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1. Indledning
I 1958 skrev professor A.H. Grøn om
"Hundrede års dansk skov økonomi i
teori og praksis" (Grøn 1958). I de fire
årtier der er gået siden da har dansk
skovbrug gennemgået markante forandringer, og det samme gælder den skovøkonomiske teori og praksis.
Vi ønsker med denne artikel at give et
overblik over skovøkonomiens udvikling i den sidste halvdel af dette århundrede. For kontinuitetens skyld rækker
vi tilbage og ind i sidste del af den periode Grøn (1958) behandler. Desuden
evaluerer vi Grøns egen periode og
giver en introduktion til dansk skovøkonomis rødder helt tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet.
Vi lader disciplinen skovøkonomi
omfatte tillige skovpolitik og skovplanlægning, idet lærestolen i skovøkonomi
i Danmark stort set har omfattet disse tre
discipliner. Indehaverne af den skovøkonomiske lærestol gennem tiden har
været:
J.P. Hansen:
1842 - 1872
P.E. Miiller:
1873 - 1882
C.V. Prytz:
1885 - 1927
1930 - 1951
A.H. Grøn:
N.K. Hennansen: 1951 - 1976
M. Palo:
1976 - 1979
1. Risvand:
1981 - 1984
F. Helles:
1985 -

Artiklen er en revideret udgave af et
bidrag til et norsk festskrift i anledning
af de tre professorer 1. Eid, S. Nersten
og A. Svendsruds afgang i 1997 (Helles
et al. 1997).

2. Skovøkonomiens tidlige
mestre i Danmark
Skovøkonomiens udvikling i Danmark
bygger den dag i dag på de rødder som
blev skabt i 1800-tallet (Helles & Linddal 1997). Grev C.D.F. Reventlow
præsenterede så tidl igt som i 1818 en
metode til beregning af weiserprocenten
(1) for skovbevoksninger. Han erklærede at skov skal drives med henblik på at
yde det størst mulige økonomiske
udbytte, og overholdes akkurat så længe
at den årlige værditilvækst overstiger 4
% (Reventlow 1818, s. 4; jfr. Reventlow
1960, s. 110), hvilket tilsyneladende
svarede til den daværende markedsrente
for kapitalinvesteringer (Holten-Andersen 1991a, s. 262-263; Helles & Linddal
1997, s. 89).
Reventlow forsøgte at bilægge konflikten mellem det dominerende princip maksimal vedvarende masseproduktion
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C. D. F. REVENTLOW
17 18 -

10 27

CD.F. Reventlow erklærede i 1818 at
skov skal drives med henblik på at yde
det størst mulige økonomiske udbytte.

- og den spirende anvendelse af økonomisk teori i skovdriften, ved at lægge
vægt på de ekstraudbytter der kunne
opnås ved hyppige og stærke tyndinger
(Oppermann 1889, s. 117). Stærk tynding indførtes gradvist og er senere blevet et karakteristisk træk ved dansk
skovdrift. I Tyskland går det stadig
under betegnelsen "Danische Durchforstung".
Det vides at professor lF. Hansen så
tidligt som i 1852 udviklede Reventlows
arbejder til en teori for optimalomdrift
(Hansen 1852; Holten-Andersen 1991 a,
s. 249-250; Helles & Linddal 1997, s.
91). I stedet for maksimalt vedudbytte
understregede Hansen at træproduktion

102

skulle betragtes som enhver anden produktion, hvilket ifølge ham betød produktion af de mest nødvendige træprodukter til mindst mulige omkostninger
(Hansen 1877, s. xvi).
Professor P.E. MUller erklærede at Hansens teori var forud for stadiet i Tyskland i midten af 1800-tallet, dvs. forud
for Pressler-Skolen (MUller 1877, s.
viii). Matematikeren J.P. Gram (1876)
udviklede Hansens metode til bestemmelse af den optimale omdriftsalder til
en formel matematisk teori med eksplicit anvendelse af økonomisk teori.
Grams matematiske fremstilling er særdeles klar, selv med nutidens øjne, og
hans udledning af marginal kriteriet for
omdriftsbestemmelsen er bemærkelsesværdig og bør fremhæves (s. 245-261).
På dette tidlige tidspunkt demonstrerede
Gram desuden ved sin løsning af det
optimale omdriftskriterium at skovøkonomi grundlæggende ikke adskiller sig
fra generel økonomisk teori (jfr. Hermansen 1961a, s. 392).
Professor P.E. MUller erkendte at hvis
skovøkonomi skulle blive en akademisk
disciplin måtte den bygge på empiriske
data samt grundvidenskaberne (Helms
1926, s. 666f). MUller indførte endvidere nationaløkonomi som grundlag for sit
kursus i skovøkonomi (Prytz 1926, s.
678). Han trak sig siden tilbage fra sin
lærestol for at blive overførster, men
fortsatte sit videnskabelige arbejde, især
inden for skovdyrkning, men også inden
for skovøkonomi (fx MUller 1876;
1881; 1891a; 1891b).
Professor C. V. Prytz' hovedinteresser
var skovøkonomi og skovplanlægning,
og han fremhævede at skovbrug kunne
og skulle drives med sigte på at bidrage
profitabelt til samfundsøkonomien
(Grøn 1928, s. 217). Ifølge Grøn (1958,

s. 441) ydede Prytz ingen originale
bidrag til udviklingen af skovøkonomien , men ikke desto mindre bør nogle af
hans arbejder nævnes (fx Prytz 1907;
1908; 1919; 1922). Grøn (1928, s. 219)
anfører at dansk skovbrug sov TornerosesØvn mht. økonomisk tankegang .
Hovedvægten lå på skovdyrkningens
teknik, og i dette klima blev Prytz'
arbejde omsonst.
Hans kollega (1887-1917), professor A.
Oppermann, var umådelig produktiv
inden for alle aspekter af skovbrug. I
nærværende sammenhæng bør nævnes
hans lærebøger j taksations- og tilvækstlære (1887) , vare- og handelslære
(1892) og skovpolitik (1897a). Da
Oppermann døde i 1932 var det ham og ved skæbnens ironi ikke Prytz - som
fik æren for at have bragt dansk skovbrugspraksis videre i retning af at opnå
"de bedste økonomiske Resultater"
(Holten 1932, s. 10).
Den vigtigste årsag til at dansk skovøkonomi ikke udviklede sig væsentligt
igennem det halve århundrede 18801930 kan meget vel være at HansenPressler-Gram-teorien var sammenhængende og matematisk elegant og fejlfri.
Den norske professor i skovøkonomi, A.
Langsæter, karakteriserede engang teorien som: "Et elegant, i alle enkeltheder
vel sammentømret og harmonisk
afstemt skib, der blot havde den fejl, at
det ikke kunne sejle" (Grøn 1958, s.
442).

