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1. Indledning 

I juni 2002 offentliggjorde miljømini
steren det nationale skovprogram for 
Danmark. Et centralt punkt i dette pro
gram er omlægning af dele af det dan
ske skovbrug til naturnært skovbrug. 
Ved naturnært skovbrug forstås i 
denne artikel en driftsform, der i ud
strakt grad benytter naturlig foryngelse, 
hjemmehørende træarter og en mindre 
mængde pesticider og kunstgødning. 
Der er stor usikkerhed om såvel de 
driftsøkonomiske som samfundsøkono
miske konsekvenser af en sådan om
lægning. Det skyldes især særdeles be
skedne erfaringer med naturnær drift, 
men også at ingen indtil nu har lavet en 
egentlig økonomisk analyse af naturnær 
skovdrift. 
For at reducere denne usikkerhed er der 
- på foranledning af Skov- og Natursty
relsen - udarbejdet en rapport om øko
nomien ved konve11ering til naturnært 
skovbrug. Denne artikel er en let forkor
tet udgave af rapporten. Det skal be
mærkes at rapporten er udarbejdet med 
basis i prisforhold mv . på år 2000 ni
veau. 
Da der som nævnt ikke er pålidelige er
faringer med økonomien i naturnært 
skovbrug analyseres en række hypote-
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tiske modeller for naturnært skovbrug 
og for konvertering fra traditionelt 
skovbrug til naturnært. Disse modeller 
bygger i udstrakt grad på erfaringerne 
fra det traditionelle skovbrug. 
Udgangspunktet er altså kendt for så 
vidt angår vækst- og produktionsfor
hold . Der er imidlertid heller ikke med 
denne analyse opnået sikkerhed for , om 
naturnært skovbrug vil udforme sig blot 
tilnærmelsesvist som beskrevet. Uanset 
manglen på erfaringer vurderes det, at 
analyserne giver en række sandsynlige 
bud på økonomien ved en konvertering 
til naturnært skovbrug. 
Rapportens overordnede konklusion er 
gengi vet i boks 1. Den taler klart for en 
øget brug af naturnær drift, samtidig 
med at den afspejler den nævnte usik
kerhed. Analysen viser, at en forceret 
konvertering kan blive særdeles dyr og 
koste et milliardbeløb i tabt produktion 
fra de eksisterende skove. 
Enhver økonomisk analyse bygger på 
forudsætninger som vil ændre sig over 
tid. En gradvis konvertering - der vil 
strække sig over flere årtier - vil derfor 
have den yderligere fordel, at man kan 
justere praksis , efterhånden som de 
økonomiske og biologiske rammebe
tingeiser ændrer sig. 



Boks l. Analysens overordnede 
konklusion 

Der er såvel driftsøkonomiske som 
sanifundsøkonomiske gevinster ved 
en gradvis konvertering af visse tra
ditionelt drevne nåleskove til natur
nær drift af løvskovsdominerede 
skove. En konverteringsproces skal 
ikke forceres, men gennemføres med 
omtanke og fra den ende, hvor løn
somheden vurderes at være størst. 

Boks 2 giver en række anbefalinger om 
konvertering til naturnær skovdrift, bl.a . 
om hvilke områder man i første række 
bør overveje en konvertering. 
I de følgende to afsnit af dette indledende 
kapitel omtales nogle af de økonomiske 
forhold , der præger skovbrugets økonomi 
i dag, samt den eksisterende viden om 
økonomien i naturnært skovbrug. 

Kapitel 2 omtaler de driftsøkonomiske 
analyser af en konvertering til naturnært 
skovbrug. Kapitel 3 er en vurdering af 
konsekvenserne ved et krav om, at dansk 
skovbrug hastigt omlægges til alene at 
anvende hjemmehørende træarter. 
Vildtet kan få betydelig indflydelse på, 
om det naturnære skovbrug kan konkur
rere økonomisk, og det belyses i kapitel 
4. Kapitel 5 skønner de økonomiske 
konsekvenser af et stop for brug af pes
ticider i det traditionelle skovbrug. Ved 
overgang til naturnært skovbrug kan 
man forvente en øget akkumulering af 
CO2, og dette omtales i kapitel 6. 
I kapitel 7 analyseres endnu en vigtig 
gevinst - produktionen af rent drikke
vand - og i kapitel 8 diskuteres mulige 
gevinster ved rekreation og en øget bio
diversitet. I kapitel 9 omtales de poten
tielle værdier i en øget fleksibilitet i 
skovdriften samt de generelle konse
kvenser af usikkerhed. Endelig rummer 
kapitel 10 konklusioner og anbefalinger. 

Boks 2. Følgende anbefalinger følger af den økonomiske analyse 

- Som hovedregel skal der ikke konverteres før efter optimal omdriftsalder eller 
tvangshugst af eksisterende bevoksninger. 

- Arealer med meget ringe bonitet bør alene konverteres efter en ekstensiv model. 

- Arealer med stor risiko for stormfald bør generelt konverteres efter afdrift. 

- Arealer af god bonitet og med lav risiko for stormfald bør ikke konverteres. 

- Det bør overvejes at konvertere på arealer, hvor en øget vandproduktion vil blive 
efterspurgt, og hvor braklægning ikke er et alternativ. 

- Ved enhver konvertering bør man lokalt overveje de Økonomiske effekter af 
vildtbestand, foryngelsesforho/d og andre dyrknings faktorer. 
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1.1 Økonomisk baggrund 
Inden analyserne præsenteres, beskri ves 
de aktuelle forhold omkring det traditio
nelle skovbrugs driftsøkonomi. Analy
serne tager udgangspunkt i aktuelle 
råtræpriser og velkendte dyrkningsmo
deller. 
Rentabiliteten af den marginale investe
ring: at etablere og drive en hektar skov 
bedømmes som hovedregel ved bereg
ning af kapitalværdier, det vil sige jord
værdier. Ved en rentefod på 2%, der er 
generel for analysen, er jordværdierne 
bøg og rødgran i traditionel drift med 
plantede kulturer som angivet i tabel l. 
Ignoreres stormfaldsrisikoen ses det, at 
rødgran på både den gode og den mid
delmådige bonitet har højere rentabilitet 
end bøgen. Dette er ikke så usædvanligt, 
historisk set. Faktisk er forholdet lige nu 
relativt jævnbyrdigt grundet de relativt 
gode priser på gavntræ af bøg og de 
historisk lave priser på rødgran. 
Imidlertid er rødgranen på mange jorde 
særdeles ustabil og må ofte afdrives før 
optimal omdriftsalder, gerne på grund af 
stormfald. Det antages at der er en risiko 
for stormfald på 8 %/år for bevoksnin
ger over 15 meters højde med efterføl
gende reduktion i værdien af vedmassen 
på 25%. I så fald reduceres jordværdien 
af rødgran drastisk og kan nu ikke læn
gere konkurrere med selv traditionel 
drift af bøg. 
De historisk lave priser betyder at den 
optimale omdriftsalder for rødgran, selv 
under hensyn til stormfaldsrisikoen, er 
meget høj, nemlig ca. 75 år for bonitet I 
og 90 for bonitet III. Konsekvensen er, 
at sandsynligheden for at en rødgran 
overlever til det, der forventes at være 
optimal omdriftsalder, er under 3%. 
Med andre ord: På stormudsatte lokali
teter gælder det, at planter man rødgran 
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Tabel I. Nogle aktuelle rentabilitetsmål 
for det traditionelle skovbrug. Rentefo
den er 2%. 

Træart og bonitet Jordværdi, krlha 

Bøg, bon 1.. .................... 1.896 

Bøg, bon III .......... ......... -39.337 

Rødgran , bon I 
uden storm ..................... 27.868 

Rødgran, bon III 
uden storm ................... .. -2.557 

Rødgran, bon I 
med storm ............ .......... -28.140 

Rødgran, bon III 
med storm ...................... -35.023 

i dag gør man det for at få den væltet af 
en storm. Det er nemlig ikke optimalt at 
afdrive før! 
Det ses også, at flere af jordværdierne 
er negative - på trods af den beskedne 
rentefod. Heller ikke det er usædvan
ligt for dansk skovbrug, men set fra et 
økonomisk synspu nkt kan det undre, al 
den stund følgende fire forhold i reg
len gælder: 

- Et areal overladt til sig sel v springer 
i skov 

- Træer vokser j reglen med tiden 
- Jo større træer er, jo større værdi har de 
- Der er ingen grund til at skove, hvis 

ikke det kan betale sig 

Disse fire forhold burde betyde, at man 
- alt efter rentabilitetskrav - altid kan 
designe en driftsform, der giver en posi
tiv kapitalværdi, om end muligvis be-



skeden. Det forekommer rimeligt at 
spørge, om ikke kultur- og plejeindsat
sen i det traditionelle danske skovbrug 
er ukritisk høj. Specielt en reduktion af 
kulturudgiften er en ~ )r fordel ved na
turnær drift, såfremt naturlig foryngelse 
er mulig. Dette afspejles også af resulta
terne i denne rapport. 

1.2 Eksisterende viden 

Den eksisterende viden om de økonomi
ske konsekvenser af en overgang til 
naturnær skovdrift er ret begrænset. I 
Danmark er Projekt Bæredygtig Skov 
(Nepenthes Consult 1996) det eneste 
større arbejde. I Tyskland findes der en
kelte - betydeligt mindre omfattende -
analyser af økonomien i naturnær skov
drift (fx. Wollborn 2000). Derudover 
findes en række analyser af delelementer 
af naturnær drift (eksempelvis Jensen 
og Meilby 1992). 
I Projekt Bæredygtig Skov afprøver Ne
penthes Consult naturnær skovdrift på 
fire skovejendomme i Jylland ved at ud
arbejde to alternative driftsplaner - en 
for traditionel drift (dog uden jule
træsproduktion) samt en for naturnær 
drift. Der er udarbejdet særdeles detalje
rede konverteringsplaner, herunder kul
tur- og plejemodeller for en række for
skellige træartsbland inger. 
Den økonomiske analyse består dels i 
en analyse af likviditetsflowet over tid, 
dels i en analyse af konsekvenserne for 
nuværende og fremtidige kapitalværdier 
af skovene (venteværdier). Disse bereg
ninger fremstår som korrekt udførte og 
troværdige. Resultaterne er vist grafisk , 
og det fremgår at naturnær drift har en 
lavere - i nogle tilfælde meget lavere -
kapitalværdi på starttidspunktet end den 
traditionelle. Over tid vokser den natur
nære driftsforms kapitalværdi til over 

den traditionelle drifts. Dette skyldes i 
første række opbygning af større masser 
og et skift fra kapitalekstensive nåle
træsbevoksninger til kapitalintensive 
løvtræsbevoksninger. 
Nepenthes Consult konkluderer på denne 
baggrund, at naturnær drift på længere 
sigt er økonomisk overlegen. Dette er 
imidlertid en fejlfortolkning. På samme 
måde som størrelsen af beløbet på en 
bankkonto ikke siger noget om konto
ens forrentning, siger fremtidige for
skelle i kapitalværdierne ikke noget om 
driftsformernes rentabilitet. De afspejler 
alene, at man har ladet flere penge stå i 
skoven i forhold til den traditionelle 
drift. Det er alene kapitalværdien på 
starttidspunktet, der udtrykker noget om 
den relative rentabilitet. 
Derfor er den rigtige konklusion, at 
naturnær skovdrift som i Projekt Bære
dygtig Skov fører til et økonomisk tab , 
til tider et betydeligt økonomisk tab, i 
forhold til den traditionelle drift. 
Det skal understreges, at man i Projekt 
Bæredygtig Skov har anvendt modeller 
med ret intensive og hårdhændede pla
ner for konvertering til natumær drift. 
En mildere og specielt langsommere 
konvertering kan sandsynligvis resul
tere i et væsentligt mindre værditab. 
Det Niedersachsiske statsskov brug over
gik i starten af 1990'erne ti I et skovpro
gram kaldet LOWE-programmet (Nie
dersachsisches Forstplanungsamt 1991). 
Programmet foreskriver en driftsform 
med blandt andet udstrakt brug af natur
lig foryngelse, udbredt konvertering fra 
nål til løv, måldiameterhugst og en 
meget begrænset brug af kunstig kultur
pleje, det vil sige pesticider med videre. 
Wollborn (2000) redegør for en række 
ændringer i skovstruktureJle forhold 
samt betalingsstrømme over årene 1991-
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Det Niedersachsiske statsskovbrug overgik i starten af 1990'erne til naUmær skovdrift, 
kaldet LOWE-programmet. Programmet foreskriver en driftsform med naturlig foryn
gelse, konvertering fra nål til løv, måldiameterhugst og en meget begrænset brug af 
kunstig kulturpleje. (Foto fra Forstamt Sellhorn, Luneburger Heide, med skovfyr og 
rødgran på JOD år og foryngelse af rødgran, birk og bøg). 

1998. Den overordnede konklusion er, 
at ændringen i forvaltningspraksis har 
betydet en stigning i samlede indtægter 
samt et fald i samlede udgifter per 
hektar. Wollbom (2000) understreger dog 
korrekt, at det ikke er alle besparelser, 
der er affødt af specielt naturnære tiltag. 
Eksempelvis er der høstet en betydelig 
rationaliseringsgevinst ved at øge ma
skinskovning i yngre løvtræ og al nål. 
Overgangen til udbredt brug af natur
foryngelse har betydet et fald i antallet 
af dyre kulturanlæg på renafdrifter, og 
hvor der indplantes kunstigt under 
skærm, anvendes der et betydeligt la
vere plantetal. Overgangen til natur
foryngeise har derfor sparet mange om
kostninger i kulturfasen, men samtidig 
skal man være opmærksom på, at der i 
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dette system vil bevares en større 
mængde træ til høj omdriftsalder. Dette 
medfører en øget kapitalomkostning. 
Det er ikke tysk tradition at tage højde 
for dette, og derfor opgør W ollborn 
(2000) heller ikke dette. 
En ekskursion til Niedersachsen har gi
vet det indtryk, at besparelserne er stå 
store, at der i flere af de pågældende 
skove sikkert er tale om en fornuftig -
om ikke nødvendigvis optimal - omstil
ling. Det er ligeledes indtrykket, at kon
verteringen ikke foretages i et forceret 
tempo. Dette skyldes til dels en udgangs
situation med ret høje masseniveauer og 
en større brug af natUlforyngelse og 
hjemmehørende træarter, end i Danmark. 
På indtægtssiden er der betydelige for
bedringer, især fordi maskinskovning 



som nævnt medfører lavere hugstom
kostninger. Dette har medført en pro
duktivitetsstigning på godt 50%. En 
forøget anvendelse af måldiameterhugst 
i forbindelse med slutafviklingen menes 
at være årsag til en højere pris pr. m3. 

Dette er forventet når man lader træet 
opnå større dimension, før det fældes. 
På distriktet Stauffenburg anvendtes så
ledes dbh = 70 cm for bøg og 55 cm for 
rødgran. 
Men igen skal det understreges, at disse 
kriterier kan betyde - og på Stauffen
burg specielt for rødgran synes at be
tyde - meget høje omdriftsaldre med til 
tider betydelig kapitalbinding. Den her 
affødte kapitalomkostning er ikke med
taget i analysen af Wollborn (2000). 
De to omtalte analyser af eksisterende 
eller fiktive naturnære driftssystemer 
er relati vt omfattende. Men alene den 
store forskel i økonomisk analyse
metode gør dem i praksis usammenlig
nelige. Dertil kommer, at selvom også 
det niedersachsiske skovbrug skal gen
nem en omstillingsfase, er udgangs
punktet et andet og betydeligt gunsti
gere, end det danske. 
Det er ikke muligt på baggrund af disse 
analyser at konkludere noget generelt 
om de økonomiske konsekvenser af na
turnær skovdrift. Dertil afhænger for 
meget af den konkrete case. 

2. Driftsøkonomisk 
scenarieanalyse 

I det følgende analyseres en række scena
rier vedrørende naturnær drift og kon
vertering fra traditionel til naturnær 
drift. Typen af scenarier her adskiller 
sig fra tidligere analyser. Både Projekt 
Bæredygtig Skov (Nepenthes Consult 
1996) og en række mindre analyser 

(Wollborn 2000, Jensen og Meilby 
1992, Bechsgaard og Nord-Larsen 
2000) tager udgangspunkt i større eller 
mindre konkrete skovområder og op
stiller relativt detaljerede planer for drif
ten af disse områder. Dette er ikke uden 
pædagogisk effekt, men det gør det 
svært at drage generelle konklusioner på 
baggrund af analyserne. 
Metoden betyder også, at analyserne 
kun i begrænset omfang kan påpege de 
basale økonomiske forhold , der har ind
flydelse på bedømmelsen . Analyserne 
er sjældent i stand til at vise, hvad der 
sker ved ændringer i centrale forhold, 
eller konsekvenserne af at følge væsent
ligt anderledes strategier. 
Derfor er det i denne analyse valgt i 
hovedsagen at anvende hypotetiske 
scenarier for derved at flytte fokus fra 
det specifikke til det generelle. Dermed 
opnås på begrænset tid den størst mu
lige udsagnskraft. 
Scenarierne er valgt, så de dækker et 
bredt udsnit af landets skovdyrknings
forhold, belyser centrale økonomiske 
emner og på pædagogisk vis kan frem
stille analysen . Dermed kan læsere på 
egen hånd vurdere de kvalitative aspek
ter af afvigelser fra de enkelte scenarier. 

