
' DANSK SKOVFORENINGS 
TIDSSKRIFT 

INDHOLD 

Afhandlinger, artikler m.m.: 

Per Lohmander og Finn Helles: Skovstruktur og stormfald -
en analyse afnovemberstormen 1981 ..................... 197 

Kenneth E. F. Watt: En alternativ forklaring på 
den udbredte skovdød i Europa og Nordamerika ......... 210 

Finn Helles og Peter Tarp : Skovstøtteloven -
en økonomisk delanalyse ...... .. .... .. ... ' .. . ....... .... 225 

4.hefte December 1987 LXXII årgang 



DANSK SKOVFORENINGS TIDSSKRIFT 
ISSN 0011-6475 

udkommer årligt med 4 hæfter. 

Eftertryk af tidsskriftets artikler uden redaktionens samtykke er ikke tilladt. 

Redaktionsudvalg: 
Kammerherre V. Bruun de Neergaard. Skjoldnæsholm. 4174 Jystrup . 

Midtsjælland (formand). 
Lektor lic agro Jens Dragsted • Skovbrugsinstituttet. Thorvaldsensvej 57. 

1871 Frederiksberg C. 
Statsskovrider Steffen Jørgensen. Gøddinggaard. 7183 Randbøl. 
Forstfuldmægtigt Jens Bjerregt'Jrd Christensen. Jægersborg skovdistrikt, 

Dyrehaven 6. 2930 Klampenborg. . 
Forstander Aa. Marcus Pedersen . Skovskolen. Nødebo. 3480 Fredensborg. 
Direktør Jens Thomsen . Amalievej 20. 1875 Frederiksberg C. 

Redaktion: 
Søren Fodgaard. (ansvarsh.). Lene Loving. 

Dansk Skovforenings Sekretariat og Tidsskriftets Redaktion: 
Amalievej 20. 1875 Frederiksberg C. TIt. 01 244266. Postgiro 9 00 1964 

Tryk: Scantryk. Skolegade 12 E. 2500 Valby. Tlf. 0130 06 Ol . 



SKOVSTRUKTUR OG STORMFALD 

En analyse af novemberstormen 1981 

PETER LOHMANDER OG FINN HELLES 

Oxford class: 421.1 

1. Indledning 
I tiden april 1982 - december 1983 blev der ved Skovbrugsinstitut

tet gennemført en analyse af novemberstormen 1981. Projektet blev 
støttet økonomisk af Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd, Carlsen-Langes Legatstiftelse og Dansk Skovfore
ning, og blev iøvrigt muliggjort ved stor imødekommenhed fra 
Skovstyreisen. Det empiriske arbejde blev udført af forstkandida
terne Leif Andersen og Lars Graudal. 

Efter den rettidige færdiggørelse af forskningsrapporten (Ander
sen & Helles 1984) og en præsentation af undersøgelsens hovedre
sultater på en international kongres (Helles 1984) opstod der tvivl 
om, hvorvidt den benyttede analysemetode var uangribelig. Der var 
benyttet forholdsvis simple, lineære modeller, og de gav bl.a. det 
problem, at de kunne resultere i stormfaldssandsynligheder under O 
og over 1, uanset at det var forsøgt at tage hensyn hertil. 

De indsamlede data er nu analyseret igen ved brug af en såkaldt 
logistisk sandsynlighedsmodel, som ikke lider af den nævnte svag
hed. Modellen og de matematisk-statistiske resultater findes i Loh
mander & Helles (1987), med ekstra tests i Lohmander & Helles 
(1986). 

I nærværende artikel beskrives analyseresultaterne kort, idet der 
er lagt vægt på forhold, som formodes at have interesse for skovbru
gets praksis. 
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2. Projektets baggrund og sigte 
I situationen efter novemberstormen 1981 meldte sig det spørgs

mål, om stormen var så voldsom, at dens ødelæggelser i skovene var 
uundgåelige, eller om det ved skovopbygningen og skovbehandlin
gen havde været muligt at begrænse skadens omfang. Stormskade
omfanget var ekceptionelt, ikke fordi vindhastighederne var extre
me for storm eller orkan, men fordi stormen ramte et stort geogra
fisk område og varede længe. 

Projektets formål var at konkretisere en viden om, hvad der på 
langt sigt kunne gøres for at reducere risikoen for stormfald i nåle
træ. Skovens struktur blev sat i fokus i form af læforhold og bevoks
ningens placering i skoven. Hensyn til bevoksningsstatus iøvrigt 
blev naturligvis inddraget i undersøgelsen, nemlig højde (alder), stå
ende masse, udhugningstidspunkt, træart og afvandingstilstand. En 
mængde andre faktorer blev registreret, men de bidrog meget lidt til 
modellens udsagnskraft, fx. kronedybde, terræn og jordbund. De 
faktorer (parametre), der er taget med her, er alle signifikante på 
95070 niveaul), og de kan benyttes til at teste hypoteser, som er frem
sat i litteraturen. 