3. Professor A. Howard Grøn
I sin tid som professor i perioden 19301951 bidrog A. Howard Grøn stærkt til
udviklingen af den skovøkonomiske
teori og dens anvendelse. Det er blevet
hævdet (Hermansen 1961a, s. 394;

1967, s. 113) at hans teoretiske arbejder
tillige danner grundlag for udviklingen
af skovøkonomien i de øvrige nordiske
lande.
Som sine forgængere var Grøn dybt rodfæstet i Pressier' s Bodenreinertragslære
(2) og stærkt påvirket af dens sidste store fortaler, M. Endres. I sit disputatsarbejde (1931) søgte Grøn at "genetablere" forbindelsen til den generelle økonomiske teori (Hermansen 1967, s. 110) en forbindelse der havde været "glemt"
siden Miillers tid (jfr. afsn. 2).
Et af Grøns centrale udsagn lyder: "Skal
Skovøkonomien som Videnskab have
nogen Værdi i Fremtiden, maa [der] tilstræbes for det første en nøje Tilknytning af denne Specialvidenskab til dens
Grundvidenskab, den almindelige teoretiske Økonomi, og til dennes fortløbende Udvikling , og for det andet en
Udformning af Teorien paa Grundlag af
sikre tekniske Data" (Grøn 1939, s. 103;
jfr. også Helms 1926, s. 666f og Herman sen 1961a, s. 386, 395, 404).
Som citatet viser erkendte Grøn tidligt i
sin karriere at berettigelsen af at opretholde skovøkonomien som en selvstændig disciplin ikke lå i teoretiske forskelle fra generel økonomisk teori, tværtimod. Berettigelsen lå i behovet for
empirisk forskning baseret på specifikke
forstlige data.
En konsekvens heraf var at de tilvækstoversigter for bøg, eg og rødgran, som
professor C. Mar: Møller publicerede i
1933, fik afgørende betydning for Grøns
fremtidige forskning. Grøns rodfæstning
i den generelle økonomiske teori fik
ham bl.a. til at reformulere Bodenreinertragslærens stive og statiske formelapparat til den idag kendte grænsebetragtning til beregning af fx optimal
omdriftsalder, tyndingsstyrke og kultur-
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Grøn erkendte at berettigelsen af at opretholde skovøkonomien som en selvstændig
disciplin ikke lå i teoretiske forskelle fra generel økonomisk teori, men i behovet for
empirisk forskning baseret på specifikke forstlige data. Det betød at de tilvækstoversigter for bøg, eg og rødgran, som professor C. Mar: Møller publicerede i 1933, fik
afgørende betydning for Grøns forskning.

intensitet/-omkostning (Grøn 1943, s.
92-209; jfr. Hermansen 1967, s. 110f).
Grøn benyttede sin disputats (1931) som
lærebog ved undervisningen i skovpolitik. Hans første lærebog i skovøkonomi
(Grøn 1943) er domineret af marginalog alternativmetoderne. Den anvender
tilsyneladende komplicerede formler,
men ikke desto mindre giver den en
fremragende redegørelse for skovbrugets investeringsproblematik. I overensstemmelse med datidens generelle økonomiske teori er investeringskriteriet
profitmaksimering.
Grøn anfører imidlertid: "Hvad der er
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økonomisk rationelt for et Individ,
behøver ikke at være det for et andet
Individ" - og tilføjer: "Overfor alle Individer kan dog stilles det fælles Krav, at
man i videst muligt Omfang klargør sig
de økonomiske Konsekvenser af paatænkte tekniske Dispositioner, inden
disse endeligt træffes." (s. 8). Hermed
formulerer Grøn - ubevidst - nutidens
princip om skyggeprissætning. (3)
Et vægtigt element i lærebogen er de
såkaldte "balancemassetal", dvs. tabeller over diskonteret salgbar masse for
rødgran og bøg ved forskellige rentefødder, omdriftsaldre, boniteter og sorti-

menter eller diameterklasser (s. 280286), som havde til formål at lette
beregningen af jordværdier. Disse tabeller bidrog dengang stærkt til at gøre
skovøkonomiske beregninger praktisk
gennemførlige.
Kapitlet om beregning af optimal
omdriftsalder mht. rentabilitet (s. 92147) bør også fremhæves. Derimod må
Grøns opdeling af generalomkostninger
(fællesomkostninger) til hhv. den primære og sekundære produktionsproces
idag anses for tvivlsom, jfr. dækningsbidragstanken .
Hans lærebog fra 1944 om skovvurdering er igen fyldt med formler og teoretiske overvejelser, men den demonstrerer hvordan skovøkonomisk teori kan
anvendes til bestemmelse af dels en
skovs samlede værdi, fx i handelsøjemed, dels en partiel værdi, fx af en
bevoksning der skal eksproprieres.
Tabeller over såkaldte "ventemassetal",
svarende til tabellerne over "balancemassetal" , optager en stor del af bogen
(s. 161-250), men også deres formål er
at lette anvendelsen af teorien: For at
bestemme en bevoksnings venteværdi
skal ventemasseme blot multipliceres
med priser og produkterne summeres!
Tankegangen bag disse to tabel kategorier betød at Grøn også bidrog til at løse
problemet med den stående masses
regnskabsmæssige status (1945b; 1962).
I sin lærebog om skovplanlægning
(1945a) understreger Grøn at udgangspunktet for en periodeplan er skovejerens driftsformål. Og endnu vigtigere:
dette driftsformål kan bestå af adskillige
delmål (s. 217). Selvom Grøn ikke
uddybede hvordan man tager højde for
mere komplekse driftsformål var han
forud for generel økonomisk teori ved at
erkende deres eksistens, dvs. at profit-

maksimering ikke er kriteriet i det virkelige liv (jfr. Hermansen 1961a, s. 395).
Grøn berører hermed faktisk den moderne teori om multi-kriterier.
Det er hævet over enhver tvivl at Grøn
er den mest fremtrædende danske skovøkonom. Grøns videnskabelige produktivitet var legendarisk, samtidig med at
en stor del af hans arbejder var orienteret mod skovbrugets praksis, fx hans
opstilling af tabeller over "balancemassetal" til beregning af jordværdier og
" ventemassetal" til beregning af bevoksningers venteværdi.
Målet var at fremme praktisk brug af
skovøkonomien - et mål han desværre
ikke nåede (j fr. Hermansen 1961 a, s.
390). De fleste af skovbrugets praktikere anså teorien for uforståelig, til trods
for at Grøn var en fremragende underviser.
Grøn var teoretisk banebrydende. Hvis
han havde publiceret hovedparten af
sine arbejder på tysk eller engelsk var
han utvivlsomt blevet internationalt
anerkendt som sådan.

4. På skuldrene af Grøn
Senere udviklinger af skovøkonomisk
teori i Danmark har udbygget Grøns
omfattende arbejder. Fokus er naturligvis drejet fra de gentagne permutationer
af Faustmann' s formelapparat (1849)
(4) til andre forskningsområder, men i
det store hele er alt baseret "på skuldrene af Grøn".