2.1 Generelle forudsætninger 

I det følgende omtales de generelle for
udsætninger, som scenarieme bygger på. 
Det drejer sig om antagelser vedrørende 
usikkerhed, rentefod, priser og omkost
ninger samt skovdyrkningsmodeller. 

2.1.1 Usikkerhed 

Den lange tidshorisont indebærer selv
sagt, at der er betydelig usikkerhed om 
økonomiske, biologiske og politiske 
faktorer i analyserne. Inddragelse af 
usikkerhed er imidlertid særdeles kom-
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pleks og tidskrævende. Derfor udføres 
analyserne som hovedregel på et deter
ministisk grundlag, dvs. at alle faktorer 
forudsættes kendte. Dette letter også for
midling og sanunenlignelighed med an
dre kilder. De kvalitative konsekvenser 
af at inddrage usikkerhed diskuteres med 
baggrund i nyere litteratur om danske 
forhold (Abildtrup 2000, Thorsen 1999a). 
Eneste undtagelse er inddragelsen af 
risiko for stormfald, som især påvirker 
nåletræ. Det er standard i nyere dansk 
forskning (Meilby et al 2000, Thorsen 
og Helles 1998) at tage udgangspunkt i 
analyser af 0stergård (1988) og Neven 
(1983) når risiko og tab ansættes, og det 
sker også i denne analyse. Derfor an
vendes i grundmodellen en risiko for 
stormfald på 8% for nål over 15 meters 
højde, og et stormfald antages at med
føre et tab på 25 % af dækningsbidraget. 

2.1.2 Renten 

I denne analyse anvendes i grundmodel
len en rente på 2% p.a. Argumentet for 
en rente af denne størrelsesorden er 
primært følgende samfundsøkonomiske 
overvejelse: Samfundet har som ud
gangspunkt en interesse i at allokere 
kapital hen til de sektorer i økonomien, 
der - i en bred forstand - giver det 
største afkast. Derved sjkres det bedste 
fundament for nuværende og fremtidige 
generationers velfærd. 
I den vestlige verden, Danmark inklusive, 
er den langsigtede gennemsnitlige økono
miske vækst på 2-3% p.a. Man kan derfor 
argumentere for, at samfundet ikke skal 
kræve et væsentligt lavere kapitalafkast. 
Der henvises til Jitteraturen for en diskus
sion for og i mod diskontering i miljøin
vesteringer generelt (Pearce and Turner 
1990, Price 1993) og skovbruget specielt 
(Brukas et al 2000, Ljnddal 1995). 
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Det skal understreges, at der til dato 
ikke findes stærke argumenter mod an
vendelsen af positive renter. Stærke 
argu menter for en væsentligt lavere 
rente inden for skovbruget findes pri
mært i privatøkonomiske overvejelser. 
Analyser har antydet, at skovinveste
ringer har en betydelig mulighed for 
diversifikation for en privat investors 
portefølje (Møller 2000, Thorsen 
1999b). Dette kan for den stærkt risiko
modvillige investor være et argument 
for at anvende meget lave afkastkrav 
til skovinvesteringer. 

2.1.3 Priser og omkostninger 

Det er veldokumenteret, at priser på 
råtræ er særdeles variable (Abildtrup 
et al 1997, Thorsen 1999b), og det gør 
det betænkeligt at anvende determini
stiske analyser. Omvendt er det meget 
svært at sige noget specifikt om den 
fremtidige prisudvikling over en hori
sont på mange årtier, ligesom det er 
meget komplekst at inddrage usikker
heden direkte i analyserne. 
Prisen på nåletræ har været på en stort 
set u brudt nedtur siden 1950-erne. Årsa
gerne er mange, og dominerende i disse 
år er utvjvlsomt det voksende udbud fra 
de østeuropæiske skove. En stigning i 
nåletræspriserne forudsætter en meget 
kraftig vækst i efterspørgslen, og en 
sådan synes ikke at være på vej. Dette 
underbygger den generelle forventning 
om, at priser på nåletræ ikke står over
for betydelige stigninger. 
Omvendt sætter den marginale produk
tionsomkostning en nedre grænse for 
nåletræsprisen. Under denne grænse får 
træet lov at stå i skoven, både i Rusland 
og Danmark. 
Endelig skal man notere sig, at forholdet 
mellem priserne på bøgeprodukter og 



nåletræ er historisk højt i disse år. Der
for er bøgeskov økonomisk mere kon
kurrencedygtig overfor nåleskov i disse 
år, end det har været de foregående 50 
år. Der udføres følsomhedsanalyse ved
rørende ændringer i prisen på nåletræ. 
Ud fra disse betragtninger anvendes i 
grundmodellen aktuelle priser på råtræ, 
og de tages så vidt muligt fra Dansk 
Skovforenings prisstatistik. Omkostnin
ger tages som udgangspunkt fra Skov
økonomisk Tabelværk (Dansk Skovfor
ening 1995) og fremskrives til år 2000. 
Det antages, at alle reale priser og om
kostninger holder sig på disse niveauer i 
al fremtid. 
I øvrigt anlægges en partiel betragtning. 
Det antages altså, at priser på produkter 
og andre faktorer er uafhængige af, om 
skovbrugets drift omlægges i overens
stemmelse med analyserne . Dette er ri
meligt for så vidt angår input-siden og 
for de fleste produkter på output-siden. 
Det må dog antages, at øget produktion 
af eksempelvis brænde lokalt kan påvirke 
brændeprisen betydeligt. 

2.1.4 Skovdyrkningsmodeller 

Udgangspunktet er modellerne for 
skovdyrkning, kulturanlæg og tilvækst 
fra Skovøkonomisk Tabelværk, og de 
modificeres ved konstruktionen af de 
beskrevne scenarier. 
I grundmodellen lægges vægt på føl
gende antagelser omkring kulturfasen: 

l ) kemikaher kan i nogen grad erstattes 
med jordbearbejdning, 

2) kemikalier og mekanisk renholdelse 
er i mindre grad nødvendig ved for
yngelse under skærm, 

3) ved indplantning under skærm kan 
hegning udskydes eller helt und
væres. 

For så vidt angår modeller for det natur
nære skovbrug tages udgangspunkt i 
linearkombinationer af eksisterende 
omsætningsbalancer. Disse beskrives i 
afsnit 2.2. 
Det antages overalt, at en given lokalitet 
understøtter samme bonitet for alle 
træarter. Dette er en forenklet antagelse, 
men konsekvenserne af afvigelser er 
lette at overskue. Derfor er forsimplin
gen acceptabel. 

2.2 Den naturnære skovs økonomi 

Selvom en naturnær driftsform måske 
først er endeligt etableret om mange 
årtier, må man danne sig en ide om, 
hvilken økonomi et sådant system vil 
have. Der findes i dag ikke nok pålide
lig dokumentation af sådanne dyrk
ningssystemer til at skønne dette. Derfor 
tages der udgangspunkt i eksisterende 
økonomiske nøgletal (Dansk Skovfore
ning 1995). 
I analyserne arbejdes med to typer na
turnære systemer: 

- En i høj grad selvforyngende bøge
blandsskov (BBS), som er analyseret 
for flere boniteter og er relevant på de 
gode til medium lokaliteter. 

- En delvist selvforyngende blandings
skov af birk, eg og skovfyr (EBS), 
som er konstrueret med henblik på 
de ringeste boniteter og derfor kun er 
analyseret for denne. 

Det skal understreges, at man selvfølgelig 
kan tænke sig et utal af andre systemer, 
men de her valgte gi ver en passende 
ramme for de økonomiske analyser. 
BBS-systemet (bøgeblandskov) tager ud
gangspunkt i en kendt bøgeselvforyn
gelse, men med følgende korrektioner: 
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Der arbejdes med to typer naturnære systemer i anaLysen: En i høj grad seLvforyn
gende bøgeblandsskov (BBS), som er reLevant på de gode til medium LokaLiteter, samt 
en deLvist selvforyngende blandingsskov af birk, eg og skovfyr (EBS), som er tiltænkt 
de ringeste boniteter. 

- Der gives et tillæg på 10% af NPR
prisen på større dimensioner for at af
spejle den såkaldte måldiameter
gevinst 1). 

- Hugstomkostninger øges med 10% 
for alle sortimenter som følge af en 
mere di vers struktur. 

- Der spares herbicider og del vist ud
rensning grundet den gruppevise for
yngelse. 

- Der udføres supplerende indplantning 
af flere træarter. Dette anslås til 20% 

1) Jensen og MEILBY (1992) anslår denne 

til 5-7% af den stående værdi i en ældre 

bøgebevoksning 

122 

af plantningsomkostningen ved en 
plantet bøgekultur. 

- Tilstedeværelsen af andre træarter end 
bøg giver ikke afvigelser fra standard
cashflowet. 

Et sådant system vil have en økonomi, 
der er marginalt bedre end den traditio
nelle bøgeselvforyngelse. Målt på kapi
talværdien drejer det sig om 0,5-3 % 
afhængig af bonitet, og samme størrel
sesorden findes ved at se på kasseover
skuddet. For BBS af bonitet I er kasse
overskuddet omkring 4.600 krlha, og 
det kan sammenlignes med et kasse
overskud på 1.720 kr/ha for rødgran 
bonitet I uden hensyn til risiko for 



stormfald. Hvordan systemet kan kon
kurrere set ud fra en kapitalværdibe
tragtning vil afhænge af prisen for at 
opnå det, eller med andre ord omkost
ningen ved en konvertering. 
For egeblandskovssystemet (EBS) anven
des kombinationer af kendte omsæt
ningsbalancer for birk, eg og skovfyr, 
dog med følgende ændringer: 

- Der anvendes ikke herbicider ved 
anlæg, men i stedet en knap 20% dy
rere jordbehandling. 

- Der plantes ikke, men der anvendes 
fra 2.000-9.000 kr på såning alt af
hængig af hvor meget eg, der ønskes i 
blandingen (10-40%). Supplerende 
såning fortsættes også i de kommende 
generationer. 

- Der bruges færre penge på at be
kæmpe uønsket opvækst (slåning af 
typisk birk) 

- Birken drives som en hovedbestand
del af skoven og i halv så lang omdrift 
som eg og skovfyr. 

Kapitalværdien af dette system varierer 
med andelen af eg, der ønskes i blandin
gen. Niveauet for jordværdien i grund
modellen er ca. -1.500 til 5.000 krlha. 
Dette gælder for den undersøgte bonitet 
IV. 
Til sammenligning kan anføres, at kapi
talværdien af at anlægge skovfyr ved 
plantning ved denne bonitet er af 
størrelsesordenen -25.000 krlha. V ær
dien af at plante rødgran af bonitet IVer 
af størrelsesordenen -20.000 kr/ha, 
mens den for bonitet III er ca. -2.600 
krlha. I de to sidstnævnte tal er der ikke 
taget hensyn til risikoen for stormfald . 
EBS-systemet har et årligt kasseover
skud på ca. 400-450 kr/ha, der skal sam
menlignes med ca. 180 krlha for plantet 

skovfyr og ca. 360 kr/ha for rødgran 
bonitet IV uden hensyn til stormfald. 
For bonitet III rødgran er kasseover
skuddet ca. 900 krlha. Denne driftsform 
synes altså at være økonomisk attraktiv, 
for så vidt den kan lade sig gøre. 
Sammenligningen på basis af kasse
overskud er mindre overbevisende end 
kapitalværdi og afspejler, at EBS-syste
mets store styrke ligger i en væsentligt 
mindre investering. 
Til slut skal det understreges, at disse 
scenarier selvfølgelig kun udgør en be
skeden delmængde af alle dem, man kan 
forestille sig. De er imidlertid gode re
præsentanter for det, der er realistisk, 
såfremt denne analyses øvrige forudsæt
ninger er opfyldt. Specielt skal påpeges 
forudsætningen om, at det er muligt at 
lave selvforyngelse uden en meget stor 
indsats for vildtafværgning. 

2.3 De enkelte scenarier 

I det følgende gennemgås resultaterne 
af de enkelte scenarieanalyser. I hvert 
scenarium er indbygget forskellige mo
deller for konverteringsfasen, der arbej
der med forskellige former for foryngel
sesstrategi og intensivitet i kulturfasen. 

2.3.1 Scenarium 1: Den gode lokalitet 

I dette scenarium analyseres en situation 
typisk for en østdansk lokalitet. Emnet 
er en rødgranbevoksning af bonitet I. På 
denne jord vurderes det, at en konverte
ring alt overvejende vil foregå til et 
delvist selvforyngende bøgeblandskovs
system. Der analyseres tre forskellige 
scenarier for selve konverteringen : 

- Kl: Rødgranen afvikles nu, og der 
plantes en bøgeblandingskultur, som 
efter 90 år overgår til BBS-systemet. 

- K2: Rødgranen afvikles og underplan-
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tes over lO-20 år med en bøgeblan
dingskultur, der efter llO år overgår til 
BBS-systemet. 
- K3: Rødgranen afvikles nu, og der 

etableres en selvsået ukomplet forkul
tur. Der indplantes bøg m.m. efter 10 
og 20 år. Efter 110 år overgås til BBS
systemet. 

Den økonomiske konsekvens af at fore
tage en konvertering analyseres med 
udgangspunkt i kapitalværdien af at 
fortsætte den nuværende drift optimalt 
(venteværdien af rødgran). Denne sam
menlignes med kapitalværdien af kon
verteringsstrategien. Denne inkluderer 
både realiserings værdien af den stående 
masse samt kapitalværdien af den frem
tidige drift og det senere opnåede natur
nære system. 
Figur 1 viser kapitalværdigevinsten ved 
at påbegynde en konvertering ved for
skellige aldre af den eksisterende rød
gran. Gevinsten i kapitalværdi er be
regnet som kapitalværdien af konverte
ringsstrategien fratrukket venteværdien 
af fortsat rødgrandyrkning. 
Det ses, at hvis lokaliteten er af en art, 
så stormfaldrisikoen er minimal, vil det 
være meget dyrt at konvertere i en tidlig 
alder, uanset konverteringsstrategi. Al
ene det ekstensi ve scenarie kan kon
kurrere med fortsat rødgrandrift, og da 
alene hvis rødgranen har nået optimal 
omdriftsalder, 80 år. 
Hvis derimod lokaliteten er af en art, hvor 
grundmodellens risiko for stormfald er 
relevant (8% p.a. fra ca. 15 meters højde), 
så er alle strategier bedre end fortsat 
rødgrandyrkning. Det skal bemærkes, at 
det optimale konverteringstidspunkt er 60 
år, såfremt bevoksningen er i live. 
Forklaringen på resultaterne er forskel1e 
i kapitalværdien af de forskellige scena-
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rier sammenlignet med jordværdien af 
fortsat rødgrandyrkning, jvf. figur 2. Jord
værdien af rødgran er - når der indregnes 
en risiko for stormfald - særdeles lav, og 
den er den eneste negative jordværdi. 
Værdien af K2 er positiv, men mindre 
end den intensive model Kl. Dette skyl
des, at i K2 udskydes afdriften og den 
fremtidige produktion. På en lokalitet 
med ringe sandsynlighed for stormfald 
er alene værdien af det ekstensive scen
arium konkurrencedygtig med rødgran. 
Dette skyldes især en billigere etable
ring af den første generation bøge
blandskov. 

2.3.2 Scenarium 2: Den middelmådige 
lokalitet 

I scenarium 2 analyseres en situation 
typisk for en middelmådig dansk lokali
tet. Emnet er en rødgranbevoksning af 
bonitet III. På denne jord vurderes det 
ligeledes, at en konvertering alt overve
jende vil foregå til et delvist selvforyn
gende bøgeblandskovssystem af bonitet 
III. Der analyseres tre forskellige scena
rier for selve konverteringen: 

- K 1: Rødgranen afvikles nu. Der plan
tes en bøgeblandingskultur, som efter 
100 år overgår til BBS-systemet. 

- K2: Rødgranen afvikles og underplan
tes over 10-20 år med en bøgeblan
dingskultur, der efter 110 år overgår 
til BBS-systemet. Deri indgår en an
del selvforynget rødgran. 

- K3: Rødgranen afvikles nu, og der 
etableres en selvsået ukomplet forkul
tur. Der indplantes bøg m.m. efter 10 
og 20 år. Efter 120 år overgås til BBS
systemet. 

