også politiske og økonomi
ske realiteter, afstand til arbejdsplads og 
hensyn til arbejdstid? 
I har læst faglitteratur, I har været til 
seminarer, I forlader jer på andres resul
tater. 90% af hvad vi ved om verden, 
naturen inklusive, enten vi er professio
nelle eller ej, er formidlet indirekte. 
Professionalismen består i at I er bedre 
til at vælge ud, bedre til at prioritere og 
bedre til at sætte i perspektiv. Men kun i 
forsvindende omfang består den i at I 
har mere direkte erfaring. 
N år man som damen og de fleste andre 
uden videre tager det tillempede kultur-
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landskab eller parken som naturens mest 
naturlige udtryk, så er det klart at natu
ren også kan trues og forsvinde. Noget 
andet tager overhånd, som damen sagde. 
Selvom man modsat mener ligesom 
dyrlægen at det er det mindst kulturelt 
formede der er rigtig natur, og synes det 
er godt der bliver mere af det vilde dyre
liv, så taler dyrlægen faktisk samme 
sprog som hende, tænker på samme 
måde - selvom sigtet er et andet. For i 
begge tilfælde er naturen primært en art 
territorium der muligvis kan forsvinde. 
Men hvilken professionel naturforsker 
eller naturforvalter vil tale om at naturen 
forsvinder? Den forandres, nogle arter 
forsvinder, nogle individer forsvinder, 
nogle landskabstyper forsvinder - en be
stemt slags natur vi måske holder af for
svinder. 



Men at naturen forsvinder?!? - Vrøvl. 
Skimlen på osten i mit køleskab er jo 
også natur, ligesom mælkebøtten mel
lem tliserne, og de tiltagende rynker i 
mit ansigt. 
Og alligevel taler professionelle af og til 
sådan: "Danmark er et lille land - også 
hvad angår naturen. Danmark er et af de 
lande i verden hvor mest natur er for
svundet" , hedder det i et af Skov- og 
Naturstyreisens sidste skrifter Naturen
tur/retur. 
Mit ukrudt, alderens kropsforfald og 
murstenene der smuldrer af vejr, frost 
og vind, og regnen der drypper fra tag
renden er i hvert fald ikke forsvundet. 
Med hensyn til naturopfattelse adskiller 
mange professionelle sig ikke en milli
meter fra Bo Bojesens danskere og 
damen med hunden: Natur er primært et 
rumligt udstrakt fænomen, et territo
rium, der kan udvides og indskrænkes, 
alt efter om mennesket holder fingrene 
ved hånden eller ej. 
De bedømmer situationen forskelligt, 
men er dybt enige i måden at tænke på. 
De støttes af teksten i f.eks. by- og 
landzoneloven fra 1969. 
Her defineres hvad en byer i § 2, opdelt 
i 4 stykker. Derpå er landzoner alt det 
ikke er "omfattet af stk. 1". Dvs. det 
åbne land er alt det der er til overs, det 
der er til rest. Det har slet ingen positiv 
definition i juridisk og forvaltningsrnæs
sig forstand. 
Amatørers og professionelles grund
læggende opfattelse er dybest set den 
samme. Så er det meget svært at tænke 
alternativt og lade være med at tale for
stadsdanskeren efter munden. Det er 
derfor nogle af modebegreberne er tve
tydige. 
Jeg er ikke ude på som en bedrevidende 
skolelærer blot at pege fingre ad tv et y-

digheder. Det har kun akademisk inter
esse. Vi lever jo glimrende med tvety
digheder på så mange områder. 
Men det vi har med at gøre her, er begre
ber der rummer handlingsanvisninger 
og som bruges i lovgivning og forvalt
ning - dvs. til handlinger som hår kol
lektive og ikke individuelle virkninger. 
Hvis sådanne begreber er uklare, spæn
der handlingerne ben for sig selv - og 
begreberne kan kun bruges til med et lag 
ideologisk sminke at forskønne manglen 
på handlinger. 