Total kontra marginal betragtning
Grøn havde allerede søgt at forbedre det
statiske Faustmann formelapparat (fx
1943, s. 92ff, jfr. afsn. 3). Men det blev
hans elever - F. Jørgensen (senere professor i skovøkonomi i Norge) og N.K .
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Hennansen - der indførte den matematisk baserede marginal betragtning i
Faustmann's formel (Jørgensen 1949;
Jørgensen & Hermansen 1950). Disse to
publikationer er stadig nøglearbejder i
dansk skovøkonomisk litteratur.

N.K. Hermansen
Professor N.K. Hermansens største
bidrag til den skovøkonomiske forskning kan henføres til anvendelsen af den
af Grøn udviklede økonomiske teori på
specifikke skovbrugsdata.
Hermansens arbejder omfattede økonomiske beregninger ved valg af optimal
hugstbehandling og optimalt træartsvalg, især vedrørende fordelene forbundet med meget stærk hugst i eg (1956)
og det klassiske emne nåletræ kontra
løvtræ (1955). Inden for det sidste område førte en meget rigoristisk fortolkning
af jordværdiberegninger til talrige - idag
indlysende - fejltagelser baseret på tilsyneladende objektive videnskabelige
resultater.
Hermansen tog ydermere initiativ til en
tilbundsgående analyse af udviklingen i
det private skovbrugs økonomi (Hermansen 1968) - et arbejde der senere
blev fulgt op af Helles & Larsen (1982)
og delvis af Helles et al. (1984). Endvidere arbejdede han meget med skovbrugets målsætningsformulering (Hermansen 1961b).

Inflation og skat
Blandt de tidlige skovøkonomiske
mestre var der almindelig enighed om at
skovbrug var i stand til at give et afkast
på 4 % af den investerede kapital
(Reventlow 1818, s. 4, 20; Oppermann
1836; Gram ]876, s. 101; Hansen 1877,
s. 85, 88, 92, 96. Jfr. gennemgangen i
Holten-Andersen 1991 a, s. 262f). Disse

106

udsagn fremkom alle i l800-tallet, en
periode med ekstremt lav inflation og til
tider endog deflation.
Ikke desto mindre var inflation allerede
da et veldokumenteret fænomen helt tilbage til Romertiden . Inflationær udvikling i hvedepriser var sågar kendt helt
tilbage til de sene ægyptiske kulturer.
Sidst i 1800- og først i 1900-tallet
udviklede Fisher (1896; 1930) de senere
berømte teorier om rente og inflation.
Inflation som en fast og allesteds nærværende realitet hører imidlertid 2. halvdel af dette århundrede til. I Danmark
var teorien om inflation længe om at
"sive" fra generel økonomisk teori til
den skovøkonomiske teori (HoltenAndersen 1991a, s. 258-266). Dette har
utvivlsomt tillige været en generel international tendens.
Skønt både Grøn og Hermansen var
fuldt bekendt med den generelle økonomiske teori om inflation var der ingen af
dem der analyserede teoriens særlige
påvirkninger af skovinvesteringer. Grøn
understregede gang på gang at skovdrift
skal give et renteafkast svarende til
afkastet fra alternative investeringer (fx
Grøn 1931, s. 478-515). Disse udtalelser
blev navnlig fremsat før 2. Verdenskrig,
en periode hvor det nominelle renteafkast stadig lå på niveauet 4-5 %, dvs.
ikke langt fra det niveau de tidlige
mestre (korrekt) havde anført som
muligt ved skovinvesteringer.
Grøns udtalelser blev imidlertid uafvendeligt fortolket som en understregning
af at skovdrift skulle forrente den investerede kapital med en rente svarende til
den nominelle forrentning af alternative
investeringer. Da inflationen steg drastisk efter 2. Verdenskrig førte dette til
mange - idag indlysende - fejlslutninger
inden for skovøkonomisk forskning og i

skovbrugets praksis. Den markante konvertering af bøg til rødgran byggede i
vid udstrækning på denne fejltolkning
(se afsn. S).
Danske skovøkonomer var i modsætning
til fx de norske længe om at inddrage
skattens betydning for investeringsbeslutninger. Dette er bemærkelsesværdigt
idet der bestod et tæt samarbejde mellem
Danmark og Norge, eftersom Grøns to
mest fremtrædende elever, N.K. Hermansen og F. Jørgensen, samtidigt var professorer i skovøkonomi i de to lande.
r Norge arbejdede professor J. Eid intensivt og vedvarende med emnet skat
siden 1960' erne (fx Eid 1964a; 1964b.
Jfr. også Eid 1986). Hans resultater
påvirkede imidlertid ikke dansk skovøkonomi før Holten-Andersen (1986a;
1988; 1991 a) revurderede temaerne for
de "store" debatter i dansk skovbrug (se
afsn. S) med baggrund i korrektion for
inflation og indkomstskat i den skovøkonomiske teori.
Indkomstskatten er ikke neutral mht.
rangordning af alternative investeringer,
og for personer med høj marginal skatteprocent begunstiger dette i høj grad
skovinvesteringer i forhold til andre
investeringer. For nylig har Tarp & Helles (199S) påvist at også andre skatter
end indkomstskat påvirker træarters
relative økonomiske fordelagtighed.

Stokastisk økonomi
De to betydningsfulde stormfald i 1967
og 1981 bidrog kraftigt ti l generel skepsis over for de deterministiske (S) kalkuler der hidtil havde dannet grundlag for
træartsvalget. De stokastiske (S) elementer i skovinvesteringer var hidtil
blevet behandlet som rent verbale reservationer over for konklusioner draget ud
fra iøvrigt deterministiske modeller.

Stokastik blev indført i dansk skovøkonomi på en mere stringent og formel
måde med forskningsprogrammet: "Stochastic decision analysis in forest management" (6) (se fx Holten-Andersen et
al. 1995). Denne forskning har fokuseret
på karakteren af pris processen bag
råtræprisernes udvikling, det meget
sparsomt analyserede fænomen vedrørende stokastisk udvikling i prisstruktur samt den økonomiske værdi af biologisk stabilitet (tildels en udvidelse af et
klassisk tema i dansk skovbrug: løvtræ
kontra nåletræ, se afsn. S).
Forskningsprogrammet har desuden til
formål at befri skov økonomien fra dens
faglige isolation (jfr. afsn. 3) gennem
indførelse af moderne, matematisk baserede tidsrækkeanalyser (fx Abildtrup et
al. 1997; Larsen & Riis 1997; Thorsen
1998).
øget fokus på stokastiske elementer i
driftsøkonomien har samtidig betydet at
markedsøkonomi er inddraget som et
nyt betydende forskningsfelt i den danske skovøkonomi, der hidtil overvejende har været domineret af forskning
investeringsøkonomiske aspekter.