Det lykkedes at finde geografiske områder, hvor de udsatte be
voksninger var skadet sådan, at stormfald/ikke stormfald var no
genlunde ligeligt repræsenteret. Og her kunne det med rimelighed 
antages, at stormfaldets fordeling afspejlede en kombination af læ
forhold og indre stabilitet i bevoksningerne. 

Hvis det var muligt at knytte målinger af stormfaldsbetingende el
ler stormfaldshæmmende faktorer til en resultatbeskrivelse, syntes 
der at være banet en vej til at klarlægge, hvilke faktorer der havde be
tydning for skadeomfanget i skovene. Kvantificeringen af faktorer
nes indflydelse sker i analysen ved estimering af deres indflydelse på 
stormjaldssandsynligheden. Det drejer sig om faktorer, som helt el
ler delvis kan påvirkes af skovdriften. 

Forskellige overvejelser førte til, at der valgtes mange observa
tionsbevoksninger i noglejå skove. Det skyldes bl.a. det forhold, at 
ifølge meteorologisk sagkundskab kan den ydre påvirkning fra stor
men regnes for ens på områder af skovstørrelse. 

I en given skov blev alle nåletræbevoksninger med en højde på 
over ca. 10m udvalgt til analyse. I stedet for blot at registrere storm
faldsarealerne og skovstrukturen omkring dem blev også ikke
stormfældede bevoksninger taget med som observationsenheder. 
Det var nemlig nødvendigt at finde frem til, hvad der adskilte disse 
to bevoksningskategorier. 

I) fodnote: se side 209. 



199 

Undersøgelsen omfatter nåletræbevoksningers tilstand før 2) og 
efter stormen på de tre statsskovdistrikter Esrum, Frederiksborg og 
Nødebo. Nærværende udgave af analysen omfatter empiriske data
sæt fra ialt 612 bevoksninger, repræsenterende træarterne rødgran, 
sitkagran, ædelgran, nordmannsgran, grandis og douglasgran (se 
afsnit 4). 

3. Afprøvning af andres teorier 
I Helles (1983) findes en grundig gennemgang af de teorier, der er 

fremsat i litteraturen om stormskade på skov. En del af disse kan af
prøves (testes) i nærværende analyse. 

3.1 Stabilitetsteorier 
Briinig (1974) mener, at stormfaldssandsynligheden vokser med 

stigende værdi af forholdet træhøjde/brysthøjdediameter, hvilket 
støttes af tekniske styrkeberegninger. Hypotesen finder støtte i ana
lysen (se fig. l). 

Ifølge Holten (1904) øges stabiliteten, når træerne står tæt, fordi 
deres rodsystemer filtres sammen. Når træafstanden aftager, vokser 
imidlertid forholdet mellem højde og diameter, hvilket nedsætter 
stabiliteten (se fig. l). Ikke desto mindre er det en almindelig erfa
ring fra hugstforsøg, at A-parceller er mest stabile. 

Møller (1957) anfører to grunde til, at stormfaldssandsynligheden 
vokser med bevoksningens alder. For det første bliver træerne mere 
udsat for sygdom og parasitangreb, og for det andet vedvarer højde
væksten længere end rodvæksten (i dybden). Møller's teori støttes 
af analysen (se fig. l). 

Wangler (1976) mener, at når rødgran så ofte stormfældes, kan det 
skyldes, at den hyppigt plantes på lerede jorder med dårlig afvan
ding. Under sådanne forhold vil rodsystemet blive overfladisk og 
derfor give ringe stabilitet. Ifølge nærværende analyse er afvan
dingstilstanden en vigtig stormfaldsfaktor. Imidlertid viste rødgran 
( + sitkagran) sig signifikant mere stabil end ædelgran (+ nord
mannsgran+grandis), men antallet af observationer på lerjord var 
lille, og denne faktors betydning var i sig selv ikke signifikant. 

Bazzigher & Schmid (1969) kunne ikke påvise signifikant forskel 
i stormfaldstilbøjelighed mellem rødgran og ædelgran. De fandt 
imidlertid, at skovfyr og bøg var mere vindresistente end rødgran og 
sitkagran. De observerede også, at forskellene delvis afhang af rod
systemets sundhedstilstand. Med et sundt rodsystem havde rødgran 
ikke større stormfaldstilbøjelighed end de mest stabile træarter. 

2) fodnote: se side 209. 
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Ifølge vores analyse er rødgran + sitkagran signifikant mere stabil 
end ædelgran + douglasgran (se fig. 3). 