Naturlighed 

I Strategi for de danske naturskove defi
neres naturskov som efterkommeren af 
de oprindelige skove. Dvs. selvgroet 
skov der ikke er plantet eller sået kun
stigt, men godt kan være påvirket af kul
turen. Her er naturskov altså ikke oprin
delig . 
Eller menes der at vi først har en oprin
delig skov, og så en oprindelig natur
skov , der kan påvirkes af kulturen , og 
derpå en kunstig skov? 
Den såede skover da også naturlig, el
lers kunne stadset jo ikke gro. Er træer
ne på skakfelterne (fig. 6) ikke naturlige 
træer? 
Er vandet i put-and-take søen (fig. 7) 
ikke H20? 
Enhver kan høre at "den oprindelige 
naturskov" er hjertegribende nonsens, 
også når jeg fortsætter citatet fra før: 

"Danmark er et lille land - også hvad 
angår naturen. Danmark er et af de lan
de i verden , hvor mest natur er forsvun
det. 
Oprindeligt var det meste af landet dæk
ket af skov, men i takt med at opdyrknin
gen skred frem, blev skoven trængt til-
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Fig. 6. Canadisk skovdrift . En skematisk drevet skov i Ontario . Renafdrift har været den 
foretrukne driftsmetode siden 1950' erne . 

bage, og i dag er der kun under 1 pro
mille af landets areal tilbage ,med rester 
af denne oprindelige naturskov. 
[. . .] De kulturskabte naturtyper som 
heder, enge og overdrev, der fulgte med 
landbruget, har lidt samme skæbne. 
[. . .] Derfor er der god grund til passe 
godt på de rester af natur, vi har tilba
ge." (Naturen tur/retur, 1995, pp.7-8, 
jeg kursiverer). 
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To steder i citatet hævdes at det oprin
delige slet ikke er oprindeligt eller na
turligt, men tværtimod er "rester", noget 
der er tilovers lige som affald. 
Den opfattelse at natur kun findes der 
hvor mennesket ikke er, placerer os en
tydigt uden for naturen, akkurat som i 
den groveste industrialiserede udnyttel
se af naturressourcerne. Den bygger dy
best set på samme kulturfjendske natur-



opfattelse, selvom formålet er det mod
satte. 
Det dybt deprimende ved en sådan na
turopfattelse er ikke kun at den er men
neskefjendsk, men at den også er natur
fjendsk. Fordi den eneste strategi, den 
kan kan give anledning til, er en sylte
krukke strategi. 

Bevar naturen, sylt et egern, så jeg på en 
grafitti for et par år siden. 
Det er nemlig en strategi der er proces
fjendsk, fordi den primært ser naturen 
som et territorium i balance - eventuelt 
en statisk balance der skal bevares ved 
en ekstraindsats - ikke som en serie af 
materielle processer. 

Fig . 7. Canadiskput-and-take sø ved Oak Hammond Marsh, nordfor Winnipeg. Søen er 
anlagt af Ducks U nfimited, en miljøorganisation som laver naturgenopretning i vådom
råder og anlægger "andeparker" til jægere 

103 



V i møder her en gentagelse af radio
damens drøm om den harmoniske natur, 
omend mere kompliceret end hendes. 
Begrebet naturskov er et leflebegreb 
ideologisk set, et antistrategisk begreb 
praktisk set - og destilleret sludder filo
sofisk set. 
Hvad man kunne tale om i ærlig åben
hed er at visse typer skov hører til en 
bestemt historisk udviklet driftsform, 
enten ved at være en forudsætning for 
den, eller ved at være en rest i forhold til 
den. 