5. Nogle hovedtemaer
i dansk skovbrug
Professor Grøns økonomiske teorier
blev korrekt inkorporeret i professor C.
Mar: Møllers forskning og undervisning
i skovdyrkning. Samtidig evnede professor N.K. Hermansen opgaven at
fremstille Grøns teorier på en pædagogisk måde, hvorved han fik afgørende
indflydelse på en hel generation af forstkandidater.
Han gjorde Grøns formler lettere forståelige ved anvendelse af matematik,
som det fremgår af hans lærebøger i

107

skovøkonomi (fx Hermansen 1964).
Denne lærebog blev indtil for nylig
anvendt i en revideret udgave (Hermansen & Agger-Nielsen 1982).
Gradvist trængte økonomisk tankegang
ind i skovbrugsuddannelsen og dermed
efterhånden også ud til skovbrugets
praksis. Men debatten om de fire hovedtemaer (kampe), der dominerede dansk
skovbrug fra 1930' erne til 1990' erne,
vidner om, at den økonomiske teori fortsat hverken er alment accepteret eller
forstået.

Tyndingsstyrke
I 1930' erne og 1940' erne var debatten
koncentret om temaet tyndingsstyrke i
rødgran, bøg og eg. Bl.a. udarbejdede
Grøn en artikel om tynding i rødgran j
denne periode (Grøn 1940).
Debatten havde en særdeles positiv indvirkning på dansk skovbrugsforsknings
internationale bidrag. Statens forstlige
Forsøgsvæsen påbegyndte etableringen
af de berømte langsigtede forsøg til
belysning af tyndingsstyrke i denne
periode , en aktivitet som fortsatte helt
op i 1960'erne (Bornebusch 1944; 1948;
Bryndum 1964; 1965; 1969; 1978;
1980; Henriksen 1961; Løvengreen
1951a; 1951b). Forsøg som fortsat
udgør hjørnestenen i meget af dansk

Debatten om skovøkonomien betød bl.a.
at Statens forstlige Forsøgsvæsen påbegyndte etableringen af de berømte langsigtede forsøg til belysning af tyndingsstyrke. Disse forsøg udgør hjørnestenen
i meget af dansk skovbrugsforskning
inden for skovdyrkning, vækstmodeller,
vedteknologi og økonomi. (Foto fra
hugstforsøget i bøg i Totterup Skov, Cgraden).

108

skovbrugsforskning inden for skovdyrkning, vækstmodeller, vedteknologi og
økonomi.
Debatten såvel som forsøgene var en
direkte videreførelse af de principper
Reventlow (1818) og C.V. Oppermann
(1836) havde opstillet mere end et
århundrede tidligere (se afsn. 2). Konklusionen på debatten var en bekræftelse af den særlige danske tradition for
tidlige og stærke tyndingsindgreb, nu
revurderet under inddragelse af (Faustmann) økonomi, dvs. maksimering af
jordværdien.
Spørgsmålet vedrørende optimal omdriftsalder har altid været af afgørende
betydning i skovbruget, især fordi dette
valg direkte styrer skovens samlede
kapital indsats. Netop derfor var emnet
centralt i kampen mellem Waldrein- og
Bodenreinertragslærens (7) fortalere i
Tyskland i anden halvdel af 1800-tallet.
Sammenlignet med de fire store debatter
der omtales her fik emnet dog aldrig en
tilsvarende betydning i Danmark. Den
væsentligste grund hertil er at princippet
om stærk tynding tidligt blev normen.
Forkortet omdriftsalder er en direkte
konsekvens af stærk tynding, og derfor
blev optimal omdriftsalder en integreret
del af den samlede debat om tyndingsintensitet (jfr. Grøn 1958, s. 444ff; Holten-Andersen 1991a, s. 283-285).
Kulturudgiften
I 1940' erne og 1950' erne rasede debatten om kulturudgiften og om selvforyngeise kontra plantning.
Møller konstaterede at kulturudgiften
var ca. 50 % højere end købsprisen for l
ha normalskov. Han formulerede (Møller 1948a; 1948b; 1956b; 1957) debattens centrale tema: "Det vil sige, at man
for de Penge, der paa et almindeligt