Kohlstock & Lockow (1981) finder, at stormfaldssandsynligheden 
vokser med udhugningsmassen, men de kan ikke påvise signifikante 
afvigelser mellem forskellige tyndingsmåder. Deres resultater stem
mer overens med vores analyse. Her påvises, at den mest signifikante 
sammenhæng er: (udhugningsmasse/stående masse før hugst) mul
tipliceret med (1 + antal år siden tynding) -1.686 (se fig. 2). 

Neustein (1971) opstiller en tretrins risikoklassificering baseret på 
topografi og jordbund. Persson (1975) estimerer sammenhænge 
mellem forskellige bevoksningskarakteristika og stormfaldsprocen
ten. Han påpeger iøvrigt, at beskyttelsen fra andre bevoksninger bør 
tages i regning som en forklarende faktor. I nærværende analyse vi
ser det sig, at et beskyttelsesindex baseret på karakteristika hos na
bobevoksningerne er stærkt signifikant (se fig. 4-6). 

3.2 Normative teorier 
Schretzenmayer, Haupt & Ullrich (1974) diskuterer behandlingen 

af den beskyttende (og ubeskyttede) udkantsbevoksning i den hyp
pigste vindretning. De mener, at for at undgå stormfald bør en sådan 
bevoksning ikke tyndes efter 40-års alderen. Her bør træafstanden 
iøvrigt være stor, således at træerne kan vænne sig til vinden. Begge 
anvisninger stemmer overens med de empiriske resultater af vores 
analyse. Større afstand mellem træerne nedsætter højde/diameter 
forholdet. Tiden siden sidste tynding påvirker også stormfaldssand
synligheden (se fig. log 2). 

Neckelmann (1981 og 1982) anbefaler japansk lærk som lægiver. 
Holten (op. cif.) anbefaler, at skoven består af mange træarter, for så 
vil hele skoven ikke falde, idet arterne nemlig kan have forskellig sta
bilitet. 

Persson (op. cif.) belyser mange vigtige sammenhænge mellem 
påvirkelige bevoksningsforhold og stormfaldssandsynligheden. Vi 
har samme ambition med vores analyse. 

4. De empiriske data 
Inden for hvert observationsområde blev alle nåletræbevoksnin

ger med Hg > 10 m inddraget i analysen, således at en bevoksning 
udgjorde en observationsenhed. På Esrum distrikt omfattede obser
vationerne den vestlige del af Ostrup skovpart samt Trustrup skov
part, på Frederiksborg distrikt Store Dyrehave og Præstevang, på 
Nødebo et område østover fra jernbanen Hillerød-Helsinge (se tab. 
l). 
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Tabel 1. Observationernes antal og areal. 

Distrikt 

Esrum 
Frederiksborg 
Nødebo 
lait 

Antal obs. 

255 
223 
134 
612 

Areal, ha 

270 
299 
160 
729 

I tab. 2 er vist nogle statistiske data til beskrivelse af de 612 obser
vationer. 

Tabel2. Statistisk beskrivelse af de empiriske data. 

Parameter 

Observationsbevoksninger 
Bevoksningsalder , år 
Bevoksningshøjde Hg, dm 
Bevoksningsdiameter Dg, mm 
Stående masse, m'/ha 
Udhugningsmasse ved seneste tynding, m'/ha 
Stormfaldsprocent 
Afvandingstilstand, trin 0-3 
(O = god, 3 = dårlig) 
Afstand til skovkant, 100 m 

Nærmeste nabobevoksning 
Højde Hg, dm 
Stående masse, m'/ha 

Middelværdi Standardafvigeise 

47,2 
199 
234 
321 
28,9 
45,2 

1,40 
17,3 

164 
208 

12,3 
44 
74 
81 

30,0 
40,0 

0,86 
11,0 

91 
144 

Det fremgår af tab. 3, at rødgran dominerer observationsmateri
alet. 

Tabel 3. De indgående træarters andel af observationsarealet. 

Distrikt Rødgran Douglasgran Sitkagran Ædelgran, nord-
mannsgran, grandis 

Esrum 97,2 1,6 0,0 1,2 
Frederiksborg 59,2 19,7 17,5 3,6 
Nødebo 88,6 9,0 1,0 1,4 
lait 82,2 9,7 6,0 2,1 
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5. Analyseresultater 
5.1 Højde, diameter og alder 

Stormfaldssandsynlighedens afhængighed af bevoksningshøj de, 
-diameter og -alder er illustreret i fig. 1, hvor kurverne repræsente
rer varierende højde/diameter og alder/højde forhold. 

Som det ses, vokser stormfaldssandsynligheden med stigende 
hli'jde, aftager med stigende diameter og vokser med stigende alder. 
Det viste sig, at masseniveauet ikke gav signifikant udslag, idet 
nemlig beskyttelsen mod stormfald domineres af nabobevoksnin
gerne i vindsiden. 