Oprindelig hed 

Derfor er det et oceandybt selvbedrag at 
kalde denne skov oprindelig. Oprinde
lighed har overhovedet intet med natur 
at gøre, men er et kulturelt udviklet 
begreb til at forstå hvordan processer 
går i gang og hvilken status de har, uan
set om det er naturprocesser eller ej. 
Betydningen af begrebet sv inger derfor 
fra kultur til kultur og fra historisk pe
riode til historisk periode. 
For nogle år siden var jeg i Tokyo og så 
kejsernes gyldne tehus. Det vi europæe
re ville kalde det oprindelige hus var 
brændt - som så mange andre træbyg
ninger i Japan. Og det nye var i 2/3 
størrelse og lå et andet sted. 
Men det var lige så oprindeligt som det 
første. Det var nemlig bygget af de rigti
ge materialer og efter de samme bygge
principper og -ritualer som alle de forri
ge tehuse. Hvert eneste af dem var der
for lige oprindeligt eller originalt. 
I vores kultur indgik begrebet oprinde
lighed imidlertid for ca. 200 år siden i en 
uhellig alliance der lever i bedste vel
gående, selvom den burde ligge flere 
alen under jorden. 
Denne uhellige alliance frembragte det 
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såkaldte nationale landskab· det territo
rium der er så dansk så dansk, så svensk 
så svensk, så fransk så fransk uden no
gen aner hvorfor. Det nationale land
skab blev skabt sammen med national
staternes fødsel. 
Natur og nation er i virkeligheden sam
me ord, de betyder noget med fødsel og 
tilblivelse (begge afledt af nascior, jeg 
fødes på latin , red .). 
N ationen er vokset ud af naturen, den 
særlige natur der rummer det oprindeligt 
danske, spejler den danske folkekarakter 
- messer nationalideologerne sammen 
med en række ting der er mindre uskyl
dige og primært blev udfoldet syd for 
vore grænser. 
Men vi ved jo godt at det danske land
skab der kaldes oprindeligt, hører slut
ningen af 1700-tallet til. Det er et land
skab som ligger og vipper på overgan
gen før og efter udskiftningen. 
Alligevel får dette historiske produkt 
status som oprindeligt naturlandskab 
uden for historien. Og skønt vi ved at 
dets oprindelighed er vås på stylter, så 
har dets billeder i litteratur og billed
kunst været brugt til at danne norm for 
dansk landskabsplanlænging og fred
ning hele vejen op gennem det 20. år
hundrede. 
Men en oprindelighed uden for historien 
kan - lige så lidt som naturlighed - bru
ges til at inspirere til handling og foran
dring, og kan ejheller bruges til at forstå 
naturens processer. 
Man kan smøre forstadsdanskeren om 
munden med oprindeligheden. Den dan
sker som ønsker at det rigtigt danske er 
naturligt og oprindeligt, ikke et element 
i kulturhistorien under forandring, sådan 
som det altid har været. 
Næh, danskheden vokser op af vor jord 
ligesom kornblomster og kruspersille, 



den jord der bag hver en busk gemmer 
en dansk grammatik, et billede af Lund
bye, en æbleskivepande og en kopi af "I 
Danmark er jeg født" med noder. 
Ikke desto mindre kan oprindelighed 
kun meningsfyldt hentyde til en histo
risk tilstand. Ikke til en naturtilstand, 
men til en historisk tilstand som vi væl
ger at fastholde eller distancerer os fra, 
men som under alle omstændigheder 
ændrer sig. 
Miljø- og Energiministeriets nyligt 
igangsatte arbejde med kulturmiljøer i 
Danmark peger i denne retning. Dermed 
placeres også det oprindelige endegyl
digt som en del af vort ansvarsområde -
det vi har valgt at holde uden for visse 
driftsformer eller at opretholde som sær
skilt driftsform . Efter min mening den 
rigtige retning. 
Oprindelig natur er en social forpligtel
se. Uberørt er det der er tilovers, en rest, 
i forhold til vores virksomhed, og ikke 
det der var først. 

Flersidighed 

Kodeordet for sådanne driftsformer 
kunne være flersidighed. Flersidighed er 
slet ikke noget nyt selvom det er moder
ne, men dens betingelser er. Se fig. 8. 
På det gamle franske billede er der ren 
harmoni mellem jægerne, bønderne og 
svømmerne i vandet, mellem bebyggel
se, agerbrug og jagt. Fordi der var en le
gitim interesse der var overordnet - fyr
stens. Den historiske realitet var selvføl
gelig ikke så harmonisk som billedet -
fyrstens billede - viser. 
I vore dage vil der ikke nødvendigvis 
være en overordnet interesse der kan 
sætte sig igennem, men en afpasning 
eller konflikt mellem flere legitime og 
modsatrettede interesser. Hvis flersidig-