dansk Skovdistrikt udgives til en ha
Kultur, kunde købe ca. 1l h ha mellemaldrende Skov af samme Bonitet. Hvis
det var ren Bøg, kunde man købe 2 ha.
Det maa forekomme ethvert ikke forstuddannet Menneske urimeligt." (Møller 1948a, s. 33). Møller satte hermed
fokus på misforholdet mellem de (tidlige) kulturudgifter og de (senere) indtægter (træpriser, prisen på skovejendomme).
Som årene gik bar debatten mere og
mere præg af en udmattelseskrig mellem
to modstående skoler repræsenteret ved
skovdyrkerne og økonomerne. Et citat
fra disputten mellem Grøn og skovrider
Aa. Bavngaard illustrerer dette - tillige
med Grøns skarpe pen (Grøn 1945b, s.
182; Bavngaard 1945, s. 125): "Skovrideren slutter med, at der maa findes 'en
Vej fremad, saaledes at Skovene i Fremtiden bliver forskaanede for de krampagtige Bestræbelser paa Forrentning af
Vedforraadet, som nu saa tydeligt
afspejler sig i de driftsøkonomiske
Overvejelser'. For mig staar det saaledes, at det krampagtige ikke vedrører de
driftsøkonomiske Overvejelser, men
alene visse Praktikeres Bestræbelser for
at fastholde letkøbte, saakaldte praktiske
Ræsonnementers Supremati over den
videnskabelige Forsknings omhyggeligt
underbyggede Anvisninger til fortsat at
føre vort Skovbrug fremad."
Debatten betød et skift i forskningens
fokus eftersom nye langsigtede forsøg
nu kom til at belyse kulturintensitet og
-metoder (se fx Heding 1969; Handler &
Jakobsen 1986; Neckelmann 1995).
Debatten var også forløber for "kulturbetænkningen" , udarbejdet af Direktoratet for Statsskovbruget, vedrørende kulturmetode og kulturudgift (A non. 1968),
hvori principperne i Faustmann-økono-
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mien blev ført ud i det ekstreme. På
grundlag af betænkningen dekreterede
direktoratets planlægningsafdeling at
statsskovdistrikteme ikke måtte anvende beløb til kulturetablering der oversteg
de diskonterede nettoudbytter, beregnet
ved en fast rentefod på 3,5 %.
Selvforyngelse kontra plantning
Kulturudgiften var den mest afgørende
faktor for den samlede skovinvesterings
rentabilitet. På den baggrund påpegede
Møller (1948a; 1948b; 1956a) at selvforyngelse (i bøg) burde anvendes i
langt større omfang (jfr. også Anon.
1968, s. 303, 310), hvorved kulturudgiften angiveligt kunne nedbringes med
50-75 %.
Anbefalingen fik ringe praktisk betydning idet bøgearealet i samme periode
blev drastisk reduceret og erstattet med
rødgran. Den væsentligste årsag til denne konvertering var at råtræ priserne for
rødgran fra 1940' eme ti I 1960' erne var
mere gunstige i forhold til løvtræpriserne end på noget andet tidspunkt i dette
århundrede. Samtidig lå kulturudgiften
for rødgran på langt under halvdelen af
udgiften til fx en bøgeplantning.
Træartsvalg
En logisk konsekvens af konverteringsbølgen var at fokus i debatten i sidste
halvdel af 1950' eme og helt op til sidst
i 1970'erne skiftede til træartsvalget,
med vægt på temaet nåletræ (på den tid
synonymt med primært rødgran, men i
mindre grad tillige sitkagran og grandis)
kontra løvtræ (bøg, eg, ask og ær).
Debatten domineredes af økonomiske
vurderinger, mens nutidens aspekter
som biodiversitet, skovsundhed, stabilitet, rekreation, æstetik mv. indgik med
væsentlig mindre vægt.
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Professor Hermansens beregninger
(1955) påviste nåletræs driftsøkonomiske overlegenhed i forhold til løvtræ.
Hermansen (1955, s. 32) erklærede
uheldssvangert: "Skovbruget er stærkt
præget af den biologiske og klimatiske
afhængighed, dels af usikkerheden med
hensyn til fremtiden . Begge forhold gør
det ønskeligt at anvende mange træarter
i skoven. - Herved må det imidleltid
erindres, at nåletræernes økonomi trods usikre fremtidsudsigter - altid vil
være løvtræernes økonomi overlegen ,
således at man bør udstrække nåletræarealet så langt, som vækstbetingelserne
tillader." Skovrider BrUels (1969; 1970;
1972) driftsøkonomiske kalkuler, baseret på Frijsenborgs produktionsforhold,
dyrkningserfaringer og økonomiske
materiale, bekræftede Hermansens konklusioner. Tilsammen fik Hermansen og
BrUel altafgørende indflydelse på debatten .
Ud fra en veludviklet biologisk og
driftsøkonomisk intuition var der imidlertid fra flere sider i skovbruget en
udbredt skepsis overfor de driftsøkonomiske beregningers resultater mht.
træartsvalget. Konveltering indebar dog
såvel lavere kulturudgifter som øgede
hovedskovningsindtægter (kapitalhævning) i konverteringsperioden, samtidig
med at det ydermere var teoretisk
"bevist" at skovejeren tillige handlede
økonomisk optimalt - svære odds at gå
imod. Skepsisen bevirkede da også primært blot en forsinkelse af konverteringsbølgen. I perioden 1931-1976 blev
28 % af bøgearealet konverteret (Danmarks Statistik 1979, s. 9), svarende til
ca. 75% af det i perioden afdrevne
bøgeareal .
Skovrider Bavngaard (1955) var en artikuleret eksponent for ovennævnte skep-

Professor Hermansens beregninger (1955) påviste nåletræs driftsøkonomiske overlegenhed i forhold til løvtræ. Der var imidlertid en række af forudsætningerne for disse
beregninger som ikke var korrekte, bl.a. vedrørende nåletræers stabilitet mod stormfald, risiko for angreb af trametes, muligheder for selvforyngelse i bøg, samt forventningerne til betaling for kvalitetsproduktion i henholdsvis nål og løv ifremtiden (jvfr. Bavngaard, 1955).

sis. Han erkendte at "beregningerne er
matematisk uangribelige", men tilføjede
"indmaden er forkert" (s. 97). Han anerkendte dermed den logiske stringens i
Faustmann-økonomien, men indvendte
at forudsætningerne, grunddata var forkerte. Herunder hæftede han sig især
ved forskelle mellem nåletræ og løvtræ
med hensyn til:
1) stabilitet/lævirkning/stormfald (som
bevirkede at kalkulernes optimale
omdriftsaldre oftest ikke kunne realiseres i nål , eller kun på distrikter med en
høj løvtræprocent),
2) skovsundhed (fx trametes i gran efter
gran) ,

3) de gunstige muligheder for selvforyngelse i bøg,
4) de ensidigt optimistiske tilvækstoversigter for nåletræ på de lerede morænejorder,
5) de ulige fremtidsforventninger mht.
betaling for kvalitetsproduktion i henholdsvis nål og løv.
Bavngaard mente, at manglende hensyntagen til disse faktorer medførte en ensidig favorisering af nål. Selvom Bavngaards økonomiske argumentation ofte
var fejlbehæftet må det idag siges, at
hans intuition i udpræget grad holdt stik.
De 5 ovennævnte hovedpunkter er siden
blevet behandlet mere stringent under
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overskriften "dyrkningsmæssig og økonomisk stokastik" Ufr. afsn. 4). Indarbejdelse af korrektion for disse forhold
har alle medvirket til at mindske/fjerne
nåletræets driftsøkonomiske overlegenhed i forhold til løvtræ.
En konsekvens af ovenstående blev at
debatten påny drejede forskningens
fokus, og en række langsigtede træartsforsøg til sammenligning af forskelle i
etablering og produktion mellem nåletræ- og løvtræarter blev anlagt i denne
periode (Holmsgaard & Bang 1977; Jørgensen 1995).
Fra 1950' erne og fremefter har træarterne Abies nordmanniana og Abies procera (tidligere Abies nobilis) indtaget en
stigende andel af nåletræarealet. Fra at
være uden økonomisk betydning i
1940' erne skaber produkterne juletræer
og klippegrønt idag 40% af skovbrugets
produktionsværdi.
Denne udvikling har yderligere medvirket til at dreje forskningens fokus, idet
en række udbytte-, produktionsmetodeog gødningsforsøg er blevet anlagt i
begge træarter (Bang 1979; 1986; 1988.
Holstener-Jørgensen 1973; HolstenerJørgensen & Johansen 1982; HolstenerJørgensen & Christensen 1983; Larsen
et al. 1984; Larsen 1985; Løfting 1973;
Velling & Fog 1985). Juletræ- og pyntegrøntsdyrkning har imidlertid ikke
været genstand for en selvstændig
driftsøkonomisk forskningsindsats.

Waldreinertrag kontra Bodenreinertrag
Fællesnævneren for de fire store temaer
var i virkeligheden det klassiske spørgsmål om Waldreinertrag kontra Bodenreinertrag, meget ofte med praktikere
som fortalere for Waldreinertragslæren,
og med teoretikere som fortalere for
Bodenreinertragslæren.
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Dermed var det grundlæggende tema i
disse debatter i realiteten spørgsmålet
om hvorvidt der ved sammenligning af
alternativer skal benyttes diskontering
(kalkulationsrente >= O %) eller ej (kalkulationsrente = O %). At Waldreinertragslæren simpelthen var et grænsetilfælde af den generelle Bodenreinertragslære blev påvist af fx Samuel son
(1976, s. 475-480; jfr. det formelle bevis
i Holten-Andersen 1991a, s. 251-254;
1987b).
Dette faktum var imidlertid ikke erkendt
da debatten rasede. Idag forekommer en
stor del af grundlaget for debatterne derfor temmelig meningsløst, men når
"dommen" skal fældes må der tages
hensyn til den viden der forelå på det
aktuelle tidspunkt.