STORM F 
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100 

90 

80 
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60 
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40 
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O 
O 100 200 300 400 dm 

Figur. l. Forudsigelig stormfaldssandsynlighed (STORMF) som funktion afbevoks
ningshøjden, -diameteren og -alderen (Hg = højden svarende til middelstamme
grundfladen, Dg = diameteren i middelstammegrundfladen). Fuldt optrukne kur
ver: Hg = 5,00 x alder. Stiplede kurver: Hg = 3,33 x alder. Rødgran + sitkagran. 
(Forudsætninger: nogenlunde god afvanding, seneste tynding 10 år tilbage med rela
tiv masseO,I, nærmeste nabobevoksning har Hg 16,4 m og V 208 m'/ha, afstand til 
skovkant 1700 m). 

Det fremgår indirekte, at stormfaldssandsynligheden måske kan 
reduceres ved at forøge træafstanden, altså tynde kraftigere, idet 
nemlig højde/diameter forholdet derved aftager. Til gengæld yder 
bevoksningen så mindre beskyttelse for nabobevoksninger, et 
aspekt som bør med i overvejelser vedrørende tyndingsstyrke. For
mentlig nedsættes den optimale omdriftsalder i de fleste tilfælde. 
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Men afdrivning af en bevoksning påvirker naturligvis stormfalds
sandsynligheden i andre bevoksninger (se fig. 4). 

5.2 Tynding 
Som vist i fig. 2 vokser stormfaldssandsynligheden med stigende 

tyndingsstyrke og aftager med tiden siden sidste tyndingsindgreb. 
Sammenholdt med fig. 1 fremgår det, at en bevoksning hverken 
skal tyndes ved for høj alder eller for stærkt. Den sidste tynding bør 
foretages, mens bevoksningen er relativt ung, og slutstamtallet bør 
være lille, fordi højde/diameter forholdet derved nedbringes. 

STORM F 
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O~-.-,~,-r-.--.-'-'--'-~----~ 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AR 

Figur 2. Forudsigelig stormfaldssandsynlighed (STORM F) som funktion af tiden si
den seneste tynding. Rødgran + sitkagran. Tre forskellige tyndingsstyrker . VUH = 

udhugningsmasse, Vss = masse i blivende bestand før hugst. (Forudsætninger: al
der 47 år, Hg 19,9 m, Dg 23,4 cm, nogenlunde god afvanding, nærmeste nabobe
voksning Hg 16,4 m og V 208 m'/ha, afstand til skovkant 1700 m). 

5.3 Træart 
Stormfaldssandsynligheden påvirkes stærkt af træartsvalget. 

Fig. 3 viser, at hvis en bevoksning består af rødgran (sitkagran) og 
en anden af ædelgran (nordmannsgran, grandis) eller douglasgran, 
skal den første være fire m højere, før stormfaldssandsynligheden 
bliver nogenlunde ens i de to bevoksninger. 
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Ædelgran og 
douglasgran 

O +----,----~~-,~~,_--_,,_--_,----r_--.~ 
O 100 200 300 dm 

Figur 3. Forudsigelig stormfaldssandsynlighed (STORMF) som funktion af Hg og 
træartsgruppe. (Forudsætninger: alder = 0,2 x Hg år, Dg = 1,5 x Hg cm, nogen
lunde god afvanding, nærmeste nabobevoksning Hg 16,4 m og V 208 m' /ha, afstand 
til skovkant 1700 m). 

5.4 Værn fra andre bevoksninger 
Hvis der står andre bevoksninger i vindretningen, vil vindens ha

stighed naturligvis aftage. Den afprøvede hypotese er, at stående 
masse pr. ha i nærmeste nabo bevoksning multipliceret med afstan
den til skovkanten giver et mål for vindhastighedsreduktionen. 

På grund af uregelmæssigheder i terrænet m.m. vil vindhastighe
den vokse med afstanden fra jordoverfladen. Dette sammenholdt 
med, at vindstrømmen ikke altid forløber horisontalt men underti
den drejer nedad i nogen grad, må betyde, at værnet vokser med 
højden af den nærmeste nabobevoksning. Derfor indeholder in
dexet for værn også denne bevoksnings højde: masse pr. ha x højde 
(begge i nærmeste nabobevoksning) x afstand til skovkant. (At det
te enkle index er dækkende blev iøvrigt underbygget af en non
lineær estimation). 

Af fig. 5 fremgår, hvor stærkt nabo bevoksningens højde påvir
ker stormfaldssandsynligheden, og forskellen mellem de tre kurver 
illustrerer betydningen af masseniveauet i denne bevoksning. 
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Figur 4. Index for læ udtrykker værn fra nabobevoksninger i vindsiden. Hypotesen 
er , at værnvirkningen vokser med masseniveauet i nærmeste nabobevoksning i vind
siden og afstanden til skovkant. Læets betydning vokser også med Hg i (nærmeste) 
nabobevoksning, fordi vindstyrken tiltager med afstanden fra jordoverfladen. 