heden blot fremstilles som harmoni, er 
den lige så statisk og strategisk umulig 
som natur og oprindelighed. 
"Skovejeren, jægeren, biologen, børne
havebørnene og familien på skovtur 
bruger og oplever skovene forskelligt -
og alligevel glæder de sig alle [ bemærk 
alle] over spættens trommen i træet , et 
rådyr i en lysning , et dugvådt edderkop
pespind" , står der i indledningen til En 
rigere skov. 
Med begrebet flersidighed defineres 
landskabet som socialt interesseområde. 
Men hvordan kan man så samtidig lade 
som om at blot fordi vi kalder det natur, 
så indtræffer der en naturlig harmoni 
mellem interesserne? 
Det øvrige samfund forudsætter jo insti
tutioner til at kanalisere og bearbejde 
konflikter og ikke til at udbrede en har
moni der alligevel formodes at ville ind
finde sig af sig selv med lidt fuglefløjt. 
Der er jo ingen tvivl om at den overord
nede magt der er afgørende for hvordan 
interesser bindes sammen til flersidig 
udnyttelse eller drift, er ejendomsretten 
til naturressourcen. 
Også her støder vi ind i nogle vanefore
stillinger. Når folk kan sige at denne 
eller hin skov eller dette eller hint styk
ke jord har været i min families eje i ge
nerationer, lyder det som om dette ejen
domsforhold er lige så konstant som na
turressourcen. 
Det er letfærdig omgang med sandhe
den. Ejendomsret er blot en variant af 
forskellige former for adgangsret, det er 
en historisk bestemt måde hvorpå nogen 
har adgang til en natun'essource på vis
se betingelser. 
Det er ikke uindskrænket magt eller en 
statisk ret og har aldrig været det. Den 
ændres jo af skatteregler, frivillige forlig 
med naboen, lovbestemmelser og udnyt-
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Fig. 8. August måned. Scene fra en fransk kalender, 1400-tallet. 
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telses grader, love om pasning og pleje, 
om andres adgang, kvoteordninger, eks
propriation osv. osv. 
Grundloven knæsætter ejendomsretten , 
men ikke hvilken form den skal have. 
Ejendomsret er ikke konstant og har 
aldrig været det. Og slet ikke til natur
ressourcer. 
Naturressourcer er det mest kollektive 
kulturgode vi har. Det samfund der ikke 
er villig til at ændre på adgangsbetingel
serne til det, eventuelt også det vi i dag 
kalder ejendomsret, kan ikke fungere på 
langt sigt. 

Bæredygtighed 

Også begrebet bæredygtighed kræver 
omtanke for ikke at blive til en ideolo
gisk mudderpøl. Begrebet stammer fra 
Brundtland rapporten (side 55): "En 
bæredygtig udvikling er en udvikling 
som opfylder de nuværende behov uden 
at bringe fremtidige generationers mu
ligheder for at opfylde deres behov i 
fare" . 
Fra rapporten er begrebet som et be
sværgende og legitimerende slagord 
gledet ind i alle mulige sammenhænge: 
Bæredygtigt skovbrug, bæredygtig øko
nomi, bæredygtigt landbrug, bæredyg
tigt dit og dat. Af og til - kan man have 
mistanke om - fortsætter man som man 
altid har gjort, men sætter blot bæredyg
tighed foran. 
Bæredygtighed er et begreb der stammer 
fra det tyske skovbrug i midten af 1800-
tallet. Belært af reduktionen af skov ud
viklede man driftsmetoder der sikrede 
mindst samme udbytte år efter år. 
Bæredygtighed er godt købmandskab. 
Det udtrykker stabilitet, det er en måde 
til at fastholde en situation, en bestemt 
natur-kultur relation, men ikke en natur-