Revurdering af de centrale temaer
I 1980' erne og 1990' erne er alle de centrale temaer blevet revurderet. Tyndingsstyrker i nåletræ bevæger sig igen
tilbage mod et mere moderat niveau,
efterhånden som den stærke tyndings
negative virkninger på vedkvaliteten i
rødgran og sitkagran er blevet grundigt
undersøgt (Madsen et al. 1978; Harvald
1989; Danborg 1994; 1996; Bergstedt &
Jørgensen 1997).
Kulturudgiftstemaet blev udførligt og
meget pædagogisk behandlet af professor 1. Risvand (1982). De økonomiske
fordele ved selvforyngelse blev revurderet (Holten-Andersen 1986b; 1987a), og
selvforyngelsesteknikken blev genoplivet i 1980' eme og 1990' erne Ufr. Madsen 1993; 1994a; 1994b), samtidig med
at bøg igen blev en foretrukken træ art i
såvel private som offentlige skove.
Som en konsekvens af revisionen af
hovedargumenterne for tidligere at favorisere nåletræ i forhold til løvtræ (fx

Jensen & Jensen 1986; Holten-Andersen 1991 a; 1991 b) blev træartsvalget
bredere. Løvtræ blev genoptaget i træartsvalget primært af følgende grunde
(Holten-Andersen 1991 a, s. 285f;
1991 b, s. 361-364):
l) sænkningen af alternativrenten (kalkulationsrenten) gennem (korrekt) justering for virkningerne af inflation og indkomstskat,
2) stigning i løvtræpriser og fald i nåletræpriser,
3) indførelse af tilskud til løvtræetablering (bl.a. som følge af pkt. 5),
4) vægt på løvtræers biologiske og fysiske stabilitet, og
5) øget fokus på rekreative, æstetiske og
andre ikke-markedsomsatte ydelser forbundet med løvtræ.

6. Skovpolitik
- skovbrug og samfund
De danske skoves betydning for opfyldelse af samfundets behov for gavntræ,
brænde og fibre har længe været berettigelse for et økonomisk baseret skovbrug. Dette blev understøttet af en skovpolitisk regulering med minimal indblanding fra myndighedernes side, når
blot produktionsformålet ikke blev tilsidesat. Skovloven af 1935 understregede
udtrykkeligt skovenes produktionsformål.
Dette var naturligt i tiden, og det viste sig
at være holdbart i mere end 50 år.
Behovet for en skovlovsrevision blev
ikke fremført af skovsektoren selv. Det
blev derimod fremført af interessegrupper uden for sektoren, især fra naturfredningsinteresser som krævede mere
regulering. Det var et naturligt krav i
midten af 1980' erne hvor debatten rasede i medierne om spørgsmål som det
aftagende bøgeareal og skovdød.

De fleste forstmænd - teoretikere såvel
som praktikere - var dårligt rustet til at
håndtere de nye krav. Skovbruget blev
handlingslammet over for hvad der fejlagtigt blev betragtet som et angreb på
skovbrugsprofessionen. Den forstlige
profession havde været dygtig til at
imødekomme samfundets krav i henhold til Skovloven af 1935 , men havde
ikke i tilstrækkelig grad erkendt at samfundets formål med skovene var ændret.

Opbrud
En ændring af dansk skovbrug var på
vej i 1980'erne, uanset om forstprofessionen ønskede det eller ej. Mulighederne
var enten at modsætte sig eller acceptere at den skovpolitiske dagsorden også
blev sat af andre aktører end af skovsektoren alene . En nøgleperson i skovbruget karakteriserede afværgereaktionen
hos de fleste forstfolk som var de ramt
af "fremtidschok".
Skovbruget blev rusket fra en beskyttet
rolle i samfundet til en rolle hvor det var
udsat for eksterne kræfter, en ændring
Hermansen allerede havde forudsagt i
1970. Interessenter uden for sektoren
stillede krav til den skovpolitiske dagsorden og forlangte ansvarlighed i skovdriften, fx vedrørende opretholdelse af
skovsundhed og bevarelse af løvskov .
1980' eme var et opbruddets årti , ikke
kun for skovbrugets praksis, men også
med hensyn til opfattelsen af skovenes
rolle i samfundet.
I den reviderede Skovlov af 1989 svarer
produktionsmålene til dem der var indeholdt i forgængeren fra 1935, men de er
nu sidestillet med immaterielle mål
under begrebet "god og flersidig skovdrift", en vægtning som blev yderligere
skærpet ved skov lovsrevisionen 1996
(Wulff 1998, s. 6, 31). Der blev lagt
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I løbet af 1980'erne måtte skovbruget acceptere at den skovpolitiske dagsorden også
blev sat af andre aktører end af skovsektoren alene, fx om opretholdelse af skovsundhed
og bevarelse af løvskov. Det førte bl.a. til at skovloven af 1935 blev revideret, og målene med skovdrift blev ændret så produktion sidestilles med immaterielle mål inden for
begrebet "god og flersidig skovdrift ".

vægt på at sikre og overvåge skovenes
sundhedstilstand, og der blev indført en
løvstøtteordning.
Skovstyreisen, der indtil 1973 havde
hørt under Landbrugsmini steriet, og
Fredningsstyrelsen, der hidtil havde hørt
under Miljøministeriet, blev i 1987 samlet i Skov- og Naturstyrelsen under
Miljøministeriet. Situationen sidst i
1980' erne kunne let have ført til en
omfattende skovpolitisk konflikt - efter
amerikansk mønster - men dette blev
behændigt afværget.