STORMF 

% 

25 V/ha ~ l.S Hg 

V/ha . 2.SHg 

20 
V/ha o 3.SHg 

15 

10 

5 

O Hg 
O 50 100 150 200 250 300 350 dm 

Figur 5. Forudsigelig stormfaldsandsynlighed (STORMF) som funktion af Hg i nær
meste nabobevoksning i vindsiden. Rødgran + sitkagran. Tre forskellige vedmasse
niveauer i nabobevoksningen. (Forudsætninger: alder 47 år, Hg 19,9m, Dg 23,4 cm, 
nogenlunde god afvanding, seneste tynding IO år tilbage med relativ masse 0,1, af
stand til skovkant 1700 m). 
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I fig . 6 er vist, hvad afstanden til skovkanten betyder under tre 
antagelser om højde og masseniveau i nabobevoksningen. Det ses, 
at bevoksningerne i vindsiden yder beskyttelse ud til lange afstande, 
hvilket er forklarligt, hvis det forudsættes, at vindhastigheden afta
ger kontinuerligt under bevægelse gennem skoven. 

Konklusionen må være, at det er vigtigt at holde store arealer be
vokset, således at afdrift sandsynligvis bør foregå samtidigt over 
store arealer uden hensyn til små forskelle i aktuel alder og i optimal 
omdriftsalder for den enkelte bevoksning isoleret betragtet. 

Det fremgår iøvrigt af fig. 6, at der skal være et "læbælte" af 
mindst 100m bredde og med et betydeligt masseniveau, før der op
nås en nævneværdig reduktion af stormfaldssandsynligheden. Des
uden har der ikke kunnet påvises nogen turbulenseffekt, altså at 
vinden slår ned bag en højere nabobevoksning (dokumentation fin
des i Lohmander & Helles 1986, op. cif.). 

STORM F 

% 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

V/ha • 200 
Hg • 150 

V/ha' 300 
Hg = 250 

-+----.-----,- - --,-- - --,----- ,-----,-----,--- - ,---_ Afstand 

O IO 20 30 40 100m 

Figur 6. Forudsigelig stormfaldssandsynlighed (STORMF) som funktion af afstand 
til skovkant i vindsiden. Rødgran + sitkagran. To forskellige Hg og Vi nærmeste na
bobevoksning. (Forudsætninger: alder 47 år, Hg 19,9m, Dg23,4m, nogenlunde god 
afvanding, seneste tynding IO år tilbage med relativ masse 0,1). 
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6. Diskussion 
De vigtigste resultater af analysen er: 
a. Ved hjælp af en og samme model var det muligt at teste 

mange hypoteser fra litteraturen. 
b. Betydningen af læ kunne analyseres explicit, fordi der var 

foretaget målinger i bevoksninger i vindsiden. 
c. Det var muligt at "optimere" funktionelle udtryk for læ

virkning for tyndingens betydning, takket være et stort an
tal observationer og de benyttede optimeringsprocedurer . 

Analysens vigtigste begrænsninger er: 
d. Observationerne vedrører et ekstraordinært voldsomt 

stormfald . Det betyder, at den opstillede model vil overvur
dere de "normale" stormfaldssandsynligheder. 

e. Observationerne stammer fra tre skovdistrikter, hvor storm
faldsprocenten var større end gennemsnittet for Danmark i 
1981. Også det medvirker til, at de "normale" stormfalds
sandsynligheder vil være mindre end dem, modellen forudsi
ger. 

f. Kun visse nåletræarter (rødgran, sitkagran, ædelgran, nord
mannsgran, grandis og douglasgran) indgår i analysen. Den 
kan derfor ikke give kvantitative svar på, hvornår løvtræ 
bør foretrækkes fra et stabilitetsmæssigt synspunkt. 

Det forekommer interessant at fortsætte stormfaldsforskningen 
på følgende områder: 

g. Vindstyrken, eller måske dens extremværdi, bør inddrages 
som en forklarende variabel i sandsynlighedsfunktionen. 
Det kræver, at vindstyrken under storm måles på forskellige 
lokaliteter - det er ikke muligt at benytte målinger fra de al
mindelige meteorologiske stationer. 

h. Sandsynlighedsfordelingen for de extreme vindstyrker bør 
estimeres på forskellige lokaliteter. 

i. Forskellige løvtræarters og andre nåletræers stabilitet bør 
analyseres. 