tilstand. Det er et begreb om en drifts
form. 
Men ofte bliver det alligevel brugt som 
et begreb om en naturtilstand. Eller det 
bruges som en afspejling af eller en 
overtagelse af principperne for naturlig 
balance og dermed et begreb om en sta
tisk natur. Sådan kan man også læse 
Brundtland: fremtidige generationer 
skal have det lige som vi har det, og res
sourcerne skal være konstante. 
Men man kan også lægge vægten andre 
steder. Drop ordet bæredygtig og læg 
vægten på ordet udvikling. Vi skal for
andre, står der, ikke fastholde. 
Og læg vægten på ordet mulighed , ikke 
på behovstilfredsstillelse. Mulighed be
tyder jo mulighed for at vælge, ikke kun 
for at tilfredsstille mere eller mindre 
uforandrede behov. Vi skal give mulig
heder, herunder også muligheder for at 
vælge at gøre anderledes end vi gør, at 
vælge andre behov end vi har. 
Hvem siger de fremtidige generationer 
er lige som os. De siger det af gode 
grunde ikke selv, og de skulle dog være 
de nærmeste til at vide det. 
Bæredygtighed er at sikre valgmulighe
der, ikke den samme tilfredsstillelse af 
de samme behov vi finder vigtige. Det 
er et begreb om et forhold til naturen, 
ikke om en tilstand i naturen. 
Som med de andre tvetydige begreber 
lægger også bæredygtighed, fortolket 
ret, et ansvar på os, også på den for
stadsdansker der forbruger jordbrugets 
produkter. 
Bæredygtighed er ikke noget producen
terne sørger for, en art serviceydelse, 
men det er noget de skaber forudsætning 
for. Man køber ikke bare bæredygtigt 
fremstillede produkter, men med sin 
brug fremmer man denne bæredygtig
hed. 
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Bæredygtighed slutter ikke med produk
tet, men med brugen af det. Bæredygtig
hed indebærer dermed også en ændret 
bevidsthed om hvad det vil sige at træf
fe valg, ikke bare en ændret materiel 
praksis. 

Afslutning 

Vi er tilbage ved os forstadsdanskere 
igen. Vi har i dag fat i begge ender af 
jordbruget: Vi er forbrugere af produk
terne og brugere af det landskab der er 
produktionens grundlag. 
Det nytter ikke at vente til vi er blevet 
godt opdraget, eller vente på at vi får en 
dyb viden eller kærlighed til landskabet. 
Det sker sikkert aldrig. 
Det er derfor falsk tale at foregøgle at 
forbrugerne bestemmer. 75% af de dan
ske kyllinger eksporteres, men ingen 
drømmer vel om at lave forbrugerunder
søgelser ved frysediskene i Teheran el-
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ler Cairo eller at lade ægyptiske forbru
gere bestemme. Det er ansvarsforflygti
gelse. 
Producenterne er dem der bedst kan ind
samle viden om samfundet omkring sig 
og om de materielle produktionsbetin
gelser. Herudfra kan og bør de forme en 
vision for deres produktion, ikke blot 
foretage en passiv afspejling af forbru
gerbehov. 
En sådan vision er et grundlæggende 
professionelt ansvar for dem der 
direkte omgås naturressourcerne som 
råprodukt, og selve anerkendelsen af 
dette ansvar er del af bæredygtig 
udvikling. 
Men forbrugerne skal også vide, at uden 
de ændrer sig, er der ingen bæredygtig
hed, forstået som udvikling og valgmu
ligheder. Bæredygtighed er ikke en ser
viceydelse eller en teknisk færdighed, 
men en kulturel proces. Er den ikke det, 
er den fup. 
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Lærebog i skovøkonomi 
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Ine.) 1996, xxii + 551 sider. DSR Boghandel, 
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uindb. 

Denne nye lærebog udkom på et meget 
belejligt tidspunkt - nemlig i forbindelse 
med omlægningen af kurset i Skovøko
nomi ved KVL til Skov- og Naturres
sourceøkonomi. Store dele af bogen ind
går nu i undervisningen, selvom dens 
niveau generelt set ligger lidt for lavt. 
Forfatteren er en internationalt aner
kendt skovøkonom, ansat som professor 
ved Virginia Polytechnic Institute and 
State University i USA. Det er tydeligt, 
at han har mange års undervisningserfa
ring - jeg har aldrig før set en så pæda
gogisk fremstilling af den grundlæggen
de skovøkonomiske teori. Dette er 
naturligvis en god ting, men det rummer 
den fare, at læseren ikke opdager alle 
vigtige problemer, simpelthen fordi 
bogen er så letlæst. 
Bogen består af 17 kapitler. Hertil kom
mer en gloseliste og et indeks der er 
mere grundige end normalt og derfor 
meget nyttige. Desuden findes en række 
spørgsmål til hvert kapitel, og der er 
angivet løsningen til spørgsmål med uli
ge numre. (Det skulle være muligt at 
fremskaffe et komplet sæt løsninger, 
men det er endnu ikke lykkedes for 
mig). 
I starten af hvert kapitel er der en liste 
over betydningen af de notationer, der 
benyttes i kapitlet. Og hvert kapitel 
afsluttes med en opsummering af de vig
tigste punkter. 
Der er lagt vægt på at gøre fremstillin-