På denne ringere bonitet er den relative 
effekt af en dyr kulturetablering krafti-



gere, mens det koster mindre at udskyde 
de fremtidige indtægter, der jo ikke er så 
store. Dette afspejles i resultaterne, hvor 
Kl nu er ringere end både K2 og K3, se 
figur 3. 
Hvis lokaliteten er af en art, så storm
faldsrisikoen er minimal, vil det også 
her være særdeles bekosteligt at konver
tere i en tidlig alder, uanset konverte
ringsstrategi . Igen kan det ekstensive 
scenarium dog konkurrere med fortsat 
rødgrandrift, hvis rødgranen har nået 
optimal omdriftsalder, her 90 år. 
Er lokaliteten af en art, hvor grundmo
dellens risiko for stormfald er relevant, 
ses det denne gang, at en intensiv kon
vertering (KJ) kun lige akkurat er at
traktiv, hvis bevoksningen har nået op
timal omdriftsalder, 90 år. De to øvrige 
scenarier er til gengæld betydeligt mere 
attraktive, og der kan opnås en gevinst 
ved konvertering. Det skal bemærkes, at 
det optimale konverteringstidspunkt er 
80 år for K2 og 70 år for K3. 
Figur 4 viser kapitalværdien af de for
skellige scenarier sammenlignet med 
jordværdien af fortsat rødgrandyrkning. 
Nu er jordværdien af rødgran negativ 
både med og uden stormfaldsrisiko. 
Kapitalværdien af scenarierne KJ og K2 
er også negati ve. Begge er mindre end 
stabil rødgrans jordværdi, men større 
end jordværdien af rødgran med storm
risiko indregnet. 
Eneste positive jordværdi er det eksten
sive scenarium. Det skyldes, at man her 
udelader en dyr kulturindsats, men alene 
yder en ekstensiv hjælp til at starte en 
ukomplet forkultur, der siden benyttes 
som skærm til en billigere indbringning 
af bøg. Værdien af produktionen de 
nærmeste 100 år er ikke tilnærmelsesvis 
så stor som under K 1, men kulturudgif
ten reduceres og flyttes 10-20 år ud i 

tiden. Derved spares et betydeligt beløb. 

2.3.3 Scenarium 3: Den ringe lokalitet 

I dette scenarium analyseres en situation 
typisk for en ringe eller meget ringe 
dansk lokalitet med rødgran og skovfyr 
af bonitet IV. På denne jord vurderes 
det, at der vil ske en konvertering til en 
delvist selvforyngende egeblandskov af 
bonitet IV. 
De to modeller er: 

- Ml: Rødgranen afvikles nu, og der 
etableres en såningskultur i 
skov fy rib i rkJeg med senere supple
rende indplantning af eg. Træartsfor
deling: 50% birk, 40 % eg og IO % 
skovfyr. 

- M2: Skovfyrren afvikles nu, og der 
etableres en såningskultur 
skovfyr/birk/eg. Træartsfordeling: 
80% birk, 10 % eg og IO % skovfyr. 

Det ses i figur 5, at M2 næsten er en 
slags braklægning af en meget ringe jord. 
Igen er en konvertering af rødgran, der 
ikke er truet af stormfald, ikke attraktiv 
før efter planmæssig afdrift. Inkluderes 
risiko for stormfald er en øjeblikkelig 
konvertering bedre end fortsat rødgran
dyrkning for alle aldre. Til gengæld er 
det først optimalt at konvertere fra den 
er 90 år. 
For den meget ringe jord med skovfyr, 
der afløses af en meget ekstensiv drift, 
er en konvertering attraktiv for alle be
voksningsaldre og optimal for aldre 
over 90. Det skal bemærkes, at dette 
scenarium er følsomt overfor en anta
gelse om, at birkebrændet kan afhæn
des. 
Scenariet M2 er det eneste med en posi
tiv kapitalværdi. Følsomhedsanalyser 
viser, at et fald i netto-på-rod prisen på 
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birkebrænde med ca. 30% vil reducere 
kapitalværdien tilO. Disse tal afspejler 
alene det forhold, at det på disse jorder 
ikke er økonomisk tilrådeligt at bruge 
en stor indsats på kulturfasen. Det kan 
med de nuværende priser på nåletræ 
bedre betale sig at afvente naturens 
egen succession og kun yde en beske
den hjælp mod et beskedent udbytte. 
Figur 6 viser jordværdierne i de forskel
lige scenarier. 

2.3.4 Scenarium 4: Fra ensaldret til 
fie raid ret løvskov 

Det er en udbredt og sikkert rigtig op
fattelse, at over tid vil den naturnære 
drift føre til en mere aldersvarieret 
skovstruktur. Hvis dette opfattes som et 
mål i sig selv, kunne man forestille sig, 
at man indledte en meget intensiv kon
vertering af de nuværende ensaldrende 
løvskovystemer ved at starte foryngelse 
i relativt unge bevoksninger. 
Derfor belyses her, hvad det koster at 
stille om, afhængig af hvor tidligt man 
sætter ind med en omstilling, og hvor 
lang tid den strækkes over. Scenariet 
vedrører en konvertering af ensaldrende 
bøg til BBS-systemet gennem en grup
pevis foryngelse. 
Det antages, at kulturrnodellen fra 
BBS-systemet, der kun adskiller sig lidt 
fra en almindelig bøgeselvforyngelse, 
er relevant her. Da hugsten foregår i 
grupper og ikke jævnt over arealet, for
ventes en hugstdiameter tættere på be
stands middel. Ændringer i vækstmodel
len ignoreres - der forventes alene en 
beskeden effekt på diametertilvækst i 
den resterende bevoksning, da det meste 
tilvækstpotentiale flyttes til den unge 
bevoksning. 
To modeller analyseres og sammenlignes 
med en traditionel bøgeselvforyngelse. 

- M l: En omstilling af bøg bonitet 
over 40 år med indgreb hvert 10. år, 
dvs. 5 gange. 

- M2: En omstilling af bøg bonitet I 
over 60 år med indgreb hvert 10. år, 
dvs. 7 gange. 

I figur 7 sammenlignes venteværdien af 
en traditionelt drevet bøgeselvforyn
gelse med kapitalværdien af scenarierne 
M l og M2 for forskellige aldre for 
første indgreb. Der realiseres et tab i 
venteværdi ved en for tidlig afvikling af 
den stående bevoksning, og det betyder, 
at jo tidligere man starter konverterin
gen, jo dyrere er det. Dette ses i den 
aktuelle analyse især på forskellen mel
lem M I og M2. 
Men strækkes konverteringen til en høj 
alder, afhænger venteværditabet yder
mere af risikoen for rødmarv . J o større 
den er, jo dyrere vil det være at strække 
konverteringsfasen. Denne effekt ses i 
begge scenarier ved, at venteværditabet 
stiger igen ved en sen og langsom kon
vertering. 
Analysen understreger, at en fleraidret 
bevoksningsstruktur ikke omkostnings
frit lader sig etablere indenfor en over
skuelig tidshorisont. Dertil kan man stille 
spørgsmålstegn ved det naturnære i en 
hastig omstilling. I hvert fald brydes med 
principper om måldiameterhugst og in
dividuel modenhed i selve omstillings
fasen. 

2.4 Følsomhedsanalyser 

I de følgende afsnit vises hvad der sker 
ved at ændre forudsætninger i grundmo
dellens scenarier. 

2.4.1 Reduceret storm risiko 

Analysen af scenarium l og 2 viste, at 
risikoen for stormfald har stor bet yd-
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ning for fordelen ved omstilling til na
turnær skovdyrkning. Grundmodellens 
risiko for stormfald i rødgran er imidler
tid et usikkert skøn. Derfor vises her re
sultater af modellerne Klog K3 fra 
både scenarium l og 2 med en storm
faldsrisiko reduceret til det halve, nem
lig 4% p.a. Disse skal sammenholdes 
med resultaterne i figur I og figur 3. 
For Scenarium l, den gode lokalitet 
med rødgran bonitet I, er resultaterne 
vist i figur 8. Det ekstensive scenarium 
K3 er nu kun bedre end fortsat rødgran
dyrkning for bevoksninger over 60 år. 
Faktisk er det ikke optimalt at afvikle, 
før bevoksningen afdrives på grund af 
storm eller alder. Det intensive scena
rium K l er stadig attraktivt, men nu 
noget mindre. 
Figur 9 viser resultaterne for den mid
delmådige lokalitet i scenarium 2. Med 

den reducerede stormfaldsrisiko er den 
intensive K l-model nu slet ikke konkur
rencedygtig med fortsat rødgrandyrk
ning - uanset den fortsatte risiko for 
stormfald. Derimod kan den ekstensive 
model K3 stadig konkurrere med fortsat 
rødgrandyrkning, og en optimal konver
tering finder sted ved 60-års alderen. 

2.4.2 Prisændringer på rødgran 

Som tidligere påpeget er den fremtidige 
prisudvikling for især nåletræ meget 
vigtig for det danske skovbnlg. Ud
gangspunktet i denne rapport har så vidt 
muligt været aktuelle priser. I dette af
snit præsenteres enkelte eksempler på 
konsekvenserne af et yderligere prisfald 
eller en prisstigning på 20% af bruttop
risen . 
Konsekvensen for scenarium l og 2 er 
vist i figur 10 og ll. Scenarium l og 2 
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er de mest følsomme overfor disse pris
ændringer. På den gode bonitet vil et 
prisfald gøre den intensive strategi, Kl, 
og i særdeleshed den ekstensive K3, 
konkurrencedygtige, selvom man ser 
bort fra stormfaldsrisiko, jvf. figur 10. 
Figur 11 viser, at på den middelgode 
bonitet vil et prisfald ikke være nok til 
at gøre den intensive model Kl attrak
tiv, medmindre man tager hensyn til risi
koen for stormfald. Den ekstensive 
strategi er derimod attraktiv uanset 
stormfaldsrisikoen. 
Det kan konkluderes, at hvis man på 
lang sigt forventer væsentlige prisfald 
på nåletræ vil det isoleret set være opti
malt at foretage en konvertering ved 
nærmeste optimale afdrift af den nu
værende rødgranbevoksning. 
En prisstigning på 20% betyder, at det 
uanset bonitet alene vil være de eksten
sive scenarier, der er interessante, og da 
kun såfremt stormfaldsrisikoen tages med 
i betragtning. Lokaliteter med en meget 
beskeden stormfaldsrisiko vil være be
kostelige at konvertere. 

2.4.3 Bonitetsnedgang 

I grundmodellen indgår en antagelse 
om, at boniteten af det naturnære drifts
system er på niveau med boniteten af 
den eksisterende bevoksning. Altså kon
verteres rødgran bonitet I til en BBS
model med bøg bonitet I som udgangs
punkt. 
Det er ikke sikkert, at denne antagelse 
altid er rimelig - måske vil den fremti
dige løvblandskov have en lavere bonitet 
end den eksisterende nåleskov. Effekten 
af dette på gevinsten af en konvertering 
vil helt klart være negativ. 
Som et eksempel viser figur 12 effekten 
på kapitalværdien af konverteringen til 
naturnær drift i Scenarium l. Resultatet 
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vurderes at være af samme størrelsesor
den for scenarium 2 og 3. 
Effekten er 12-25.000 kr/ha alt afhæn
gig af scenarium, hvor det ekstensive er 
det mest følsomme. Derfor kan end ikke 
den ekstensive konverteringsstrategi kon
kurrere med fortsat rødgrandyrkning på 
lokaliteter, hvor risikoen for stormfald 
er meget lille. Inddrages risikoen for 
stormfald i et omfang som grundmo
dellen, vil værdiforringelsen dog på ingen 
måde være stor nok til at hindre, at en 
eller anden form for konvertering vil 
være optimal. 

2.4.4 Længere kulturfase 

I de foregående analyser har de eksten
sive scenarier vist sig særdeles attrak
tive. Det antages, at det indenfor 10-20 
år er muligt, med en beskeden kultur
indsats, at opnå en delvist selvsået be
voksning med et rimeligt godt skov
klima. Så vil man på de gode og mid
delmådige jorder kunne indbringe bøg 
m.m. under og i denne forkultur. På de 
ringere jorder forventes såningskulturen 
så vellykket, at den kan bruges som basis 
for den fremtidige drift. 
Det er imidlertid muligt, at problemer 
med græsbinding eller andre faktorer 
forsinker kulturfasen og dermed de frem
tidige indtægter. Derfor analyseres her 
effekten af en forsinkelse på 10 år såle
des, at den samlede forsinkelse af indtæg
terne i forhold til plantning er 20-30 år, 
mens udgifterne afholdes planmæssigt. 
Figur ] 3 viser effekten i de ekstensive 
modeller i scenarierne l, 2 og 3. 
Det ses, at den absolutte negative effekt 
generelt er begrænset. Det ekstensive 
scenarium er selv med en forsinkelse på 
IO år et attraktivt alternativ til fortsat 
rødgrandyrkning, især på de ringere loka
liteter. Eneste undtagelse er scenarium 



l, hvor værdien af den ekstensive model 
K3 nu er lavere end værdien af fortsat 
rødgrandyrkning hvis man kan se bort 
fra stormfaldsrisikoen. 

2.4.5 Behov for hegn 

I de naturnære driftsystemer BBS og 
EBS er det forudsat, at det ikke vil være 
nødvendigt at hegne foryngelsen, hvilket 
heller ikke gøres i standardmodeller for 
bøgeforyngeiser. I de ekstensive scena
rier, hvor der anvendes såning og/eller 
forkultur, er det ligeledes forudsat, at 
hegn kan undværes - også i forbindelse 
med, at man efter 10-20 år eventuelt 
indbringer en vis mængde bøg. 
Hvis hegn er nødvendigt, påvirker dette 
værdien af at konvertere negativt. For 
de ekstensive scenarier er der tale om 
10-15.000 krlha af den første hegning. 
Dette betyder, at såfremt stonnrisikoen 
kan negligeres, vil det være dyrt at 
konvertere på de gode og middelgode 
rødgranlokaliteter, og en ekstensiv kon
vertering vil koste 5.000-10.000 kr/ha 
hvis den foretages efter optimal afdrift. 
I mere fattige egne i scenarium 3 er denne 
yderligere udgift ikke tilstrækkelig til at 
gøre fortsat rødgrandyrkning attraktiv. 
Mere kompliceret er spørgsmålet om 
hegning i de fremtidige natumære drifts
systemer af BBS-typen. Foryngelse for-

ventes at foregå i mindre grupper spredt 
over skovarealet, og dette vanskeliggør 
en eventuel hegning betydeligt. Groft 
forsimplet kan man sige at der i den 
situation findes to yderpositioner: Enten 
hegnes hver eneste bevoksning hele tiden, 
eller man hegner de enkelte foryngel
sesgrupper, der så kan have varierende 
størrelse. 
Et overslag, over hvad en øget hegning 
kan koste, er vist i tabel 2. Hegnes en 
hektar med 400 meter hegn hvert 10. år 
er kapitalværdien af de samlede om
kostninger over tid ca. 86.000 kr/ha. 
Antager man, at et areal på l hektar for
ynges i lige store dele over en cyklus på 
100 år ses, at omkostningen falder fra de 
86.000, jo større dele, der forynges ad 
gangen, og dermed jo sjældnere der 
hegnes. 
Såfremt BBS-systemet opnår en di vers 
struktur vurderes omkostningen til heg
ning at høre til i den Øvre ende af dette 
spekter. Især fordi udgiften pr. meter 
hegn er antaget uafhængig af mængden 
der hegnes. Det må forventes, at mindre 
indhegninger vil være relativt dyrere. 
Disse omkostninger vil selvfølgelig 
først blive realiseret om ca. 80-100 år, 
svarende til, at kapitalværdierne i tabel
len reduceres med en faktor 0,15-0,20, 
men dertil skal så lægges den første 

Tabel 2. Omkostningen ved at skulle udføre intensiv hegning. 

Andel og hyppighed Kapitalværdi kr/ha 

Hele arealet hvert 10. år -86.265 

11100 hvert l år ....................... -79.038 

1/10 hvert 10. år ....................... -28.036 

1/4 hvert 25. år ............. .. . ........ -19.845 
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hegning. Alt i alt kan effekten specielt 
på de bedre jorde blive betydelig. 

2.4.6 Gamle træer 

I forbindelse med naturnær drift af 
skovene forventes det, at der efterlades 
enkelte træer i skoven med henblik på 
naturlig aldring og forfald. I praksis vil 
disse blive udtaget blandt de mindre 
værdifulde træer i skovene. På de arealer, 
hvor der i øjeblikket står nåletræer, er 
det næppe relevant at udtage gamle 
træer til forfald. Derfor vedrører dette 
tiltag primært den natumære drift som 
den kan være etableret om ca. 100 år. 
Følsomhedsberegninger viser, at udtag
ning af 4-7 ældre træer/hektar for hver 
LOO år vil reducere kapitalværdien af den 
fremtidige drift med 1-3%. Effekten på 
den økonomiske værdi af en konvertering 
vil selvsagt blive særdeles beskeden . 
I en eksisterende ældre bøgebevoksning, 
der omlægges til naturnær drift, vil tabet 
til gengæld være noget større. Værdien 
er til stede nu og opgives nu , og alt af
hængig af bonitet og kvalitet kan vær
dien udgøre 5.000-15.000 kr/ha . 