Med viden på felterne g-i vil det blive muligt at optimere driften 
af en given skov under hensyn til stormfaldssandsynlighed. Det er 
dog allerede klart, at nøgleordene er rigtigt træartsvalg, god afvan
ding og rigtig planlægning af hugstfølge og udhugningsprogram. 
Derimod ser det ikke ud til, at etablering/overholdelse af læbælter 
generelt er en god ide. 
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7.Summary 
In 1981 a storm caused windthrow of 3 million cubic meters of 

softwood in Denmark, equal to the normal removals of tree years. 
The object of the present analysis is to determine the way in which 
the probability of windthrow depends on parameters that can be af
fected by forest management, viz. rotation age, thinning program
me, choice of species, spatial distribution of stands and drainage. 
An empirical data set from 612 stands is used in the estimations. It 
is found that the windthrow probability is negatively affected by 
tree diameter, drainage, the time since last thinning and the protec
tion from other stands. The probability increases with tree height, 
age and relative thinning volume in the latest thinning. Picea is mo
re stable than Abies and Pseudotsuga. 
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fodnoter 

I) Udtryk for om der er sammenhæng mellem stormfald og en bestemt faktor. 
Hvis der er signifikans på 951170 niveau, er der 951170 sandsynlighed for, at 
denne antagelse er korrekt og ikke blot skyldes tilfældigheder. 

2) Bl.a. "registreret" ved fremskrivning af data fra driftsplaner. 
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Sammendrag 
Det er vanskeligt at påvise nogen statistisk signifikant forbindelse 

mellem sur nedbør og udviklingen i træernes dødelighed eller 
væksthastighed. Tre vidnesbyrd underbygger hypotesen om, at den 
egentlige årsag til nedsat vækst og overlevelse hos træer er en lavere 
middeltemperatur i juli, august og september. Høj trædødelighed 
forekommer netop i de geografiske områder, hvor middelsommer
temperaturen gennemsnitligt har været hastigt faldende år for år 
gennem perioden 1941-1982. Højere dødelighed falder sammen med 
sammenhængende år med usædvanligt lave temperaturer om som
meren, som er træernes vigtigste vækstsæson. Den rækkefølge, i 
hvilken forskellige træarter bukker under, passer ind i det succes si
onsmønster, som palæøkologer har fundet under deres studier af 
skovenes reaktion på klimaforværringer gennem de sidste 100.000 
år. 
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Indledning 
Man kan ikke diskutere nedsat trævækst og overlevelse og årsa

gerne hertil uden forståelse af, at træerne kan påvirkes af stress med 
forsinket virkning, og at der kan ske en opbygning af stress i træerne. 
Man ved, at ensartet stresspåvirkning på to forskellige lokaliteter i 
samme år kan virke forskelligt på trævækst og overlevelse, når stress
påvirkningen i de foregående år har været højere det ene sted end det 
andet (Belyea, 1952). Desuden kan den maksimale effekt af en 
stresspåvirkning først vise sig året efter, at denne påvirkning har top
pet (Belyea, 1952). Det er påvist, at årringsbredden afhænger af kli
maforholdene i årene forud for den pågældende vækstsæson 
(Fritts, 1976). 

Selv med dette forbehold synes der ikke at være nogen statistisk 
påviselig tidsmæssig sammenhæng mellem dels udviklingen i det år
lige forbrug af kul, olie og gas til forbrænding og dels udviklingen 
i trævækst og overlevelse. Verdens energiforbrug steg 5,0070 om året 
fra 1960 til 1965, 5,6% om året fra 1965 til 1970, 2,8% om året fra 
1970 til 1975, 3,2% om året fra 1975 til 1979 og -1,2% om året efter 
1979. 

Skovdøden, som påstås at skyldes den »sure nedbør«, synes imid
lertid at have toppet efter 1979, da energiforbruget begyndte at fal
de. I Nordamerika (fx Johnson og Siccama, 1983), i Norge (fx 
Strand, 1980) og i andre lande udviser trædødeligeheden gennem 
disse år et svingningsmønster, der ikke på nogen måde synes at passe 
med udviklingen i energiforbruget eller med de øvrige modeller vi vil 
antage. 

Derimod findes der en omfattende dendrokronologisk litteratur, 
som har kunnet relatere ændringerne i træernes vækst år for år til 
klimaforhold i deres omgivelser. En gennemgang af dels den den
drokronologiske litteratur, dels litteraturen om sur nedbør (fx 
Strand, 1980) vil vise, at klimaet spiller en afgørende rolle for de årli
ge svingninger i trævæksten. 

I den teknisk mest avancerede del af den dendrokronologiske lit
teratur bestemmes høstveddets rumtæthed ved hjælp af røntgenbe
stråling, og dermed fås et mål for den årlige trævækst. Det fremgår 
her at den klimafaktor, der har størst sammenhæng med trævæk
sten på den nordlige halvkugle, er middeltemperaturen i månederne 
juli, august og september (fx Conkey, 1982; Schweingruber et al., 
1975). 