J 14

Samfundsvidenskabernes indtog
Inddragelse af flersidige hensyn i skovdriften har været behandlet i den danske
skovbrugslitteratur i mindst et århundrede (se fx Oppermann 1897a; 1897b;
Grøn 1926; 1933), men de har rødder
længere tilbage i tiden. "Den såkaldte
'Gram-Langenske Forstordning' opfattes traditionelt som det moderne skovbrugs fødsel i Danmark, men selvom
den introducerede de driftsprincipper,
der stadig præger vort skovbrug, skete
det på det gamle, flersidige skovbrugs

grund" (Fritzbøger 1994, s.270). De
samfundsmæssige aspekter kommer jfr. ovenfor - dog først explicit ind i
skovlovgivningen med skovlovsrevisionen af 1989.
Samtidig med øget ekstern bekymring
mht. skovbrugets udvikling begyndte
sektoren selv at opprioritere skovenes
og skovbrugets samfundsmæssige rolle
Ufr. Hermansen 1970). I en oversigt
over det flersidige skovbrugs historie i
Norden (Hytdnen 1995) tillægges professor F. Helles æren for at have introduceret begrebet i Danmark (Helles
1977).
Siden begrebets opståen er der udarbejdet konkrete anvisninger på hvorledes
kommerciel skovdrift og flersidige hensyn kan kombineres i skovbruget (Koch
& Kristiansen 1991; Pedersen & Nielsen 1998). Der blev lagt stor vægt på
skovens rolle for friluftslivet gennem
den omfattende forskning som N.E.
Koch påbegyndte i 1970' erne (Koch
1978; 1980; 1984; Koch & Jensen 1988;
Jensen & Koch 1997).
Selvom dansk skovbrugs samfundsøkonomiske betydning er ringe (0.1 % af
BNP) var den dog tilstrækkelig til at
være genstand for et omfattende forskningsprojekt under ledelse af professor
1. Risvand (Helles et al. 1984). Skovbrugets økonomiske bidrag til samfundsøkonomien blev analyseret, bl.a. med
vægt på analyse af multiplikatoreffekterne. Det var indlysende at generel økonomi og andre samfundsvidenskaber
måtte tages i anvendelse for at analysere
skovenes og skovbrugets rolle i samfundet.

1990'erne - et skovpolitisk årti
Sidst i 1990 ' erne har skovsektoren
anlagt en miljømæssig profil der næsten

konkurrerer med de interessegrupper
som tidligere blev anset for at have ekstreme synspunkter. På grund af budgetbegrænsninger i statsskovbruget og en
meget anstrengt driftsøkonomisk situation for privatskovbruget har denne profil
været mindre tydelig i praksis. Omvendt
kan det imidlertid postuleres at de selvsamme budgetbegrænsninger i statsskovbruget og den anstrengte driftsøkonomi i privatskovbruget har medvirket
til at skabe den miUømæssige profil,
nemlig gennem forventningen om yderligere statsfinansielle overførsler.
Konvertering af nåletræbevoksninger
tilbage tilløvtræbevoksninger Ufr. afsn.
5) har vist sig at være en økonomisk
byrdefuld opgave for et erhverv, der i
forvejen er økonomisk klemt. Stormfald
først i 1980' erne ryddede en stor del af
grankapitalen. Hertil kommer at stigende omkostninger og faldende priser på
tømmer og papirtræ i 1990' erne har
reduceret offeromkostningerne ved miljømæssige hensyn i skovdriften og samtidig forøget bestræbelserne på at få del
i den potentielle indkomst, der genereres
af samfundets efterspørgsel efter andre
produkter og tjenester fra skoven end
træ.
Skovsektoren argumenterer lejlighedsvis for, gennem statstilskud og andre
former for transferering, at få udbytte af
den betragtelige mængde ikke-markedsomsatte goder skovbruget leverer. Det
begrundes med at samfundet idag får
stillet miljøgoderne gratis til rådighed.
En nærmere økonomisk analyse kan
imidlertid vise at disse tjenester i mange
ti lfælde frembringes ved forenet produktion uden offeromkostninger. Betaling for miljøgoder som det ikke indebærer nogen offeromkostning at producere, vil reelt betyde overførselsind-
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komst til plivatskovbruget og oppustede
budgetter i statsskovbruget.
Medmindre øget overførselsindkomst til
skovbruget er det faktiske politiske mål
bør tilskud til skovbruget baseres på
marginale offeromkostninger (det omvendte "forurener-betaler princip" ). Problemet ved ikke at følge dette princip er
blevet skitseret mht. løvskovsstøtten
(Linddal 1995).
Et andet eksempel på initiativer der forsøger at kombinere mulige miljøhensyn
med forøget indkomst er initiativet til
certificering af skove og træprodukter.
Skovsektoren vil alene anvende certificering hvis udbyttet heraf overstiger
meromkostningerne, men en forudsætning for dette er at forbrugerne fremover
er villige til at betale mere for træ produkterne uden en reel forbedring af den
nuværende skovdrift.

Dansk skovpolitik og EU
Der er ingen fælles skovpolitik i EU, og
Danmarks medlemskab har ikke haft
større direkte konsekvenser for dansk
skovbrug. Fri handel med skovprodukter var allerede etableret mellem EFTA
og EU, og Danmark led ingen tab i form
af restriktioner på handel med skovprodukter med andre nordiske lande. Sverige og Finlands optagelse i EU havde
kun marginal indflydelse på den i forvejen veletablerede handel.
EU's betydning for skov sektoren ligger
inden for strukturfondene (især § 5b
områder) og den fælles landbrugspolitik
(CAP). Ledsageforanstaltningerne til
CAP-reformen i 1992 omfattede en Fællesskabsforordning om skovrejsning
(Forordn . 2080/92) som moderniserede
den tidligere forordning om tilplantning
af landbrugsjord. EU's skovrejsningspolitik harmonerer med den danske politi-
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ske hensigtserklæring fra 1989 om at
fordoble skovarealet over 80-100 år.
Helles & Linddal (1996) har analyseret
tidligere og nuværende erfaringer med
skovrejsningspolitik i Danmark. Det
delvise sammenfald mellem nationale
og EU-politiske midler er belejligt fordi
EU refunderer 50 % af skovrejsningsudgifterne.
Tilskuddene omfatter tre komponenter:
1) tilskud til etableringsudgifter, 2) tilskud til pleje af unge bevoksninger, og
3) en indkomstkompensation. Disse
komponenter blev indført i dansk lovgivning i hhv. 1990, 1993 og 1996.
Frem til 1997 kviede private jordejere
sig ved at benytte skovrejsningsordningen, bl.a. på grund af usikkerhed om den
fremtidige landbrugspolitik, dvs. usikkerhed om den forventelige alternative
jordrente til skovrejsning. Med indførelsen af 20 års indkomstkompensation på
2.600 kr/ha/år er antallet af ansøgninger
steget markant. I 1997 blev der givet tilsagn om støtte til 420 ha , og det gennemsnitlige tilskud over en omdrift er
nu 70.000 kr/ha (netto før skat og diskontering).
Anvendelse af økonomisk teori ville
være et nyttigt middel til at begrænse
dette beløb og dermed få flere arealer
med i ordningen ved uændret budget.
Tilskudsordningen er gjort yderligere
attraktiv pr. 1998, og det samlede budget for privat og offentlig skovrejsning
er fordoblet i forbindelse med Vandmiljøplan II.
Skønt både samfundsvidenskabelige og
skovøkonomiske overvejelser indgik
aktivt i ændringen af skovbruget i
1980' erne blev økonomisk teori ku n anvendt lidt i skov sektoren. Efter en række
budgetrnæssigt meget gunstige år har
Skov- og Naturstyreisen i 1990'erne

EU har været medvirkende til at der er indført tilskud til skovrejsning, og det gennemsnitlige tilskud over en omdrift er nu 70.000 krlha (netto før skat og diskontering).

erkendt behovet for stram økonomisk
husholdning med ressourcerne. Dette
viser sig både gennem øget bevidsthed
med hensyn til at retfærdiggøre politiske
tiltag med økonomiske analyser, og med
hensyn til at leve op til pålagte budgetbegrænsninger gennem effektivisering.
Der har desuden været stor interesse hos
de statslige myndigheder for at omforme
tilskudsordninger med henblik på at forbedre deres økonomiske effektivitet.