3. Hjemmehørende træarter 

Alle de naturnære driftsformer har alene 
omfattet hjemmehørende træarter bortset 
fra indblandingstræarter, der i enkelte 
scenarier har været skovfyr og rødgran. 
Det er ofte fremført, at det vil være dyrt 
hvis naturnær skovdrift alene kan an
vende hjemmehørende træarter. 
Det skal slås fast, at enhver restriktion 
af denne art vil udgøre en omkostning, 
blot der er muligheder for at opnå for
dele ved indblanding eller renbestande 
af ikke hjemmehørende træarter. Det er 
alene størrelsen af denne omkostning , 
der kan diskuteres. 
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Beregningerne ovenfor antyder, at der i 
hvert fald for rødgran ofte ikke vil være 
en direkte omkostning ved konvertering 
til hjemmehørende træarter, når blot 
konverteringen foretages på et optimalt 
tidspunkt. Dette behøver ikke gælde for 
alle andre ikke hjemmehørende træarter 
som fx. douglasgran eller lærk. Specielt 
ikke hvis de vurderes at være mere 
stormfaste på de konkrete lokaliteter. 
Såfremt konverteringen gennemføres 
optimalt, vil der kun opstå et tab på jorder 
af god bonitet og med begrænset storm
faldsrisiko, jvf. afsnit 2.3.1. Vælges det 
ekstensive scenarium, vil tabet være 
næsten ikke eksisterende og ellers i 
størrelsesordenen 10-20.000 kr/ha. 
Ifølge Danmarks Statistik (1994) ud
gjorde rødgranarealet i Danmark i 1990 
ca. 135 .000 ha af varierende bonitet og 
alder, hvoraf knap 18.000 ha var over 
50 år gamle og dermed måske lokali
seret på steder, hvor stormfaldsrisikoen 
ikke er så stor. Af disse er næppe mere 
end omkring 2.000 ha af god bonitet 
(ca. bon. I). Den samlede driftsøkono
miske omkostning ved at konvertere 
disse efter optimal afvikling vil være på 
20-40 millioner kr. 
Forestiller man sig derimod, at man ikke 
vil vente på det optimale tidspunkt til 
en konvertering, men vil starte den 
øjeblikkeligt, så vil omkostningen blive 
betydelig. Selv på fattige jorder med 
stormfaldsrisiko vil der være relativt 
store omkostninger ved for tidlig kon
vertering. 
Typisk må konverteringen forventes at 
foregå efter stormfald eller mere sjæl
dent normal afdrift. Alt afhængig af bo
nitet og alder kan omkostningen let nå 
op på 60.000 kr/ha på de bedre bonite
ter, og selv på de dårlige mere end 
10.000 kr/ha. Dette vedrører nu alle 



landets ca. 135.000 ha rødgran, og om
kostningen ved en forceret strategi kan 
derfor blive betydelig. Et forsigtigt og 
groft gæt vil lyde på størrelsesordenen 2 
milliarder kr såfremt den mest favorable 
strategi forfølges, men igangsættes med 
det samme. 
Dertil kommer så omkostningen ved en 
øjeblikkelig konvertering af de ca. 
114.000 ha med andre nåletræer, heraf 
35.000 ha sitka (her er ikke medregnet 
nordmannsgran og nobilis). Det skal ind
skydes, at dette overslag bygger på data 
fra 1990, og efter de sidste storme er der 
antagelig behov for at tage dem med et 
vist forbehold. 
Uanset disse forbehold skal det fastslås, 
at der er betydelige gevinster - antagelig 
på mere end 2 milliarder kroner - ved en 
afventende strategi, hvor konverteringen 
foretages, efterhånden som bevoksnin
gerne modnes eller tvangsskoves. 
Denne type beregninger har deres klare 
begrænsninger. Specielt skal der her 
peges på, at der ikke tages hensyn til, at 
fremtidens økonomiske forhold er usikre. 
Som vist ovenfor kan ændringer i de 
fremtidige priser på råtræ påvirke resul
taterne betydeligt. 
For den private ejer vil denne type risiko 
ofte blive imødegået ved at have flere 
træarter i skoven, dvs. en risikospredning 
gennem en diversificeret portefølje. Be
grænsninger i antallet af træarter vil der
for betyde et nyttetab for den private 
skovejer. Dertil kommer, at usikkerheden 
medfører, at der kan opstå betydelige 
optionsværdier, som påvirker den private 
ejers opfattelse af det bedste tidspunkt 
for konvertering. 
Også for hele samfundet under et kan 
der være gevinster ved fortsat at have 
flere træarter end de hjemmehørende. 
Fremtidige generationers præferencer er 

ikke nødvendigvis de samme som de nu
værendes. Ændret efterspørgsel efter ved
produkter kan dækkes gennem import! 
eksport, men dette gælder ikke ændringer 
i de ydelser skoven tilbyder in situ, det 
vil sige jagt, rekreation og lignende. 
Dertil kommer, at en hastig konverte
ring væk fra nåleskov måske kan have 
ukendte irreversible konsekvenser for 
den flora og fauna herhjemme, der knyt
ter sig til disse økosystemer. Denne 
form for usikkerhed bidrager positivt til 
værdien af henholdende strategier med 
den såkaldte quasi-option value (Arrow 
og Fisher 1974). 

4. Omrids af jagtens økonomi 

Som diskuteret i afsnit 2.4.5 er det en 
vigtig forudsætning, at naturnær foryn
gelse og konvertering kan gennemføres 
uden brug af hegn. Hegning udgør den 
væsentligste omkostning til afværgning 
af bidskader fra hjortevildt i kulturfasen. 
Samtidig kan man betragte hegning som 
den væsentligste omkostning, skovbruget 
afholder for at producere jagtbart hjorte
vildt. I det følgende ignoreres altså de 
omkostninger enkelte ejendomme i øvrigt 
måtte have til hjortevildtpleje. 
Tabel 3 viser et overslag over den årlige 
omkostning til hegning for de forskel
lige træarter, idet det antages, at halvde
len af bøgeforyngelsen sker uden hegn 
ved selvforyngelse. Det ses, at den sam
lede udgift under det traditionelle skov
brug er på ca. 12 millioner kr/år. Tabel 
3 viser også et skøn for den årlige om
kostning til hegning af juletræs- og pynte
grøntskulturer. 
Der nedlægges årligt ca. 100.000 stk rå
vildt herhjemme (DMU 2000). I det føl
gende antages, at disse udelukkende 
"produceres" i de danske skove. Råvildt 
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Tabel 3. Årlig omkostning til hegning af skovbevoksninger i Danmark. Det årligt for
yngede areal er et gennemsnit af årene 1970-1990, ifølge Danmarks Statistik (1994). 

Træart Årligt forynget 
ha 

Bøg 328 

Eg 313 

Ask 89 

Ædelgran m.m. 204 

I alt i skov 

Nordmannsgran m.m. 1000 

er kun en af de mange vildtarter, som 
danske jægere årligt betaler betragte
lige beløb for at jage i de danske skove 
og det danske landskab i øvrigt. Men 
råvildt er den primære årsag til, at der 
kræves indhegning af skovenes sårbare 
kulturarealer. 
Tabel 4 viser et overslag over de ind
tægter som skoven får i form af jagt. 
Jagtlejen kan betragtes som den margi
nale nytteværdi af den komplekse ople
velse et års jagt er. Et væsentligt, men 
sikkert ikke altafgørende, element i 
denne er jagten på råvildt. 

Andel hegnet Omkostning I alt 
% krlha 

50% 16.114 2.642.696 

100% 16.114 5.043.682 

100% 16.114 1.434.146 

100% 16.114 3.287.256 

12.407.780 

100% 16.114 16.114.000 

Den samlede markedsværdi af jagten 
udgør et betydeligt beløb: 120 millioner 
kr/år. Det skal understreges, at langt fra 
al jagt i Danmark er udlejet. Mange pri
vate ejere beholder selv jagtretten, men 
dette betyder samtidig, at de knytter en 
marginalværdi mindst på niveau med 
jagtlejen til den sidste arealenheds jagt
oplevelser. Alternativt kunne de blot 
leje jagten ud. 
Det offentlige lejer i vid udstrækning 
ikke jagten ud på sine arealer. Uanset 
årsagen betyder dette, at skatteborgerne 
betaler en forøget sum for driften af 

Tabel 4. ÅrLig markedsværdi af jagten i Danmarks skove. Beregningen bygger på op
lysninger om jag tie jens niveau i de danske skove i Jylland og på Øerne (HEIlET 1997). 

Landsdel Areal, ha Årlig leje, kr/ha I alt 

Jylland 304.849 200 60.969.800 

Øerne 140.542 425 59.730.350 

I alt i skov 120.700.150 
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statens arealer. Det vurderes så antage
ligt, at man er villig til dette for eksempel
vis at kunne færdes frit i statens skove 
uden at løbe på private jagtselskaber. 
Den marginale velfærdsgevinst ved 
dette er antageligt vurderet til at over
stige den marginale velfærdsgevinst for 
de jægere, der ellers kunne udnytte 
statsskovene på en mere eksklusiv måde. 
Derudover kan staten have et omfordel
ende formål mere med ikke at leje så 
meget jagt ud: En kraftig forøgelse af 
mængden af jagtarealer kan påvirke 
jagtlejen betydeligt. Dette vil have en 
negativ virkning for privatskovbrugets 
økonomi, der altså indirekte støttes af 
statens begrænsninger på jagten. Ende
lig skal det bemærkes, at værdien af jag
ten i det åbne land ikke er medtaget i 
disse beregninger. Denne er sandsynlig
vis stærkt afhængig af den jagt- og 
vildtpolitik, der føres i skovene. 

"Pris" Dl 

S3 

D2 

Hvis det viser sig, at en naturnær skov
drift ikke kan gennemføres uden ud
strakt og dyr brug af hegn, er det rimeligt 
at stille spørgsmålet: Vil det ikke være 
bedre at reducere vildttrykket til et ni
veau, hvor hegn ikke er påkrævet? 
Problemet er, at en reduktion i vildtbe
standen sandsynligvis vil påvirke jagtens 
værdi. Som det fremgår af tabellerne 3 
og 4, vil en reduktion i jagtens markeds
værdi på 10-20% betyde et tab for skov
bruget af samme størrelsesorden som de 
nuværende hegnsomkostninger. Det er 
altså ikke indlysende, at en reduktion af 
vildtbestanden er en farbar vej. 
Et korrekt svar på spørgsmålet er nem
lig ikke muligt uden at fastlægge ud
buds- og efterspørgselsfunktioner på 
jagtmarkedet, herunder efterspørgsels
funktionens afhængighed af hjorte
viJdtarterne. Dette er nemlig afgørende 
for jagtlejens elasticitet med hensyn til 

S l S2 

~ - --

Jagtudbytte 

Figur 14. Konsekvenser af en reduktion i vildtbestand og udbytte fra udbuddet S1 via 
S2 til S3 for to forskellige efterspørgselsfunktioner, Dl og D2. 
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udbuddet af hjortevildt, samt det vel
færdsoverskud som jagten giver i form 
af 'consumer surplus' til jægeren. 
To mulige scenarier ved reduktion i 
vildttrykket er vist i figur 14. Her ud
trykker S I-S3 forskellige udbudsfunkti
oner, her jagtudbytte af hjortevildt. De 
er lodrette, hvilket afspejler, at de er be
stemt af den jagtpolitik, der føres, samt 
landskabets beskaffenhed og dermed 
vildtpopulation. En reduktion af den 
stående vildtbestand kan foregå ved i en 
periode at øge afskydningen fra niveauet 
S l op imod S2 og derefter tilbage til S3, 
når bestanden er bragt ned. Der skal altså 
i en periode skydes mere end tilvæksten. 
Mens der skydes mere, vil den marginale 
værdi af at skyde et stykke vildt antagelig 
falde, men da vildtet skydes på det 
samme areal, vil jagtlejen ikke nødven
digvis falde tilsvarende. I figuren er 
der vist to efterspørgselsfunktioner, 
dvs. sammenhængen mellem jagtudbytte 
og pris i form af jagtleje. Dl er et ek
sempel på, at faldet i marginalnytten, 
'prisen', er så svagt, at der antageligt vil 
blive betalt en højere leje for jorden i 
denne periode. Dermed går broderparten 
af velfærdsgevinsten ved den øgede jagt 
til jordejerne. 
D2 medfører et kraftigere fald i den 
marginale nytte for jægerne. Dette med
fører en noget lavere 'pris' - et fald i 
jagtlejen - og dermed er det alene 
jægerne, der får del i velfærdsgevinsten 
under tilpasningsfasen. 
Når bestanden er nedbragt til et lavere 
niveau, vil det årlige jagtudbytte også 
være faldet. Dette kan tænkes at få en 
negativ effekt på jagtlejen, men igen er 
efterspørgselsfunktionen afgørende. Dl 
medfører en væsentlig stigning i værdien 
af det marginale stykke vildt. Det betyder, 
at den samlede betalingsvillighed ikke 
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falder så meget, og at velfærdstabet ude
lukkende bæres af jægerne. 
Er D2 derimod en korrekt beskrivelse, 
vil marginalnytten ikke stige så meget 
ved en reduktion i jagtudbyttet. Dermed 
vil der ske et større fald i jagtlejen, og 
jordejerne vil betale størstedelen af 
velfærdstabet. 
Figur 14 illustrerer altså to situationer, 
hvor det samfundsøkonomiske tab ved 
at reducere vildtbestanden er enten rela
tivt overskueligt (Dl) eller betydeligt 
(D2). Specielt vil Dl være fordelagtigt 
for jagtudlejerne, da det vil begrænse 
deres tab og betyde en gevinst i perioden 
hvor bestanden tilpasses. Omvendt kan 
der let tænkes efterspørgselsfunktioner, 
hvor en reduktion af vildtbestanden set 
fra skovbrugets synspunkt er alt for dyrt. 
Til slut skal nævnes, at hjortevildtet har 
en yderligere værdi som et rekreativt 
element i naturen. Det er kendt, at et 
møde med vilde dyr, specielt måske 
hjortevildt, er stærkt befordrende for 
folks oplevelse af naturen (Koch og 
Jensen 1988, s. 306). Værdien af dette 
er ukendt. En reduktion i vildtbestanden 
vil antagelig betyde et velfærdsøkonomisk 
tab af rekreationsværdi; igen vil størrel
sen afhænge af den konkrete nyttefunk
tion for vildtet som rekreationselement. 
Dette afsnit har vist, at ideer om at re
ducere vildtbestanden for at sikre bedre 
foryngelse i de danske skove (Larsen 
1997) skal vurderes nøje i de konkrete 
områder. En gennemførelse af ideen kan 
have ganske betydelige velfærdsøkono
miske konsekvenser, der er større end 
besparelserne på kulturerne. Dette kan 
betyde, at et øget behov for hegning i 
det naturnære skovbrug ikke kan und
gås, og dermed falder den økonomiske 
værdi af at foretage en omlægning, jvf. 
afsnit 2.4.5. 



5. Forbud mod pesticider 

I alle de naturnære scenarier der er 
nævnt oven for er der ikke anvendt 
pesticider i kulturmodellen. I stedet er 
der generelt anvendt en lidt dyrere 
jordbearbejdning, og ikke mindst tid til 
at sel vsåede pionerarter har etableret et 
skovklima, hvor det er lettere at ind
plante andre arter. I de traditionelle 
modeller, der sammenlignes med, er der 
til gengæld anvendt pesticider svarende 
til standard kulturmodeller. 
Der er stor politisk opmærksomhed om
kring risikoen for forurening med pesti
cider, specielt i landbruget, men også 
generelt. Forøgede afgifter og forbud 
mod specifikke pesticider har indtil nu 
været reaktionen, og det må forventes , 
at der fremover føres en stadig stram
mere politik på området. 
Et decideret forbud mod anvendelse af 
pesticider er måske ikke realisti sk for 
landbruget og andre intensive produkti
oner. Det er måske mere reali sti sk med 
et generelt forbud mod grupper af pesti
cider, eksempelvis herbicider, inden for 
skovbruget, fordi der måske findes andre 
dyrkningsteknikker. 
Et forbud mod pesticider vil ramme den 
traditionelle dyrkningsmetode på flere 
måder: 

- Det vil medføre en besparelse, såfremt 
der ikke kompenseres med andre tiltag. 

- Det vil medføre, at kulturfasen for
længes grundet en hårdere konkur
rence med græs og urter. 

- Bevoksningskvotienten kan blive re
duceret , hvis græs og urter formår helt 
at binde dele af en bevoksning. 

- En væsentlig reduceret bevoksnings
kvotient kan medføre ringere vedkva
litet i vedmassen ved afdrift. 