Flere omhyggelige undersøgelser af den sure nedbørs effekt på 
træer har givet anormale resultater. For eksempel opdagede Thmm 
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og Wiklander (1980), at jo mere syre, de udbragte i forsøgsparceller 
med skovfyr, jo hurtigere voksede træerne, når parcellerne var ugø
dede. Det var kun på gødede parceller, at syren gjorde skade. Da na
turlige bevoksninger jo ikke er gødede, vil den sure nedbør forment
lig virke som i dette forsøg, altså som gødning. 

Litteraturen om »sur nedbør« giver en vigtig nøgle til den virkeli
ge årsag til massedød blandt træer (fx Johnson og Siccama, 1983). 
De har påvist, dels at dødeligheden er højere ved høje breddegrader 
end ved lave, og dels at dødeligheden ved høje breddegrader er en li
neært stigende funktion af højden over havets overflade. Dette kun
ne tyde på, at klima-stress som følge af lave temperaturer kan være 
årsag til massedøden. 

Det bør bemærkes, at en enkelt grads stigning i den månedlige 
middeltemperatur betyder væsentligt mere i store højder og ved høje 
breddegrader end ved lave. Holdridge (1967) forklarer beliggenhe
den af de temperaturbånd, som definerer livszonerne i det af ham 
opstillede livszone-økosystem. Han skriver her at »der sker en for
dobling af temperaturområdernes størrelse ved overgangen fra be
grænsende til optimale varmeforhold«. 

Med andre ord falder temperaturen 6°C fra toppen til bunden af 
den varmt tempererede livszone; så stort et temperaturfald strækker 
sig fra halvvejs igennem den koldt tempererede livszone til grænsen 
mellem det subarktiske og det boreale bælte. På voksesteder belig
gende ved høje breddegrader eller i stor højde ville et varigt fald på 
3 ° i den månedlige middeltemperatur medføre en radikal ændring 
af plantesamfundets artssammensætning. Et varigt fald på 10°C i 
den årlige middeltemperatur svarer til det maksimale spænd i årlig 
middeltemperatur, der er forekommet på denne planet i løbet af de 
sidste 100.000 år (Larnb, 1977). 

Endelig skal det bemærkes, at det af to grunde er muligt, at en me
get stor klimaforværring på hele den nordlige halvkugle eller dele 
deraf kan have undgået opdagelse i de seneste årtier. For det første 
skifter vejret mange steder så meget fra år til år, at en varig klima
ændring kun vil blive bemærket, hvis den opstår ganske ekstraordi
nært hurtigt. For det andet kan langvarige klimaændringer, der ville 
kunne forklare størstedelen af den i dag observerede skovdød, have 
været skjult af en instrumentfejl, fx »byzone-varmeø-effekten«. 

I den dendrokronologiske litteratur er men nu kommet frem til, at 
der synes at være nogen unøjagtighed enten i de data, der er anvendt 
til årrings målinger, eller i de anvendte klimatiske data (Conkey, 
1982). I næste afsnit undersøges muligheden af, at det helt eller del-
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vis skyldes forkert indsamlede data, at den langsigtede udvikling i 
årringe og klima ikke stemmer overens. 

Hvorfor det samlede klImastatistiske materiale er misvisende 
Murray Mitchell (1953) var vel den første, der bemærkede, at de 
langsigtede tendenser i temperaturudviklingen - som man havde 
registreret ved hjælp af instrumenter - vil kunne forklares på flere 
forskellige måder, og at mange af disse forklaringer intet har at gøre 
med klimaændringer. Han nævnte faktorer som ændring i termo
meterets placering samt forandringer i det lokale miljø på grund af 
en ændret befolkningsstørrelse, den industrielle udvikling og tilba
gestrålingseffekten fra byområder. Andre meteorologer har påpe
get, at sådanne lokale faktorer kan påvirke eller ligefrem fordreje vo
res opfattelse af klimaets ændring (fx Dronia, 1963; Ogden, 1981). 

Man har lavet sammenligninger af byer af forskellig størrelse 
(Oke, 1973) og måling af temperaturudviklingen i et landområde i 
løbet af dets inddragelse i et nærliggende byområde (Lands berg, 
1979). Heraf ved man, at temperaturstigningen i en by i forhold til 
det omgivende landområde er en retlinet funktion af logaritmen af 
befolkningens størrelse, samt at dette højere temperaturniveau kan 
gå helt op til 10°C for de største byers vedkommende. 

Denne påvirkning eller fordrejning er meget stor i forhold til stør
relsen af de eventuelle klimaændringer, vi måtte forsøge at påvise: 
Fra den koldeste del af en istid til et klimatisk optimum har jorden 
i de sidste 100.000 år aldrig oplevet noget gennemsnitligt tempera
turspænd, der var større end 10°C (Lamb, 1977). I løbet af de sidste 
100 år har gennemsnitstemperaturen på den nordlige halvkugle kun 
haft et spænd på 1,15°C mellem det koldeste og det varmeste år (Jo
nes et al., 1982). 