7. Diskussion
Udviklingen af skovøkonomien i Danmark har ikke været kontinuert. Blom-

strende perioder er blevet fulgt af perioder med noget nær stagnation. I det store og hele har skovbrugets praksis
betragtet teorien som uanvendelig eller
unyttig - undtagelserne herfra har i
nogen grad været tilfælde af teoretisk
fejlagtige dogmer.
Der kan være mange grunde til at praksis generelt har en negativ holdning over
for skovøkonomisk teori, fx:
l) utilstrækkelig undervisning - økonomiske modeller svarer aldrig til det virkelige liv,
2) indtil computeren blevet almindeligt
redskab var økonomiske beregninger
ofte meget tidskrævende - der er stadig

1I7

ikke bred forståelse for at det afgørende
er økonomisk intuition baseret på lejlighedsvise beregninger,
3) i økonomiske opgangstider kan skovøkonomisk teori forekomme overflødig
- hvorfor fx bekymre sig om kulturudgiften når likviditeten er rigelig?,
4) anvendelse af skovøkonomisk teori
kan føre til ubehagelige resultater for
skovdyrkningspraksis, og
5) økonomisk teori er ikke en eksakt
videnskab - og undertiden er den endog
mangelfuld.
Fra Danmark kan nævnes to klassiske
eksempler på teoriens mangelfuldhed:
l) konklusioner draget på grundlag af
deterministiske modeller (fx debatten
om kulturudgiften) , og
2) modeller der ikke er i stand til at give
løsninger på komplekse problemer (fx
var perioden med konvertering af løvskov til nåleskov - jfr. revurderingen j
Holten-Andersen (1991 a) - bl.a. forårsaget af at profitmaksimering blev benyttet som det eneste mål) .
Der gøres for øjeblikket en stor forskningsmæssig indsats på området stokastisk skovøkonomi. Kravet om bæredygtig og flersidig skovdrift har i de
senere år ført til store ændringer af skovpolitikken, skovplanlægningen og skovdyrkningen med deraf følgende krav til
den fremtidige skovøkonomiske forskning (fx Larsen 1997). Disse udfordringer vedrører økonomisk vurdering af
mere naturnære driftsformer, måldiameterhugst, modeller for blandskov/uensaldrende skov strukturer samt kontinuert
skovdrift i forskellige varianter. Den
forskningsmæssige indsats vil dog overvejende fokusere på nye vækstmodeller
samt nye planlægningsmetoder, mens
der ikke kræves seJvstændig skovøkonomisk teori udvikling for at kunne vur-

118

dere de ændrede dyrkningsformers
driftsøkonomi .
Skovpolitik som disciplin er udviklet fra
at være overvejende deskriptiv (fx Hermansen 1963; 1970), over et mere analytisk stadium (fx Helles et al. 1984) til
en overvejende økonomisk-analytisk tilgang inspireret af fx Linddal (1995).
Skovplanlægningen har undergået en
markant udvikling (fx Tarp 1994; Tarp
et al. 1997; Tarp & Helles 1997). Der
lægges vægt på beslutningstagning I
driftsplanlægning fra en økonomisk
synsvinkel, med rationalitet som det
grundlæggende kriterium. Samtidig
benyttes operationsanalytiske metoder
med sigte på bæredygtig og flersidig
brug af skoven og andre naturressourcer
i landskabet.
En fremtrædende dansk økonom stillede
for nylig et tankevækkende spørgsmål
der berører en problemstilling som professorerne Muller og Grøn allerede har
tangeret (jfr. afsn . 2 og 3): "Hvis skovøkonomi har en berettigelse som selvstændig disciplin, hvorfor så ikke skovmatematik?"
Uanset at skovøkonomi ikke er grundlæggende forskellig fra generel økonomi er det altafgørende for sektoren at
bevare skovøkonomi som en anvendt
videnskab med en tilhørende forskningsindsats byggende på erhvervets
egne problemstillinger og data. Idag er
det måske af endnu større betydning at
skovbrug er et velegnet studieobjekt for
udvikling af en mere generel naturressourceøkonomi - og i den sammenhæng
har der næppe før været større behov for
skovøkonomi end netop nu.
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(4) Den tyske forstøkonom Faustmann opstillede en formel til beregning af jordværdien (=jor-

Udarbejdet af redaktionen

dens brugsværdi). I Grøns lærebøger bruges

(I) Bevoksningens løbende forrentning af den

jordens markedsværdi (Hermansen, N.K. &

til ethvert tidspunkt investerede værdi af ved-

Agger-Nielsen, A. 1982, bind I side 118).

betegnelsen den statiske jordværdi ti I forskel fra

forråd og jord (Hermansen, N.K. & Agger-Nielsen, A. 1982, bind 2 side J S3).

(S) En model er deterministisk når de forskelli-

ge faktorer der indgår i den antager bestemte
(2) Bodenreinertragslære: En skole inden for

værdier. l en stokastisk model eller sandsynlig-

den klassiske skovøkonomi hvis hovedindhold

hedsmodel antager en eller flere af faktorerne

er et krav om tilrettelæggelse af skovdriften på
en sådan måde, at jordens forrentningsværdi bli-

dier (eventuelt angivet af en matematisk forde-

ver størst mulig. Produktionsmålet var: maksi-

lingsfunktion), således at der til hver værdi

ikke bestemte værdier, men et spektrum af vær-

mal jordværdi , og dette mål anvistes som lede-

knyttes en sandsynlighed for, at den indtræffer.

tråd ved valg af træ art, omdriftsalder, tyndings-

Se også Hermansen, N.K. & Agger-Nielsen, A.

intensitet, kulturintensitet m .v. (Hermansen ,

1982, bind I side 22.

N .K. & Agger-Nielsen, A. 1982, bind l side
118).

(6) Stokastisk beslutningsgrundlag i skovdrift.

(3) Skyggeprisen på en vare eller et gode er den

(7) Waldreinertraglsære: En skole inden for den

profit der ofres ved ikke at anvende de ressour-

klassiske skovøkonomi hvor der lægges vægt på

cer, der medgår til varens eller godets fremstil-

opnåelsen af det størst mulige kasseoverskud pr.

ling til produktion af det økonomisk optimale
alternativ.

ha på lang sigt - i kontrast til Bodenreinertragslære (jvfr. note 2).
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