Af disse fire effekter vurderes de første 
tre at være vigtigst, fordi de set fra kul
turfasen ligger væsentlig tidligere i for
løbet og dertil rammer alle produktkJasser 
og betalingsstrømme. Kvalitetsfald vil 
primært ramme hugster i den sidste 
ende af en omdrift og da kun den del af 
hugsten , der har tilstrækkelig dimension 
og kvalitet. Derfor foku seres i dette af
snit på de tre første forhold . 
Figur 15 og 16 viser de økonomiske kon
sekvenser af at undlade pesticider i tra
ditionel drift af rødgran og bøg, begge 
bonitet I, for flere forskellige kombinatio
ner af bevoksningskvotient og forsinkelse 
af fremtidige indtægter. Der er ikke ind
regnet risiko for stormfald i rødgran. 
Såfremt bevoksningskvotienten ikke på
virkes nævneværdigt, og der ikke opstår 
nævneværdige forsinkelser i kulturfasen, 
vil undladelsen af pesticider betyde en 
gevinst på ca. 4.000 henholdsvis ca. 8.000 
krtha. Men det vil også betyde, at den nu
værende brug af pesticider er irrationel. 
Mere sandsynligt er det, at der vil op
træde reduktioner i bevoksningskvotient 
og forsinkelser i kulturfasen. Figurerne 
afslører, at blot en beskeden reduktion 
til bevoksningskvotient 0,9 kombineret 
med en lidt længere kulturfase, 5 år, kan 
have betydelige konsekvenser og i begge 
tilfælde betyde et fald i jordværdien på 
ca. 8.000 kr/ha. 
Et fald i denne størrelsesorden eller 
større vil selvsagt kunne retfærdiggøre 
en yderligere indsats i kulturfasen af 
eksempelvis mekanisk renholdelse, jord
bearbejdning og højere plantetal. End
videre vil det blive mere attraktivt at 
anvende mere ekstensive og naturnære 
kulturrnetoder som beskrevet ovenfor, 
og i det hele taget at konvertere til sy
stemer, der kan forynge sig selv uden 
kraftig kulturindsats. 
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Figur 15. Reduktion i jordværdi af traditionel drift af god rødgran ved forskellige 
bevoksningskvotienter som funktion af forsinkelse i kultuifasen. 

Figur 16. Reduktion i jordværdi af traditionel drift af god bøg ved forskellige bevoks
ningskvotienter som funktion af forsinkelse i kultuifasen. 
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Konklusionen er altså, at såfremt der for
ventes begrænsninger af pesticidanven
delsen i det traditionelle skovbrug, vil 
naturnære driftsformer alt andet lige stå 
stærkere, driftsøkonomisk set. 

6. Naturnær skovdrift og 
CO2 -lagring 

International opmærksomhed omkring 
den stigende mængde af såkaldte drivhus
gasser i atmosfæren har ført til over
vejelser om, hvordan stigningsraten kan 
sænkes. 
Udledningen af en af de mest betydende 
drivhusgasser, CO2 , er steget markant i 
de seneste årtier. Det skyldes især for
bruget af fossile brændstoffer, men også 
ændringer i landanvendelser, der med
fører mindre lagring af kulstof i skove 
og jorde. Skovøkosystemer lagrer såle
des op imod 2/3 af den mængde kulstof 
der findes på landjorden. 
I det følgende beskrives, hvordan skovene 
kan bidrage til at nedbringe CO2 mæng
den i atmosfæren og dermed mængden 
af drivhusgasser. Afsnittet gennemgår 
miljøøkonomiske og kvantitative CO2 -

bidrag fra en omstilling til mere natur
nær skovdrift i Danmark. 

6.1 Danske studier 

Der eksisterer ingen viden om ændrin
gen i kulstoflagringen i de danske skove 
ved overgang til naturnær skovdrift. Der 
findes få studier, som belyser kulstof
bindingen ved skovrejsning (Linddal 
1995,1996, Møller et al. 1999). 
Linddal beregnede, at COrbindingen i 
hugstmodne danske skove varierer mel
lem 500 og 850 t CO2 /ha. Den anvendte 
model indregner foruden bindingen i 
den overjordiske biomasse og jorden 
også bindingen i de træprodukter, som 

er "fragtet" ud af skoven, det vil sige 
papir, møbler, brænde mm. 
Den forsinkede emission simuleres ved 
hjælp af 5 års dekompositionsrater. 
Denne model svarer til andre studier i 
udlandet (se f.eks. Dewar 1990, Dewar 
og Chanell 1992). Beregningerne af de 
enkelte træprodukters forventede leve
tider er dog meget usikker. For tempere
ret nåleskov har IPCC beregnet CO2 -

lagringen til 610-871 tons/ha og for 
tempereret løvskov til 766-1028 tons/ha 
(lPCC 1997). 
Fenhann (1999) laver en national ana
lyse af netto-bindingen i danske skove. 
Ud fra indberetninger til Danmarks Sta
tistik (1998) om den årlige hugst, den 
stående ved masse og vedrnassetilvæksten 
i 1990 (Danmarks Statistik 1994) be
regnes, at de danske skove (eksklusive 
skovrejsningsområder) akkumulerer 916 
tusinde tons CO2 pr. år i perioden 1990-
97. Tilsvarende vurderes den årlige 
CO2-akkumulering for skovrejsnings
områder over perioden 1990-2090 at stige 
fra O til ca. 1,4 millioner tons CO2 , i 
gennemsnit 900 tusinde tons pr. år. 
Denne binding har en relativ begrænset 
betydning for udslippet af CO2 fra den 
danske energiproduktion (Fenhann 1999). 
En fordobling af skovarealet i Danmark 
over 100 år skulle kunne optage ca. 2 % 
af den årlige emission i Danmark -
som er omkring 60 millioner tons (figur 
17). Denne årlige binding er stigende i 
den periode, hvor skovene er under 
opbygning. 
Når skovene efterhånden genkultiveres, 
forventes betydningen at falde igen. 
Medregnes bindingen i skov produkter 
vurderer Linddal (1991), at bindingen 
på sit højeste svarer til 5 % af den årlige 
emission. Møller et al. (1999) beregner 
med en CO2-afgift på 100 kr og en rente-
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Figur 17. Den årlige binding i skovrejsningsområder i forhold til en årlig emission i 
Danmark på 60 millioner tons CO2. 

fod på 3 % nutidsværdien af en lagring i 
skovrejsrungsområder til ca. 15.500 krlha. 
Graudal (1991) vurderer, at nettotilvæks
ten i de eksisterende danske skove bin
der ca. 0,66 millioner tons ku1stof årligt, 
svarende til ca. 4 % af den danske emis
sion i 1987. Indregnes endvidere den 
sandsynlige binding ved skovrejsning 
samt binding i træprodukter, svarer det 
til 9 % af den samlede emission i 1987. 
Sammenfattende kan netto-bindingen 
(assimilation-emission) i skovsektoren 
blandt andet øges ved at: 

- øge biomassen over og i jorden ved at 
udvide skovarealet. 

- øge tilvæksten i eksisterende skove. 
- øge andelen af træarter/skovdyrknings-

systemer, der har en høj lagringskapa
citet. 

- øge kulstoflagringen i skovprodukter 
med lang levetid. 
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- Erstatte energikrævende produkter med 
træprodukter. 

- Erstatte fossile brændstoffer med træ
brændsel. 

I det følgende beskri ves den marginale 
CO2-akkumulering ved en overgang til 
en mere naturnær skovdrift. 

6.2 Forudsætninger 

I det følgende analyseres modeller over 
traditionelle og naturnære driftsformer 
samt et scenarie for konvertering fra 
traditionel til naturnær drift. Ligesom 
tidligere er der lagt vægt på det mere 
generelle frem for en detaljeret analyse 
ud fra den konkrete skovtilstand. De 
anvendte modeller omfatter en normal
skov - dvs. en skov med lige store arealer 
i alle aldre op til normal omdriftsalder. 
Da det er uden for rammerne af denne 
rapport, vil vi heller ikke opstille et stort 



antal scenarier, men i stedet fokusere på 
et repræsentativt antal scenarier for for
skellige traditionelle og natumære drifts
former. Igen er scenarierne valgt, så de 
dækker et bredt udsnit af skovdyrk
ningsforhold. 
I det følgende laves basisscenarier for 
værdien af akkumuleret CO2 i normal
skove af rødgran og bøg bon I og III 
samt i normalskove for en naturnær 
driftsform, der er baseret på bøgeselvfor
yngelse. Til værdisætning af CO2 an
vendes den politisk fastsatte CO2-afgift 
på ] 00 kr/tons. Vi forestiller os, at der 
eksisterer et marked, hvor skovejere kan 
sælge CO2-akkumuleringsbeviser mod 
at garantere en fastholdelse af bindingen. 

CO2-akkumuleringen i vedmassen beregnes ud

fra følgende antagelser: 

- Der anvendes en ekspansionsfaktor på 2 for 

både rødgran og bøg. Denne værdi inkluderer 

biomassen af rødder, grene, stubbe og blade/ 

nåle (Fenhann 1999, Schbne og Schulte 1999, 

Vesterdal 2000). 

- Herefter multipliceres den stående ved masse 

med ekspansionsfaktoren. 

- Herefter multipliceres med 0.29 for bøg og 

O. J 9 for rødgran for at omregne til tons C. 

- Til sidst multipliceres med 44/12=3.67 for at 

omregne til tons CO2 . 

- Dette giver 2.14 t CO2 pr. m) stående ved

masse for bøg og 1.38 t CO2 pr. m' for 

rødgran. 

- Beregningerne bygger på eksisterende skove, 

hvor der er opbygget en C-lagring i jorden 

gennem mange år. Desuden er det velkendt, at 

de danske skøn er II % lavere for løvtræ og 

15 % lavere for nåletræ end efter IPCC-meto

den (IPCC 1997). 

Der indregnes ikke dekompositionsrater for 

skovprodukter, men der lægges udelukkende 

vægt på nettoakkumuleringen i skovøkosyste

met. Der forventes derfor et mere forsigtigt 

skøn, end hvis en model som i Linddal (1996) 

blev anvendt. 

6.3 Normalskovsmodeller for 
nåleskov og løvskov 

Anvendes en maksimering af jordvær
dien (rentefod=2%) som kriterium for 
omdriftsalderen, beregnes den optimale 
omdriftsalder for rødgran bonitet I til 
mjnimum 70 år. I en normalskov på 70 
ha kan CO2-akkumulering pr. ha for rød
gran bonitet I beregnes som: 

JO 

co, ::: I [9.8695 ' + 14.215] 170 
1=1 

hvilket svarer til 365 tons/ha (tabel 5). 
For rødgran bonitet III beregnes akku
muleringen på tilsvarende vis til 254 
tons/ ha. 
Skovdyrkningsrnodellen for den natur
nære driftsform er baseret på modellen 
for bøgeselvforyngelse som vist i Skov
økonorrusk tabelværk 1995. Da tabelvær
ket ikke angiver den stående ved masse er 
den udledt fra Skovbrugstabeller 1990 
(Statens forstlige forsøgsvæsen 1990). 
Det antages, at den naturlige foryngel
sesmodel er en acceptabel model for en 
naturnær driftsform. Dog vil der være 
nogle strukturelle forskelle, der bør ind-

Tabel 5. Akkumuleret CO2 i normal
skov af rødgran og naturnær bøg (tons 
CO2/ha). 

Bonitet Rødgran Naturnær bøg 

365 711 

III 254 519 
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drages. Således vil gennemsnitsalderen 
og dermed den stående vedmasse pr. 
hektar sandsynligvis være højere. Derfor 
anvendes en korrektionsfaktor i simule
ringerne. Den angiver den procentuelle 
vedmasseforhøjelse set i forhold til 
selvforyngelsesmodellerne i Skovøko
nomiske Tabeller 1995. Korrektionsfak
toren har ikke noget videnskabeligt fun
dament og bør alene ses som et konkret 
skøn. I basisscenariet antages det, at den 
stående vedmasse i naturnær bøg er 10 % 
højere, det vil sige omtrent det samme 
som for en normalskov af traditionel 
bøg i 120-årig omdrift. 
I normalskoven beregnes CO2-akkumu
leringen i naturnær bøg til 711 og 519 
tons/ha for henholdsvis bonitet I og III, 
jvf. tabel S. Sammenlignes med rødgran 
er der altså en markant forskel i akku
muleringskapacitet mellem de to dyrk
ningssystemer. Det skyldes primært, at 
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kulstofindholdet i en kubikmeter løvtræ 
er næsten dobbelt så stort som i nåletræ . 
Antages det, at bonitet I i rødgran kan 
sidestilles med bonitet I i naturnær bøge
drift, kan der generelt opnås en akku
muleringsgevinst på 346 tons CO2/ha til 
en værdi af ca. 34.600 kr/ha . Gevinsten 
vil være 265 tons CO2/ha eller 26.500 
kr/ha for et skift på bonitet III. 
Det er en ret stor gevinst, men det er 
vigtigt at hæfte sig ved at gevinsten ved 
en sådan konvertering vil ligge et stykke 
ud i fremtiden, og nutidsværdien vil der
for være betragteligt lavere. Størrelses
ordenen analyseres i afsnit 6.5. 

6.4 Normalskovsmodeller under risiko 
for stormfald 

Især nåletræ er udsat for stormfald, og 
det antages, at der er meget ringe risiko 
for stormfald i naturnær bøg. 
Med udgangspunkt i 0stergård (1988) 

n n n ,......., ,......., 

Figur 18. Aldersklassefordeling for rødgran (Danmarks Statistik 1994). 
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anvendes i grundmodellen en risiko for 
stormfald på 8 % for rødgran i bevoks
ninger over 15 m. For rødgran bonitet I er 
det i bevoksninger ældre end 30 år, og for 
bonitet III i bevoksninger ældre end 41 år. 
Udgangspunktet har indtil nu været en 
normalskov, hvor arealet pr. definition er 
ligeligt fordelt mellem aldersklasserne. 
Inddrages risikoen for stormfald, vil der 
i princippet årligt stormfældes 8 % i alle 
aldersklasser højere end 15 m. I en nor
malskov på 70 ha kan COrakkumule
ringen pr. hektar under risiko for storm
fald beregnes som: 

[

30 70 ] 

co, '= ~ co, (t)b + I~. co, (t - 30)b· exp( -0.08(1- 30» /70 

hvor b er det forventede areal i hver al
dersklasse yngre end 30 år. Arealet i de 
efterfølgende aldersklasser falder eks-
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Tabel 6. Akkumuleringsgevinst med og 
uden stormfaldsrisiko på O, 4, og 8 % 
(tons CO2 /ha). 

Bonitet 

III 

0% 

346 

265 

4% 

427 

301 

8% 

476 

324 

ponentielt med alderen. Det er et mønster, 
der med visse forbehold kan anes i den 
reelle aldersklassefordeling for rødgran 
i Danmark (figur 18). 
I en normalskovsmodel for rødgran bo
nitet I, hvor risikoen for stormfald ind
regnes, reduceres COrakkumuleringen 
med 36 % til 235 tons/ha. 
Den langsomt voksende rødgran af bo
nitet III når en højde på 15 m relativt 
senere. Derfor er effekten af stormfald 

40 60 80 

Alde rskla sse 

Figur 19. Betydningen af stormfalds risiko, 8% p.a., for CO2-akkumuleringen i nåle
skove af bonitet I. 
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betydeligt lavere, og COrakkumule
ringen reduceres kun med 23 % til 195 
tons/ha. 
Ved konvertering til naturnær bøgedrift 
under risiko for stormfald kan der således 
opnås en akkumuleringsgevinst på 476 
tons CO/ha (47.600 kr/ha), jvf. tabel 6 . 
Gevinsten vil være 324 tons CO2/ha 
(32.400 kr/ha) for et skift på bonitet III. 
Igen skal det fremhæves, at en sådan ge
vinst vil ligge et stykke ud i fremtiden, og 
nutidsværdien vil derfor være betragte
ligt lavere. Forskellen i CO 2-akkumule
ringskapacitet med og uden stormfaldsri
s iko er vist for rødgran bonitet I i figur 19. 

6.5 Analyse af en konvertering til na
turnær skovdrift 

I det følgende foretages to analyser. Først 
undersøges en strategi, hvor 90 hektar 
rødgran, bonitet I, i normalskoven kon
verteres til 90 hektar naturnær bøgeseIv
foryngelse i normalskoven - analogt til 
modellerne i afsnit 6.4. Herefter opgøres 
mængden af nettoakkumuleringen, hvis 
hele det danske nåletræsareal konverteres 
til naturnær skovdrift. 

6.5.1 Konverteringsmodel for 
normalskovsmodel 

Det antages, at den ældste aldersklasse 
konverteres hvert år. Desuden inddrages 
20 hektar rødgran i aldersklasserne 50-
70 år, der forynges som rødgran. Her
ved opnås, at i alt 90 hektar rødgran 
efter 90 år er konverteret til bøg i lige 
store aldersklasser. 
Herefter begyndes opbygningen af 
selvforyngelsessystemet. Det vil sige, 
efter 91 år vil I ha være påbegyndt 
naturnær selvforyngelse. Denne andel 
øges, indtil hele arealet selvforynges 
naturnært efter 180 år. Herefter vil sy
stemet være i normalskoven, men som 
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det ses i figur 20 opnås normalskovs
niveauet næsten efter 100 år. 
Til sammenligning beregnes COrakku
muleringen ved fortsat rødgran drift, 
igen således at den ældste aldersklasse 
konverteres hvert år. Herved opnås det 
cykliske forløb som ses i figur 20. Ved 
at konvertere til naturnær bøgeseivfor
yngelse opnås en øget COl-akkumule
ring. I normalskoven er forskellen i akku
mulering ca. 324 tons/ha (32.407 kr/ha) , 
hvilket svarer til størrelsesorden i tabel 
5 på ca. 346 tons/ha. 
Herefter beregnes nutidsværdien af 
netto-akkumulering i normalskoven ved 
en rentefod på 2 % til 4.473 kr/ha. Da 
dele af netto-akkumuleringen opnås tid
ligere end de 100 år, udgør den bereg
nede nutidsværdi en nedre grænse. 
Nutidsværdien af en netto-akkumulering 
under risiko for stormfald kan med bag
grund i tabel 6 og det skønnede tidsrum, 
før normalskoven opnås, vurderes til 
5.520 kr/ha og 6.154 kr/ha for en storm
faldsrisiko på henholdsvis 4 % og 8 %. 
For bonitet III vurderes nutidsværdien 
af en netto-akkumulering at være 3.891 
kr/ha og 4.188 kr/ha for en stormfalds
risiko på henholdsvis 4 % og 8 %. 