gen mindst mulig abstrakt, således at 
formler altid relateres til praktiske 
eksempler. Disse eksempler er overve
jende knyttet til amerikanske forhold, og 
derfor er nogle af dem ikke umiddelbart 
relevante for danske læsere. Det samme 
gælder for kapitlerne 9 (Forest Taxati
on) og 13 (The United States Wood
Processing Industry). 
Krydshenvisninger og indeks er så grun
dige, at det er muligt at læse de enkelte 
kapitler hver for sig, og bogen er frem
ragende som opslagsværk. 
Indledningskapitlet gør det klart, at 
skovøkonomi ikke er væsensforskellig 
fra generel økonomisk teori. Skovøko
nomi er blot et specialtilfælde som det er 
hensigtsmæssigt at opretholde som en 
særlig disciplin. Dette er blevet stadig 
mere tydeligt, efterhånden som vægten i 
stigende grad lægges på skovens ikke
markedsførte ydelser (dvs. friluftsliv, 
plante- og dyreliv osv., red.). 
I øvrigt udmærker bogen sig ved at 
anskue skoven som et led i såvel naturen 
som en del af det omgivende og interna
tionale samfund. Det må appellere til 
praktikere, at forfatteren ikke betragter 
økonomi som en samling vidtløftige 
formler, men som "a way of thinking". 
Kapitel 2 giver en oversigt over generel 
mikroøkonomisk teori, hvilket kan være 
nyttigt for læsere, som har fået dette lidt 
på afstand. I kapitel 3 gennemgås, hvor
for manglerne ved de "frie markeds
kræfter" er meget vigtige mht. skovdrift, 
og hvorfor det sjældent er samfunds
mæssigt optimalt helt at undgå miljøø
delæggeiser. 
Kapitel 4 præsenterer de grundlæggende \ 
formler for diskontering og prolonge
ring, mens kapitel 5 giver en indføring i 
inflationsproblematikken. Her er et 
eksempel på, hvad jeg mener med, at 
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vigtige forhold måske ikke bliver fanget 
pga. den letlæste tekst: Det er ikke givet, 
at inflationens virkning på betalingsræk
ken er den samme som på rentefoden. 
Kapitel 6 gennemgår på en klar måde 
kriterierne for valg mellem alternative 
investeringer. Kapitel 7 om optimal 
omdriftsalder er ikke særlig fremragen
de, men her indføres et begreb, som 
måske er lettere forståeligt end jordvær
dien, nemlig "Willingness to Pay for 
Land". 
Kapitlerne 8 (Optimal Timber Stock
ing), 10 (Risk Analysis), 11 (Forest Val
uation) og 12 (Timber Demand and Sup
ply) er temmelig overfladiske. Til 
gengæld er kapitlerne 14 (Valuing Non
market Forest Outputs) og 15 (Multiple
Use Forestry) gode indføringer i vigtige 
emner. 
De to sidste kapitler (Forestry and Regi
onal Economic Analysis) og (Forests in 
a World Economy) er læseværdige. 
Bogen kan anbefales til enhver, der 
ønsker en indføring i moderne skovøko
nomi. Den stiller meget små krav til læs
erens forkundskaber mht. matematik og 
generel økonomisk teori. Den er hurtigt 
læst og som sagt god som opslagsværk. 
Finn Helles 
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Skovningsmetoder i troperne 

FAO, Model Code of Harvesting Practice, Den
nis P. Dykstra og Rudolf Heinrich, 1996, 85 s, 
il!. ISBN 92-5-I03690-X . FAO publikationer 
købes gennem Munksgaards Boghandel, 
København, tel 33 12 85 70. 