6.5.2 Konvertering af det danske 
nåletræsareal 

I det følgende analyseres netto-akkumu
leringen ved konvertering af Danmarks 
nåleskove (186.000 ha) til natumær løv
skov. Hertil anvendes rødgran- og bøge
selvforyngelse som repræsentanter for 
de to systemer. Der anvendes en gen
nernsnitsbonitet på III, og der tages ud
gangspunkt i aldersklassefordelingen fra 
Skove og Plantager 1990 (Danmarks 
Statistik 1994). 
Det understreges, at denne fordeling 
ikke længere er aktuel som følge af nor-



male aldersklasseforskydninger samt de 
store stormfald i 1999 og 2000. Den op
timale omdriftsalder for nåleskovene er 
sat til 80 år og 100 år for bøgeseIvfor
yngelse. 
I figur 21 vises akkumuleringen ved 
fortsat nåleskovsdrift samt ved konver
tering af nåleskovsarealet til bøgeseIv
foryngelse. Det ses, at det naturnære 
løvskovsystem på længere sigt opnår en 
højere akkumulering end fortsat nåle
skovsdrift. Forskellen i starten er ringe, 
da langt størstedelen af arealet først 
konverteres efter 50-75 år. 
Det er tidligere vist, at en gradvis kon
vertering er den økonomisk rationelle 
strategi. Efter ca. 120 år påbegyndes en 
cyklisk normalskov , hvor netto-akku
muleringen er ca. 43 mio. tons CO 2 (231 
tons/ha), det vil sige godt halvdelen af 
den årlige emission i Danmark. Nutids
værdien beregnes til kun ca. 2.200 
kr/ha, og det svarer nogenlunde til ge
vinster for bonitet III (uden stormfalds
risiko) i tabel 5. 
Inddrages risiko for stormfald (8 %) 
vurderes nutidsværdien af en forøget 
CO 2-akkumulering ved at konvertere 
nåleskovsarealet til naturnær løvskov til 
ca. 6.200 kr/ha. Denne gevinst skal sam
menholdes med den driftsøkonomiske 
gevinst/omkostning, der er et resultat af 
en sådan omlægning. 

6.6 Usikkerhed 

I denne analyse har vi værdisat COrak
kumuleringen ud fra en politisk bestemt 
afgift på 100 kr/tons. Der er dog stor 
usikkerhed ved at fastsætte en korrekt 
størrelsesorden. Afgiften afspejler ikke 
den samfundsøkonomiske værdi af 
CO2-akkumulering. Denne er ukendt og 
kan ideelt set ikke opgøres isoleret for 
danske forhold. 

På grund af drivhuseffektens globale 
karakter skal en reel samfundsøkono
misk analyse være global. Det er selv
sagt umuligt at fastslå de sparede om
kostninger ved at undgå drivhuseffekter. 
I litteraturen analyseres de sparede om
kostninger ud fra enten bottom-up eller 
top-down metoden. I første tilfælde op
gøres de økonomiske konsekvenser ved 
en given målsætning om CO 2-akkumu
leringen. I sidste tilfælde anvendes øko
nomiske modeller til at opgøre konse
kvenserne af at gennemføre politiske 
indgreb for at nå målsætningen (se 
f.eks. Frandsen et al. 1996). Fordele og 
ulemper er diskuteret i Nielsen (1998). 
Det er diskutabelt om en afgift på 100 
kr/tons afspejler den sande marginalom
kostning. Frandsen et al. (1996) nåede 
ved hjælp af en ligevægts model frem til 
en afgift på 300 kr/tons for at nå en po
litisk målsætning om at reducere emissi
onen med 25 %. Der er i alle tilfælde 
tale om, at resultaterne vil variere pro
portionalt med den anvendte marginal
omkostning. Den forventede lagring vil 
blive højere ved anvendelse af IPCCs 
retningslinjer (IPCC 1997). 
Møller et al. (1999) beregnede, at den 
samlede CO 2-lagring i et skovrejsnings
område vil blive ca. 25 % højere ved 
brug af disse retningslinjer. Lagringska
paciteten vil sandsynligvis mindskes, 
hvis der konverteres til et løvskovssy
stem, der primært består af lystræarter, 
f.eks. eg. 

6.7 Sammenfatning 

Denne analyse anvender en række nor
malskovsmodeller til at vurdere CO 2-

bidraget fra en omstilling til mere natur
nær skovdrift i Danmark. Værdien af 
forskellen i CO2-akkumulering mellem 
nåJeskovsdrift og løvskovsdrift er i nor-
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Figur 20. Akkumuleret CO2 bundet ved konvertering af 90 ha rødgran til naturnær 
bøg selvforyngelse. Bonitet= l. 

Figur 21. Akkumulering af CO2 ved fortsat nåleskovsdrift eller ved konvertering af 
nåleskove til et mere naturnært løvskovsystem, repræsenteret ved bøg selvforyngelse. 
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malskoven beregnet til 26.000 og 35.000 
krlha for henholdsvis bonitet III og r. 
Normalskoven opnås dog først efter ca. 
100 år. Derfor er nutidsværdien af denne 
ekstrabinding kun ca. 3.500-4.500 krlha. 
Risikoen for stormfald er latent i mange 
danske nåleskove. Medregnes risikoen 
for stormfald (=8%) øges nutidsværdien 
til 4.200-6.100 kr/ha. 
Til sidst beregnes det, at CO2-bidraget 
ved konvertering af hele det danske 
nåleskovsareal til naturnær løvskov ud
gør lidt mere end halvdelen af et års 
emission i Danmark. Ved en stormfalds
risiko på 8 % beregnes nutidsværdien til 
ca. 4.200 krtha eller en årlig miljøgevinst 
på ca. 84 krtha. 
En gradvis konvertering af de danske 
skove til mere naturnær løvskov kan øge 
COr akkumuleringen i de danske skove. 
Men nutidsværdien vil være lav. Ved en 
pris på 100 kr/tons og rentefod på 2 % 
varierer nutidsværdien af det ekstra CO2-

bidrag mellem 3.000-6.000 krlha. 
De lokaliteter, hvor der vil være betyde
lige rentabilitetsmæssige omkostninger 
ved konvertering, vil den øgede CO2-bin
ding ikke alene kunne gøre et skift i drifts
system fordelagtigt. Denne konklusion 
afhænger dog af prissætningen af CO2 . 

Anvendes en afgift på 300 kr/tons 
(Frandsen et al. 1996) ændres billedet, 
og konverteringen vil være rentabel selv 
i mange lavproduktive skove. 

7. Naturnær skovdrift og 
g ru ndvand sprodu ktion 

En sikring af drikkevandsforsyningen 
har været en klar politisk målsætning 
siden 1994, hvor regeringen fremlagde 
et lO-punktsprogram til beskyttelse af 
grundvandet og drikkevandet (Miljø- og 
Energiministeriet 1995). 

Mængden af grundvand er ikke i sig 
selv noget stort problem, da kun godt 
halvdelen af det potentielle grundvand 
udnyttes. Der kan dog lokalt omkring 
storbyerne være forsyningsproblemer. 
Den væsentligste faktor er derfor grund
vandskvaliteten. Rent vand kan blive en 
mangelvare fremover. 
Siden 1993, hvor vandværkerne påbe
gyndte screening for pesticider, er et 
stadigt stigende antal vandboringer blevet 
lukket i Danmark (Miljø og Energimini
steriet 1998). For nylig vurderede Miljø
og Energiministeriet (1997) at i løbet af 
de kommende 10 år vil op imod hver 
fjerde vandboring overskride grænse
værdier. 
Det er væsentligt at de forurenende stof
fer først når grundvandet efter 30-40 år, 
og det kan derfor forventes, at antallet af 
forurenede boringer vil stige endnu 
mere i fremtiden. De fleste skove er i 
langt mindre grad end landbrugsare
alerne blevet behandlet med forure
nende stoffer. Skovene er derfor nu og 
vil fremover i stigende grad være en 
vigtig drikkevandsproducent. Ændringer 
i driftsformer kan påvirke grundvands
produktionen. 

7.1 Hydrologisk model 

Et samlet regnskab over det vand, der 
tilføres skoven, forbruges af den eller 
tabes (afstrømning) ses i vandbalance
ligningen: 

Nedbør = evapotranspiration 
+ afstrømning 
+- ændring i jordvand 
+- ændring i biomassens vandindhold 
+- nedbør på jordoverfladen (sne, is) 

Evapotranspiration er fordampning fra 
jord og planter. Opgøres vandhushold-
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Tabel 7. Evapotranspiration og afstrømning for bøg iforskellige aldre. 

Alder, år 10 30 50 70 90 

Evapotranspiration, mm år-I 342 377 427 400 388 

Afstrømning 308 273 223 250 262 

Tabel 8. Evapotranspiration og afstrØmning for rødgran i forskellige aldre. 

Alder, år IO 

Evapotranspiration, mm år-I 382 

Afstrømning 268 

ningen over et helt år, vil de tre sidste 
led være ubetydelige. 
Der kan være betydelige forskelle i eva
potranspirationen mellem forskellige 
typer af landanvendelse. Den er større i 
skov end på renafdrifter, græs eller 
nøgen jord. I gennemsnit udgør evapo
transpirationen omtrent 2/3 og afstrøm
ningen til gnmdvand 113 af den samlede 
nedbør (Ovington 1962). 
Afstrømningen på renafdrifter eller 
græsarealer er ca. 50 %. Ønskes der en 
øget afstrømning til grundvandsdepoter, 
så vil et skift fra skov til græsarealer øge 
den årlige tilførsel med ca. 50 %. 
Træarten og alderen spiller en væsentlig 
rolle for afstrømningen til grundvandet. 
Nåletræer har typisk større interception 
(vand som opfanges i kronen) end løv
træer. Afstrømningen fra nåletræsarealer 
er denor en del mindre end fra løvtræs
arealer. 
Sørensen (1979) sammenlignede afstrøm
ningen fra en moden bøgebevoksning 
på 120 år med en moden rødgranbe-
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30 50 70 90 

413 456 433 422 

237 194 217 228 

voksning på 95 år. Afstrømningen fra 
bøgen var ca. 15 % højere end rødgranen. 
Afstrømningen bliver mindre med al
deren , da vandforbruget vokser med 
alderen, i takt med at det effektive rod
rum bliver dybere og bladarealet større 
(Holstener-Jørgensen 1961). I tabel 7 ses 
evapotranspirationen og afstrømningen 
for bøg på en gennemsnitsbonitet (baseret 
på Holstener-Jørgensen (1961) og Drag
sted (2000)). Stigningen i afstrømning i 
de ældre bevoksninger tilskrives en la
vere tilvækst og mere åbent kronerum. 
Holstener-Jørgensen (1961) finder at al
derens indflydelse på grundvandssænk
ning (og dermed vandforbruget) ikke er 
signifikant forskellige i bøg og rødgran. 
Antages det desuden, at afstrømningen 
fra bøgebevoksninger er 15 % højere 
end for rødgran over hele aldersspekte
ret får man tabel 8. 

7.2 Værdisætning af grundvand 

Grundvandet under skovene kan pris
sættes udfra omkostnings- eller ind-



tægtssiden. Den første afspejler vandets 
marginale værdiproduktivitet, når den 
bruges som input i produktionen. Den 
sidste afspejler forbrugerens marginal
nytte ved forbrug af vand. 
Møller (1996) fremhæver, at denne frem
gangsmåde ikke indregner skyggeom
kostningen ved en overudnyttelse af 
vandressourcen. I en sådan situation svarer 
problemstillingen til tilfældet med en 
ikke-fornybar ressource, f.eks. olie. I det 
vestlige USA opleves der perioder med 
vandknaphed, forårsaget af lave vand
priser og et deraf følgende ovelforbrug. 
En mulighed er at anvende en pris, der 
udtrykker den reelle knaphed på vand, 
og som modvirker et overforbrug. Den 
kan beregnes som: 

- Ligevægtsprisen, der sikrer, at forbru
get ikke overstiger den naturlige til
vækst i grundvandsressourcen, eller 

- Markedsprisen forhøjet med de sam-

fundsøkonomiske omkostninger ved, 
at vandressourcen i en periode er ud
tømt (Møller 1996). 

Ligevægtsprisen kan bestemmes ved 
først at skønne efterspørgselskurven for 
vand og dernæst sættte efterspørgslen 
lig med udbudet svarende til den natur
lige tilvækst i grundvandsressourcen. 
Hansen (1996) skønner således en ef ter
spørgselsfunktion for vand i Køben
havnsområdet. Af udenlandske studier 
kan f.eks. nævnes Gibbs (1978), Howe 
(1982) og Williams og Suh (1986). 
Hvis ressourcen overudnyttes, så anven
des i stedet den pris, der viser omkostnin
gerne ved at fremskaffe den nødvendige 
vandmængde andetsteds fra. Herved be
regnes værdien som en skyggepris, der 
afspejler forventede meromkostninger i 
forbindelse med f.eks. : 
- flytning af boringer til vandrige loka

liteter, 

Figur 22. Real prisudvikling på vand soLgt fra Københavns Vand. 
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Tabel 9. Forskel mellem bøg og rødgran i normalskoven. 

Omdriftsalde r Afstrømning 

m3/ha/år 

1 O 

10 200 

20 295 

30 319 

40 325 

50 321 

60 318 

70 318 

80 320 

90 322 

- transport af vand fra fjernere lokalite
ter, og 

- investeringer i udbygning af vandfor
syningsnet. 

Miljø- og Energiministeriet (1997) vur
derede omkostningerne til flytning af 
boringer ti I 2,51 kr/m3. Mertransport af 
vand fra fjernere uforurenede lokaliteter 
og merinvesteringer i udbygning af 
vandforsyningsnet blev skønnet til i alt 
5,18 kr/m 3 . Disse skøn er behæftet med 
stor usikkerhed, men angiver dog en 
størrelsesorden. 
Figur 22 viser vandpriser fra Køben
havns Vand over perioden 1974-1996. 
Disse priser afspejler i princippet oven
nævnte omkostninger plus en profitmar
gin til omkostningsdækning af vandfor
syningens produktionsapparat. Priserne 
er renset for skatter og afgifter. 
Et væsentligt spørgsmål ved værdisæt
ning af ændret vandproduktion ved 
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Nutidsværdi 

kr/ha kr/ha 

O O 

783 39.134 

1.152 57.625 

1.250 62.484 

1.271 63 .531 

1.256 62.790 

1.243 62.141 

1.245 62.237 

1.252 62.596 

1.260 62.984 

overgang til en mere naturnær løvskov 
er, hvorvidt en merproduktion også har en 
forbrugspris. I mange regioner i Danmark 
overstiger produktionen forbruget. Med
mindre den overskydende produktion 
sælges til andre regioner, vil en mer
produktion ikke have en merværdi. Der
for er det en væsentlig forudsætning, at en 
eventuel merproduktion også forbruges. 

7.3 Forudsætninger 

Normalskovsmodellerne forudsætter følg
ende: 

- Fremskrivning til 2000 af real pris på 
vand solgt fra København s Vand i 
1996 med 3 % pr. år. Herefter antages 
det, at prisudviklingen følger den al
mene inflation i samfundet. 

- Afstrømningsmodellerne er vist i tabel 
7 og 8. Det antages dog, at afstrøm
ningen på tidspunktet for gentilplant
ning er ca. 50 % af den årlige nedbør. 



- Den gennemsnitlige årlige nedbør er 
650 mm/år. 

- Der skelnes ikke mellem boniteter, da 
det antages, at den største forskel er 
knyttet til træarten. Der skelnes heller 
ikke mellem traditionelløvskovsdrift 
og en mere naturnær løvskovsdrift. 

- Vi ignorerer en eventuel forsinkelses
effekt. 

7.4 Normalskovsmodeller for 
nåleskov og løvskov 

Igen er udgangspunktet for normal
skovsmodellerne betingelserne for op
bygning af normalskov. Her skelnes 
ikke mellem boniteter, men der opgøres 
udelukkende afstrømningen fra typiske 
rødgran- og bøgebevoksninger. 
Forskellen mellem de to systemer er vist 
i tabel 9 . Her angives omdriftsalderen 
for normalskoven, afstrømning til grund
vandet samt nutidsværdien af afstrøm
ningen. Der anvendes en vandpris på 3,91 
kr/m3 baseret på data fra Københavns 
Vand . Værdien af merproduktionen ved 
skift fra rødgran til bøg forudsætter at 
hele afstrømningen sælges/købes, jf. 
ovenstående diskussion. 
Det ses, at i normalskoven er merpro
duktionen ved skift til bøg i snit over 
300 m 3/ha/år eller over 1.200 kr/ha/år. 
Nutidsværdien ved en rentefod på 2 % 
er mere end 60.000 kr/ha. Alene set ud 
fra værdien af vandproduktionen er de 
økonomiske incitamenter til en kon
vertering store. Forudsætningerne er dog 
diskutable, og værdien må ses som et 
Øvre skøn, forudsat at vandprisen er 
korrekt. 

7.5 Normalskovsmodeller under risiko 
for stormfald 

Med udgangspunkt i 0stergård (1988) 
anvendes en risiko for stormfald på 8 %. 

Inkluderes stormfaldsrisikoen, vil rød
granbevoksningerne gennemsnitlig blive 
yngre, hvorved afstrømningen øges. 
Det beregnes, at for rødgran bonitet I, 
hvor risikoen indtræder efter alderen 
30 år, øges den gennemsnitlige årlige 
afstrømning med 185 m 3/ha og nutids
værdien med 36.163 kr/ha. Ved sam
menligning med tabel 9 ses det, at for
delagtigheden af et træartsskift omtrent 
halveres. 
Ved bonitet III vil vandproduktionen un
der rødgran i normalskoven vende bille
det. I så fald er den årlige afstrømning 
588 m3/ha større under rødgran end under 
bøg i normalskoven. Det sky Ides en re
lativt større andel af yngre bevoksninger, 
som samtidig har en relativ stor afstrøm
ning. Nutidsværdien er 2.300 kr større pr. 
ha i rødgran , bonitet III end ved et skift til 
bøg. Der ses bort fra risikoen for en for
ringet vandkvalitet p.g.a. forhøjet nedsiv
ning af nitrat og organisk materiale. 

7.6 Usikkerhed 

Det er vigtigt at understrege den store 
usikkerhed, der er forbundet med de 
viste resultater. Modellen for vand pro
duktion afspejler et realistisk niveau for 
vandafstrømningen i henholdsvis rød
gran og bøg. Der kan være større alders
afhængige forskelle end skitseret i tabel 
7 og 8. Dog synes litteraturen at be
kræfte forløbet med en høj afstrømning 
i yngre bevoksninger, men faldende ind
til den alder, hvor væksten (vandforbru
get) topper. Herefter stiger afstrømningen 
igen , men langsomt. 
Nærliggende er det at undersøge boni
tetsforskelle. Evapotranspirationen er 
nært knyttet til løv- og nålemassen og 
dermed træarternes Leaf Area Index 
(LAl). Des større LAl, des større mæng
der nedbør vil fordampe fra trækronerne. 
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Møller (1944) beskæftiger sig med, 
hvilken indflydelse boniteten har på LAL 
Han påviser, at hos bøg har en bonitets
variation fra I til IV ingen målbar indfly
delse; hos rødgran gælder det sarrune ved 
en bonitetsvariation fra r til III. 
Jf. ovenstående diskussion er der nogen 
usikkerhed ved prissætning af vand. I 
bynære områder vil det årlige forbrug 
sandsynligvis overstige den årlige til
vækst i grundvandsdepoterne under 
bynære skove . Her vil prisen afspejle 
omkostningerne ved at købe vand fra 
fjernere beliggende grundvandsdepoter. 
Af den grund argumenteres der for at an
vende købsprisen for Københavns Vand. 
I områder, der er selvforsynende, d.v.s. 
hvor det årlige forbrug overstiger tilvæks
ten i grundvandsressourcen, vil en årlig 
merproduktion ikke have en merværdi. 
Herudover vil de præsenterede resultater 
afhænge lineært af den anvendte vandpris. 

7.7 Sammenfatning 

Denne analyse anvender normalskovs
modeller for rødgran og bøg til at vur
dere en eventuel stigning i produktionen 
af grundvand ved omstilling til mere 
naturnær skovdrift i Danmark. Mervær
dien af forskellen i grundvand sproduk
tion mellem nåleskovsdrift og Jøvskovs
drift er i normalskoven beregnet til mere 
end 1.200 kr/ha/år svarende til en nu
tidsværdi på mere end 60.000 kr/ha. 
r en deterministisk model er de økono
miske incitamenter for en konvertering 
store. Men risikoen for stormfald er latent 
i mange danske nåleskove. Medregnes 
risikoen for stormfald, vil fordelagtig
heden af en konvertering omtrent halve-

res for de gode jorde. På gennemsnits
jorde og derunder vil vandproduktionen 
under rødgran værre større end under 
bøg i normalskoven. 
Merværdien realiseres kun, såfremt der 
er efterspørgsel på merproduktionen af 
grundvand. 

8. Rekreation og biodiversitet 

En omlægning af (dele af) det traditio
nelle skovbrug til naturnær skovbrug vil 
på længere sigt øge andelen af løvtræ i 
de danske skove samt sandsynligvis 
ændre det generelle skovbillede. Dertil 
forventes det, at en mere divers (artsrig) 
skov samt eventuelt en støne mængde 
dødt stort dimensioneret ved vil bidrage 
til en højere artsdiversitet i skovene. 
Den samfundsøkonomiske værdi af disse 
ændringer er meget svær, sandsynligvis 
umulig, at opgøre . Værdien af først
nævnte knytter sig primært til en for
bedret oplevelse af ophold i skoven. 
Du bgaard (1998) opgør med baggrund i 
et spørgsmål om betalingsvillighed for 
de danske skoves rekreationstilbud, at 
danskere gennemsnitligt er parat til at 
betale 128 kr/år for denne ret. 
Resultatet siger noget om, at den vel
færdsøkonomiske værdi af rekreation er 
betydelig, men den siger ikke noget om 
værdien af marginale ændringer i rekre
ationstilbuddet i forbindelse med fx. skov
rej sning eller overgang til naturnært 
skovbrug. Resultatet refererer nemlig til 
det samlede konsumentoverskud fra re
kreation og siger ikke noget om den mar
ginale værdi af skov som rekreationstil
bud. Teknisk set kan den være negativ . 

Hvis man tager højde for risikoen for stormfald i rødgran vil der ske en større pro
duktion af grundvand, fordi bevoksningerne gennemgående bliver yngre. 
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U nder alle omstændigheder vil en æn
dring af driftsformen alene have en mar
ginal effekt på værdien af rekreation, 
hvadenten den er positiv eller negativ. 
Dertil vil den være en del år om at ind
finde sig, hvorfor dens værdi vil være 
reduceret med en diskonteringsfaktor. 
Det vurderes derfor ikke at være her, 
den store samfundsøkonomiske gevinst 
eller omkostning skal findes. 
Værdien af biodiversitet er ligeledes 
svær at opgøre. Den knytter sig til en 
række forhold (Linddal 1993, Pearce 
and Turner 1990), hvoraf den direkte 
eller indirekte oplevelsesværdi nok er den 
mest udbredte og anerkendte, men ikke 
nødvendigvis den generelt vigtigste. 
I mange situationer indebærer en høj arts
diversitet nemlig at man bevarer en række 
optioner - fx udvikling af nye medicin ty
per, og genbank til brug for forædling af 
dyrkede afgrøder. Endvidere betyder en 
høj artsdiversitet sandsynligvis et stabilere 
økosystem, der vil give flere muligheder 
for udvikling i tilfælde af eksempelvis 
større klimaændringer (Larsen 1995). 
De fleste af de arter, der findes og frem
over kan genindvandre til de danske 
skove, er ikke arter som på globalt plan 
er truede. Derfor vil en række af de ud
viklingsmuligheder, der omfatter en høj 
biodiversitet, ikke være knyttet til en be
stemt naturnær driftsform. 
Derfor bedømmes det, at en højere artsdi
versitet i første række vil have værdi gen
nem den direkte eller indirekte oplevelse 
samt i nogen grad også gennem forbed
rede muligheder ved betydende klima
ændringer. Størrelsesordenen er ukendt. 

9. Fleksibilitet og usikkerhed 

Det har flere gange været fremme i de
batten , at det naturnære skovbrug med sin 
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mere diverse artssammensætning og ofte 
større masseniveau indebærer større øko
nomisk fleksibilitet end det traditionelle 
skovbrug. Der tænkes i reglen på mulig
heden for at udnytte svingninger i priser 
eller andre usikre økonomiske faktorer 
til økonomisk fordel, såkaldt konjunktur
hugst. Analyser af denne art for danske 
forhold er udført af Thorsen (l 999a, c). 
En anden ide er, at artssammensætningen 
reducerer risikoen i forhold til for eksem
pel udsving i priser, en såkaldt portefølje
gevinst (Møller 2000, Thorsen 1999b). 
I forhold til traditionel drift er det imid
lertid tvivlsomt, om der vil være øgede 
gevinster af denne art. Den øgede masse 
i naturnær skovbrug er ofte koblet til en 
længere omdriftstid på en del af massen. 
Dette indebærer også en større kapital
omkostning. 
Dertil kommer, at man i det traditionelle 
skovbrug ofte ikke behøver tage samme 
hensyn til foryngelsen af arealet. Lige
ledes vil porteføljegevinsten ved at have 
flere træarter let kunne realiseres i det 
traditionelle skovbrug ved at have flere 
træarter på hver sit areal. Det er i høj 
grad også, hvad man har i dag. 
Der er dog et punkt, hvor man kan opnå 
en fleksibilitetsgevinst i det naturnære 
skovbrug, som ikke kan gennemføres i 
det traditionelle skovbrug: Muligheden 
for at vælge mellem flere træarter på 
samme areal. 
I en træartsblanding med bøg og doug
lasgran/ædelgran kan man vælge at fav
orisere den ene art frem for den anden 
alt afhængig af eksterne faktorer. Hvis 
klimaudviklingen er til mere gavn for 
bøg end de andre arter, kan en selektiv 
hugst til fordel for bøg øge værdien af 
skoven. Lignende betragtninger kan 
gøres for langsigtede ændringer i pris
niveauer og trends. 



Disse gevinster er særegne for blandin
gen af relativt forskellige træarter på 
samme areal. Det skal påpeges, at man 
- når man benytter sig af fleksibiliteten 
- bevæger sig i retning mod en mono-
kultur. Dermed forlades lidt af ideen 
med det naturnære skovbrug, og samtidig 
ændrer man sin portefølje med en po
tentielt højere risiko til følge. Sidst
nævnte vil i en eller anden grad være 
optimalt, men sætter samtidig grænser 
for, i hvor høj grad man skal udnytte 
fleksibiliteten. 
Som understreget flere gange i denne 
rapport er erfaringerne med praktisk drift 
af naturnært skovbrug og de økonomiske 
resultater særdeles beskedent. De øko-

nomiske konsekvenser af en konverte
ring til naturnær drift vil blive ved at 
være meget usikre, indtil der er høstet 
flere erfaringer. Derfor vil der sandsyn
ligvis være en betydelig uvilje blandt 
private skovejere til at konvertere tradi
tionelt skovbrug til natumær skovdrift -
også selvom der i det enkelte tilfælde 
kan være en økonomisk gevinst. Det er 
der tre årsager til: 

1. En del skovejere har utvivlsomt fal
dende marginalnytte, og de er dermed 
hvad der teknisk betegnes som "risiko
averse" (-modvillige). For sådanne 
individer har usikkerhed om et "frem
tidigt" aktivs pengeværdi en negativ 

Naturnær skovdrift giver lidt større fleksibilitet. Samtidig vil en radikal omlægning af 
dansk skovbrug dog også betyde et tab af fleksibilitet, fordi den samlede portefølje 
af arter og dyrkningssystemer bliver smallere. Deifor bør en eventuel konvertering fore
tages med omtanke og begyndes først på de lokaliteter, hvor den direkte gevinst er størst. 



effekt på den forventede nytte, der 
knyttes til aktivet. Derfor vil disse 
ejere vurdere, at konverteringsprojek
tet er mindre attraktivt end den kendte 
traditionelle drift. 

2. Dertil kommer et dynamisk og spil
teoretisk aspekt: Såfremt den enkelte 
skovejer har en forventning om, at 
andre, fx. staten, vil foretage konver
tering i en vis udstrækning, og en for
ventning om, at troværdige erfaringer 
derfra vil være tilgængelige for ham, 
så vil der ligge et incitament til at 
vente. For når disse erfaringer er frem
skaffet, vil han have et bedre beslut
ningsgnmdlag, usikkerheden vil være 
mindre, og han vil mere præcist kunne 
anslå den forventede indkomst. 
Uanset om den nye information er 
positiv eller negativ med hensyn til 
projektets rentabilitet, vil den have en 
positiv nytteværdi for den risiko
averse skovejer. Derfor vil han fore
trække at vente, medmindre han kom
penseres med en slags risikopræmie. 

3. Den tredje årsag knytter sig også til 
det dynamiske i problemstillingen. 
Der findes sikkert skovejere, som på 
grund af relativ lille indkomst fra 
skovbruget eller på grund af stor per
sonlig formue, ikke har så stor relativ 
risiko-aversion og måske næsten er 
risikoneutrale. Selv for disse skov
ejere vil der være et incitament til at 
forholde sig afventende til mulighe
den for konvertering. 

Et eksempel til forklaring: En ejer af en 
4S-årig rødgranbevoksning vil måske 
notere sig, at den nuværende netto-på
rod værdi af bevoksningen er lille på 
grund af de lave priser. Set i et historisk 
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perspektiv bør der være en betydelig 
sandsynlighed for mærkbare prisstig
ninger inden for de næste JO-IS år. Da 
en konvertering af en sådan bevoksning 
vil medføre en investering nu, vil der 
være et incitament til at vente, fordi ge
vinsten ved en prisstigning er betydelig. 
Tabet er kun rentetabet ved at udskyde 
hugst samt den fremtidige kultur. 
Dette er dynamikken omkring konjunk
turhugst, men det er væsentligt at be
mærke at den sænker lysten til at kon
vertere, også selvom priserne ikke for
ventes at stige. Der skal blot være en 
ikke ubetydelig sandsynlighed for, at de 
kan gøre det. 
Mange andre faktorer svinger over tid: 
Hugstomkostninger, tilskud til diverse 
driftstiltag og meget andet. Mange af 
disse usikre faktorer vil have tilsvarende 
forsinkende effekt på ejerens incitament 
til at foretage en investering. Han vil 
ofte foretrække at vente og se tiden an, 
fordi alene det at vente har en værdi 
under usikkerhed. 
En absolut ansættelse af såvel risiko
præmier som optionsværdier er meget 
kompleks og vil være meget følsom for 
den konkrete case. Men det er nødven
digt at være opmærksom på forholdene, 
da de kraftigt påvirker ejernes adfærd. 
Konklusionen med baggrund i disse over
vejelser er, at naturnær skovdrift antage
lig rummer enkelte nye fleksibilitetsge
vinster, der taler for en konvertering. 
Samtidig vil en radikal omlægning af 
dansk skovbrug dog også betyde et tab 
af fleksibilitet, for så vidt som den sam
lede portefølje af arter og dyrknings
systemer bliver smallere. Dette taler for, 
at en eventuel konvertering bør fore
tages med omtanke og begyndes først 
på de lokaliteter, hvor den direkte ge
vinst er størst. 



10. Konklusioner og anbefalinger 

I dette afsluttende kapitel opsummeres 
del konklusionerne fra analysen. Der 
præsenteres en endelig og samlet kon
klusion samt anbefalinger til at gennem
føre en konvertering i tråd med konklu
sionerne. 

10.1 Resultater af driftsøkonomisk 
analyse 

Analysen arbejder med et sæt antagelser 
og scenarier, der er grundigt beskrevet i 
rapporten. Det analyseres hvilke økono
miske konsekvenser det vil have at kon
vertere fra traditionel drift af rødgran 
eller anden nål af varierende bonitet og 
til delvist selvforyngende natumære sy
stemer med bøg eller eg som hovedtræart. 

Boks 3. Driftsøkonomi 

Analysen viser alt andet lige, al: 

Der anvendes flere forskellige modeller 
for konverteringsfasen, hvor forskellene 
mellem modellerne primært er den inten
sitet, hvormed en konvertering gennem
føres. I meget intensive modeller ud
føres plantning, hegning m.m. efter 
næsten traditionel driftsform. I mere eks
tensi ve modeller udføres en mere beske
den kulturindsats, kulturfasen trækkes i 
langdrag, og der bygges i større eller 
mindre grad på den naturlige opvækst; 
det sidste medfører at den første træ
generation har reduceret værdi. 
Resultaterne er opsummeret i boks 3, 
og til dem skal knyttes følgende kom
mentarer. 
I de situationer, hvor en konve11ering 
ikke er attraktiv , er fortsat traditionel 
drift i reglen kun en anelse bedre end 

- Det naturnære skovbrugs økonomi vil sandsynligvis være rimelig god og på gode 
boniteter på niveau med kendte selvforyngende bøgesystemer. 

- Generelt er konverteringsmodeller med en ekstensiv, økonomisk beskeden kultur
indsats mest attraktive rent økonomisk, uanset reducerede indtægter. 