FAO's afdeling for Hugst, Handel og 
Markedsføring har udgivet en vejled
ning i udarbejdelse af 'Logging Codes'. 
Den er baseret på bidrag fra mange lan
de, internationale organisationer og 
F AO landekontorer med erfaring i udar
bejdelse af sådanne regelsæt. 
I tropiske skove er skovning og trans
port ofte udbudt i koncession, således at 
en koncessionshaver har ansvaret for 
driften af et skovområde i en bestemt 
periode. En 'Logging Code' er et sæt 
regler som konsessionshaveren skal 
opfylde i forbindelse med planlægning 
og gennemførelse af hugst i koncessi
onsområdet. Publikationen giver et væ
sentligt bidrag til hvordan vedvarende 
drift af naturlige skove kan fremmes. 
Som det fremgår af indledningen er et 
kodeks en relativt simpel måde at kon
trollere entreprenøren på. Skovtilsynet 
forholder sig til om entreprenøren over
holder de angivne regler, frem for om 
entreprenøren skader eller ødelægger 
skoven. Forudsætningen for at systemet 
virker er at reglerne er tilstrækkelige. 
Publikationen er et godt bud på opstil
ling af et dækkende regelsæt. Den inde
holder kapitler om planlægning af skov
ningsoperationen, vejbygning, fæld
ning, udkørsel, (om)læsning, transport 
til savværk, evaluering af skovningsope
rationen, medarbejderstab og arbejdsle
delse. 
Da hugsten kun er et element af skov
driften er det klart at et kodeks ikke til
godeser alle aspekter i vedvarende skov-



brug. Forinden skal man kende konse
kvenserne af at gennemhugge forskelli
ge skovtyper, og der skal opstilles krite
rier for den intensitet hvormed man kan 
skove. Skovdriften skal selvfølgelig 
også indpasses i en overordnet planlæg
ning for arealanvendelse, hvorunder bl. 
a. lokalbefolkningens behov tilgodeses. 
Der sker i dag store skovødelæggelser 
på grund af uhensigtsmæssig eller direk-

te forkert anvendelse af materiel i de 
naturlige skove. Derfor vil en fornuftigt 
gennemført skovning kunne fjerne man
ge af de problemer der opstår i driften af 
verdens naturskove. 
Indvendingen fra entreprenørside er ofte 
at ændrede metoder bliver for dyre, dvs. 
entreprenøren har ikke den samme ind
tjening når der skal bruges tid på plan
lægning og opfyldelse af andre kriterier. 

Dette billede er ikke usædvanligt efter skovning i en naturskov i troperne . Maskinerne -
oftest bulldozere med unødvendigt brede dozerblade - har kørt i store dele af bevoks
ningen. En sådan praksis kan føre til kraftig jorderosion og sedimentering i vandløb. 
Disse problemer kan reduceres ved at bruge et system af forud fastlagte udslæbnings
spor og kræve at udslæbningstraktoren hele tiden holder sig på de udlagte spor. (Foto: 
D . Dykstra). 
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Skovning på en stejl bjergside i en tropisk naturskov. Der er gennemført selektiv tynding . 
Til venstre er stammerne transporteret ud ved hjælp af en tovbane, således at stammer
ne har været ophængt i kablet helt fri fra skovbund og træer under hele transporten. Til 
højre ses en anden del af samme skov hvor en tilsvarende mængde træ er slæbt ud med 
bulldozer. Der er sket en langt mere omfattende ødelæggelse af jordoverfladen og en 
større åbning af kronetagel. (Fotos af R. Ludwig) . 

Faktisk har det vist sig at indtjeningen 
bliver den samme, oven i købet med en 
skov som kan forynges. 
Publikationen henvender sig først og 
fremmest til personer som skal udarbej
de retningslinier for skovningsoperatio-
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ner. Derudover kan den bruges af 
enhver som arbejder med skovdrift i 
naturskove i stor skala, samt personer 
som blot vil vide mere om (fornuftig) 
skovdrift inaturskove. 

Klaus Enevoldsen 
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