- På meget gode lokaliteter med ringe stormfaldsrisiko vil en konvertering næppe 
være attraktiv. 

- På middelgode og dårlige boniteter vil en konvertering efter en ekstensiv model 
ojtest være økonomisk attraktiv. 

- På alle lokaliteter med betydende stormfaldsrisiko vil en konvertering være at
traktiv, næsten uanset hvilken model, der vælges. 

- Omlægning af ensaldrende bevoksninger af løvtræ, typisk bøg, til en uensaldrende 
skovtype i løbet af en omdrift er relativt bekostelig, 10-30.000 kr pr. ha. 
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det bedste scenarium. I de situationer, 
hvor en konvertering er attraktiv, er for
skellen mellem fortsat traditionel drift 
og det bedste scenarium ofte betydelig. 
Her udgør kapitalværdigevinsten 10-
60.000 kr. pr. ha, størst på de ringeste 
boniteter. 
Det skal understreges, at disse konklusi
oner bygger på den forudsætning, at der 
først konverteres efter optimal om
driftsalder eller efter tvangsskovning. 
Omkostningen ved at gennemtvinge en 
konvertering, før det er optimalt er ofte 
betydelig, 10-60.000 krlha i direkte 
driftsøkonomisk tab - størst på de bedste 
boniteter. Gennemtvinger man således 
en konvertering, kan det føre til betyde
lige tab, der mere end udligner den po
tentielle gevinst. 
Disse konklusioner gælder i grundmo
dellen. Hvis forudsætningerne ændres 
viser det sig at: 

- Risikoen for stormfald skal mere end 
halveres i forhold til grundmodellen, 
før de ovenstående generelle konklu
sioner påvirkes. 

- Et yderligere prisfald på nåletræ på 
20% vil gøre en optimal konvertering 
attraktiv på alle lokaliteter uanset 
stormfaldsri siko. 

- En prisstigning på nåletræ på 20% be
tyder, at en konvertering ikke er attrak
tiv på gode såvel som middelmådige 
lokaliteter med ringe stormfaldsrisiko. 

- En reduktion af den naturnære drifts 
bonitet med et helt niveau ændrer 
ikke ved ovenstående generelle kon
klusioner. 

- En forlængelse af kulturfasen i kon
verteringsfasen har kun en beskeden 
negativ effekt på værdien af konverte
ring og ændrer ikke ved ovenstående 
generelle konklusioner. 
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Boks 4. Hjemmehørende træarter 

Konverterer man hurtigst muligt 
dansk skovbrug til naturnær drift af 
hjemmehørende træarter, så vil det 
koste væsentligt mere end 2 milliar
der kr, alene i tabt produktionsværdi. 

- Såfremt den fremtidige naturnære 
drift kræver betydelig vildtafværgning 
i form af hegning, vil en konvertering 
kun være attraktiv på stormudsatte lo
kaliteter og meget ringe lokaliteter. 

Disse konklusioner gælder for de enkelte 
afvigelser fra grundmodellen. Hvis man 
kombinerer de afvigelser, der gør natur
nær skovdrift mindre attraktiv, så kan man 
nå frem til, at en konvertering kun er 
attraktiv på de gode og middelmådige 
lokaliteter, hvor der er høj risiko for 
stormfald, samt på de ringeste boniteter. 

10.2 Hjemmehørende træarter 

De naturnære dliftsformer anvender over
vejende hjemmehørende træarter. Det er 
ofte fremført, at et krav om, at man al
ene anvender hjenunehørende træarter, 
vil være dyrt. Det skal slås fast, at en re
striktion af denne art vil have negativ 
økonomisk betydning; det er kun stør
relsen, der kan diskuteres. 
De driftsøkonomiske analyser antyder, 
at det kun er på de bedst beskyttede 
lokaliteter, at der for rødgran er et direkte 
kapitalværditab ved en sådan restriktion. 
Andre steder er en konvertering umid
delbart attraktiv ifølge analysen, også 
selvom der skiftes til hjenunehørende 
træarter. 
Det skal understreges, at en begræns-



Hvis man kombinerer de afvigelser, der gør naturnær skovdrift mindre attraktiv, så 
kan man nå frem til, at en konvertering kun er attraktiv på de gode og middelmådige 
lokaliteter, hvor der er høj risiko for stormfald, samt på de ringeste boniteter. 

ning af træartsvalget til hjemmehørende 
træarter vil betyde en smallere porte
føUe, og at de danske skove i fremtiden 
kan præstere en smallere vifte af ydelser. 
Dette reducerer fleksibiliteten i fremti
dens skovbrug, og da fremtidens præfe
rencer er ukendte, har dette en negativ 
økonomisk effekt. Det er ikke medreg
net i den driftsøkonomiske analyse. 
Endelig skal det atter understreges, at en 
forceret konvertering uden hensyn til 
tilvækstmulighederne i de stående be
voksninger vil være overordentlig dyr, 
jvf. boks 4. 

10.3 Vildtet og den naturnære drift 

Den største økonomiske gevinst ved en 
overgang til naturnær drift ligger i be
sparelser i foryngelsesfasen. Det er blevet 
påpeget, at hjortevildtet udgør et stort 

problem for dansk skovbrug, da det for
dyrer skovenes foryngelse (Larsen 1997). 
Som beskrevet oven for er hegnsudgif
ten så stor, at den kraftigt kan påvirke 
rentabiliteten af naturnær drift. 

Boks 5. Vildt og hegning 

Hjorte v ildte t koster dansk skovbrug 
10-30 millioner kr om året i hegns
udgifter. 

Men bortskydning er næppe altid 
en god løsning. Hjortevildtet er 
nemlig meget vigtig for markeds
værdien af jagten i de danske skove 
- en værdi i størrelsesordenen 120 
millioner kr/år! 
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Man kan derfor overveje at reducere 
vildtbestanden for at spare hegnsom
kostninger i det traditionelle og måske 
også det naturnære skovbrug. Det skøn
nes, at der anvendes ca. 12 millioner kr 
pr. år til hegning i skovbruget. Dertil 
kommer ca. 16 millioner kr til hegning 
af nordmannsgran mv. 
En væsentlig reduktion af vildtbestan
den må imidlertid forventes at have ne
gativ effekt på den samfundsøkonomiske 
værdi af jagt og rekreation. Mens den 
sidstnævnte ikke kan værdisættes, er det 
opgjort, at den samlede markedsværdi 
af jagten i de danske skove er omkring 
120 millioner kr om året. 
Det er uvist, hvor meget en reduktion af 
hjortevildt-bestanden med fx 50% vil 
påvirke denne værdi. Det er dog tydeligt 
at hvis markedsværdien af skovenes 
jagtmuligheder reduceres betydeligt, så 
kan gevinsten i form af sparede hegns
omkostninger hurtigt udviskes. Dertil 
kommer de velfærdsøkonomiske tab ved 
et lavere jagtudbud. 
Det må altså bero på en lokal vurdering 
af jagt- og friluftsværdier samt efter
spørgsel efter begge, om man vil be
skytte skovenes foryngelsesfase gen
nem en strammere jagtpolitik frem for 
hegning. 

10.4 Pesticider og traditionelle 
driftsformer 

Der er voksende politisk bekymring for 
at anvendelsen af pesticider i jordbruget 
medfører store omkostninger gennem 
forureningen af vores nærmiljø, herun
der drikkevand. Det er derfor realistisk 
at forvente en stadig strammere regule
ring af anvendelsen af pesticider også i 
skovbruget. 
I de naturnære scenarier er der ikke an
vendt pesticider, men i stedet større ud-
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gifter til jordbearbejdning og eventuelt 
længere tid i ku Iturfasen. Derfor er disse 
scenarier upåvirkede af eventuelle stram
ninger på pesticidområdet. 
Alle de traditionelle driftssystemer, der 
sammenlignes med, anvender imidlertid 
pesticider. Forestiller man sig, at man 
ophører med at bruge pesticider og i 
øvrigt ikke ændrer driften, vil der opstå 
omkostninger i form af især forlængede 
kulturfaser og reducerede bevoksnings
kvotienter. Analyser viser, at selv be
skedne forlængelser og reduktioner af 
bevoksningskvotienter vil indebære be
tydelige tab i størrelsesordenen 10.000 
kr pr. ha . 
Forventer man stærkere restriktioner på 
pesticider fremover, vil dette alt andet 
lige favorisere de naturnære systemer, 
der anvender foryngelse under skærm 
og andre midler til at regulere konkur
renceforholdene. 

10.5 Naturnære driftsformer og 
CO2 -lagring 

Analysen anvender en række normal
skovsmodeller til at kvantificere og 
værdisætte COrakkumuleringen ved en 
omstilling til naturnær skovdrift i Dan
mark. Generelt vil løvskove lagre større 
mængder CO2 end nåleskove. 

Boks 6. CO2 lagring 

Naturnær skovdrift betyder en øget 
kulstofbinding i de danske skove, 
men det tager tid at opbygge disse 
større lagre. Realistiske beregnin
ger peger på, at kapitalværdien af 
de øgede lagre ved en konvertering 
af de danske nåleskove vil udgøre 
3-6.000 kr pr. ha. 



Værdien af øget grundvandsproduktion kan være betydelig. Gevinsten er beregnet til 
op mod 60.000 kr/ha i kapitalværdi, men de forudsælIer at merproduktionen faklisk 
forbruges. og at det drejer sig om arealer uden risiko for stormfald. 

Prisen på CO2 ansættes ud fra den nu
værende afgift på ca. 100 kr/ton. Kon
verteres nåleskovene gradvist til natur
nær løv, vil de større lagre opnås efter 
ca. 100 år. De ekstra lagre får derved en 
nutidsværdi på ca. 3.500-4.500 kr/ha når 
der ses bort fra risiko for stormfald. 
Risikoen for stormfald er betydelig i 
mange danske nåleskove, og deres kapa
citet som kulstoflagre er derfor betydelig 
ringere end antaget ovenfor. Medregnes 
stormfaldsrisiko øges forskellen mellem 
de to driftsformer, og dermed øges nu
tidsværdien af de ekstra lagre med 
4.200-6.100 kr pr. ha. 
Det kan konkluderes, at en gradvis kon
vertering af de danske skove til mere 
naturnære løvskovssystemer kan øge 
COrakkumuleringen i de danske skove 
- men nutidsværdien af de ekstra lagre 

vil være lav. Ved en pris på 100 kr pr. 
ton varierer nutidsværdien af det ekstra 
COrbidrag mellem 3.000-6.000 kr pr. 

Boks 7. Grundvand 

Værdien af øget grundvandspro
duktion kan være betydelig. Bereg
ninger peger på en kapitalværdige
vinst på op til 60.000 kr pr. ha, men 
de forudsætter: 

- al merproduktionen faktisk for
bruges. 

- at det drejer sig om arealer uden 
risiko for stormfald. 
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ha. På de lokaliteter, hvor det er dyrt at 
konvertere, vil den øgede COrbinding 
derfor ikke alene kunne retfærdiggøre 
omlægningen. 
Konklusionen afhænger dog kraftigt af 
prissætningen af CO2 . 

10.6 Naturnære driftsformer og 
grundvandsproduktionen 

Der er voksende fokus på skovenes po
tentiale som drikkevandsproducent, og 
derfor vurderes en eventuel stigning i 
grundvandsproduktionen ved omstilling 
til mere naturnær skovdrift. 
Et væsentligt spørgsmål i forbindelse 
med værdisætning af ændret vandpro
duktion er, hvorvidt en merproduktion 
også har en forbrugspris. I mange regio
ner i Danmark overstiger produktionen 

forbruget , og har dermed ingen umid
delbar værdi. 
V ærdien af øget grundvandsproduktion 
kan være betydelig. Beregninger peger 
på en kapitalværdigevinst på op til 
60.000 kr pr. ha. Men de forudsætter: 

- at merproduktionen faktisk forbruges , 
- at det drejer sig om arealer uden risiko 

for stormfald, 
- at der ikke findes bedre alternativer, 

eksempelvis braklægning af andre re
gioner. 

Konklusionen er at merværdien af for
skellen i grundvandsproduktion mellem 
nåleskov og løvskov er over 1.200 
kr/ha/år, svarende til en kapitalværdige
vinst på over 60.000 kr/ha. Dette forud-

Analysens overordnede konklusion taler klart for en øget brug af naturnær drift, samtidig 
med at den peger på usikkerhedsmomenter. Analysen viser, at en forceret konvertering 
kan blive særdeles dyr og koste et milliardbeløb i tabt produktion fra de eksisterende skove. 



sætter at man ignorerer effekten af 
stormfald. I en deterministisk model er 
incitamentet til en konvertering derfor 
umiddelbart stort. 
Medregnes risikoen for stormfald vil 
fordelagtigheden af en konvertering 
omtrent halveres for de gode jorde. Des
uden vil vandproduktionen på gennem
snitsjorde og derunder være større under 
nåleskov end under løvskov. Årsagen er 
de relativt større kulturarealer. 

10.7 Endelige konklusioner og 
anbefalinger 

Afslutningsvis gives en række anbefa
linger, der alene tager udgangspunkt i 
de økonomiske overvejelser i fOJ"bin
delse med dette projekt. Anbefalingerne 
afspejler således alene de konklusioner 
som forfatterne mener en fuld økono
misk analyse vil føre til. Den samlede 
konklusion fremgår af boks 8, og den er 
tæt knyttet til sættet af anbefalinger. 

Konklusionen taler klart for en øget 
brug af naturnær drift. Samtidig afspej
ler den de usikkerhedsmomenter, der er 
redegjort for i dette sammendrag og 
mere dybtgående i den bagvedliggende 
analyse. Det er dokumenteret i analy
sen, at en forceret konvertering kan 
blive særdeles dyr og koste et milliard
beløb i tabt produktion fra de eksiste
rende skove. 
Samtidig bygger enhver økonomisk 
analyse på en række forudsætninger, som 
vil ændre sig over tid. En gradvis kon
vertering - der vil strække sig over flere 
årtier - vil derfor have den yderligere 
værdifulde fordel, at man har mulighed 
for at justere praksis, planer og strate
gier, efterhånden som økonomiske og 
biologiske rammebetingelser ændrer sig. 
I boks 9 gives en række konkrete anbe-

Boks 8. Endelig konklusion 

Der er såvel driftsøkonomiske som 
samfundsøkonomiske gevinster ved 
en gradvis konvertering af visse 
traditionelt drevne nåleskove til na
turnær drift af løvskovsdominerede 
skove. En konverteringsproces skal 
ikke forceres, men gennemføres 
med omtanke og fra den ende, hvor 
lønsomheden vurderes at være 
størst. 

falinger vedrørende en konvertering til 
naturnær skovdrift. Disse anbefalinger 
udpeger de områder, hvor man i første 
række bør overveje en konvertering, og 
de områder, hvor man ikke umiddelbart 
bør konvertere. 
Til sidst skal det understreges, at der et 
stort behov for at indsamle yderligere 
information om de driftsøkonomiske 
konsekvenser af en konvertering. Især 
erfaring med billigere og mere eksten
sive kulturmetoder vil være værdifulde. 
Usikkerheden om specielt omkostnin
gerne i en konverteringsfase vil give 
den private skovejer et stort incitament 
ti I at vente på, at andre gør deres erfa
ringer først, for så vidt han kan forvente 
at lære af dem. Dette gælder uanset, om 
der forventes en mindre økonomisk for
del ved konvertering. 
Skønner man at det er i samfundets in
teresse at igangsætte en konvertering, er 
der to muligheder for at imødegå denne 
effekt af usikkerheden: 

- Man kan betale et tilskud ved konver
tering, et tilskud der kan betragtes 
som en slags usikkerhedspræmie. 
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Boks 9. Anbefalinger 

Følgende anbefalinger følger af den økonomiske analyse: 

- Som hovedregel skal der ikke konverteres før efter optimal omdriftsalder eller 
tvangshugst af eksisterende bevoksninger. 

- Arealer med meget ringe bonitet bør alene konverteres efter en ekstensiv model. 

- Arealer Ined stor risiko for stormfald bør generelt konverteres efter afdrift. 

- Arealer af god bonitet og med lav risiko for stormfald bør ikke konverteres. 

- Det bør overvejes at konvertere på arealer, hvor en øget vandproduktion vil blive 
efterspurgt, og hvor braklægning ikke er et alternativ. 

- Ved enhver konvertering bør man lokalt overveje de økonomiske effekter for 
vildtbestand, foryngelsesforhold og andre dyrkning,<,faktorer. 

- Man kan reducere usikkerheden ved 
hurtigst muligt at starte forsøg på of
fentlige arealer og informere om dyrk
ningsmæssige og økonomiske konse
kvenser. 

Såfremt man ønsker at fremme natur
nære driftsformer mere end de aktuelle 
driftsøkonomiske forhold stimulerer til , 
anbefales det, at man starter undersøgel
ser af, hvorledes disse to muligheder 
kan udnyttes, således at en omlægning 
sker på en samfundsøkonomisk hen
sigtsmæssig måde. 
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Konverterer man hurtigst muligt dansk skovbrug til naturnær drift af hjemmehørende 
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