Derfor er instrument fej len forårsaget af byernes vækst, langt 
større end de tegn på en klimaændring, vi måtte forsøge at finde. 
Kort sagt kan en global eller regional temperaturændring, der er stor 
nok til væsentligt at påvirke træernes overlevelse og vækst og arts
sammensætningen i skovenes plantesamfund, undgå opdagelse. Det 
skyldes at de fleste termometre, der anvendes til registrering af kli
maudviklingsdata, er placeret enten i eller i nærheden af storbyer, 
hvor lokale temperaturstigninger kan tilsløre større klimaændrin
ger. 

Visse konstateringer tyder på, at dette ikke er nogen overdrivelse. 
Griffith og Vining (1984) rapporterer »med forfærdelse«, at af 
11.600 vejrstationer anvendt af US. National Weather Service Net-
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work »er der højst 270, hvis resultater kan bruges som reference for 
perioden 1900-1970«. De påviser også, at den ofte diskuterede mid
deltemperaturtendens, som har vist sig på den nordlige halvkugle 
fra 1880 og fremefter, kan forklares ved forandring af termometer
placering og ved lokale miljøændringer. 

Også registreringen af havoverfladetemperaturer har fordrejet vo
res opfattelse af klimaudviklingen i de seneste årtier. Indtil begyn
delsen af 1940'erne blev temperaturen i Stillehavet overvejende regi
streret af europæiske skibe, hvor man lagde et termometer i en spand 
og smed den ud over skibssiden for at måle temperaturen i havover
fladen. 

Herefter blev det i højere grad den amerikansk handelsflåde, der 
kom til at udføre disse målinger i Stillehavet. Handelsskibene målte 
temperaturen i havoverfladen på et termometer placeret i skibets 
vandindtag (Barnett, 1984). Saur (1963) havde påvist, at denne tem
peraturregistrering i skibets vandindtag viste temperaturer, der i 
gennemsnit var indtil O, 7°C højere end de temperaturer, der var ble
vet målt med den tidligere anvendte metode. 

Barnett (1984) konkluderede, at »denne åbenbare skævhed i må
lingen af havoverfladetemperaturen medfører, at nytten af disse 
temperaturdata som grundlag for påvisning af tendenser for det for
løbne århundrede vil være tvivlsom, med mindre der kan udvikles 
metoder til at korrigere dem .. . Det kan nok desværre blive yderst 
vanskeligt at konstatere, hvilke metoder der har været anvendt til at 
måle havoverfladetemperaturer, især i ældre tid.« 

Nogle undersøgelser tyder på, at de senere års temperatur fald på 
den nordlige halvkugle kan have været langt større end almindeligt 
antaget. Ogden (1981) påviste et fald på omkring 1,6°C for Halifax 
fra 1950 til 1975. Berry (1981) konkluderede om forholdene i Canada 
i perioden 1949-1978, at »i den østlige halvdel af landet var klimaet 
koldere i 1969-78 end i 1949-1958. De fleste steder (med undtagelse 
af Lower Great Lakes, Upper Saint Lawrence og Maritimes) for
stærkedes klimaforværringen fra periodens andet tiår til det tred
je ... Modsat blev det i det meste af den vestlige halvdel af landet var
mere i løbet af det tredje tiår, bortset fra områder i det nordlige Bri
tish Columbia og en del af Yukon, hvor klimaet blev koldere.« 

Overfladetemperaturmålinger ved West Lafayette, Indiana, viste 
at årene 1901-1918 var en kold periode, 1919-1946 en varm periode og 
1947-1980 en kold periode. Middeltemperaturerne var i disse perio
der henholdsvis 10,2, 12,0 og 1O,I°C (Agee, 1982). Disse målinger er 
usædvanlig værdifulde, fordi termometeret har stået på Purdue 
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University Farm siden l. juli 1953 og således har været udenfor en
hver påvirkning fra byområder. 

Williams og van Loon (1976) undersøgte, hvordan temperaturen i 
perioden 1942-72 ændrede sig med breddegraden og årstiden på den 
nordlige halvkugle. På alle årstider undtagen sommer blev det kol
dere med højere breddegrad, og på 70° nordlig bredde faldt tempe
raturen omkring 1,5°C i løbet af perioden. 

Ved at bestemme årringenes rumtæthed med røntgenstråler kun
ne Schweingruber et al. (1979) fremkalde et billede af klimatenden
ser i nåletræbevoksninger i England, Mellemeuropa og USA (Appa
lachian Mountains og Rocky Mountains). I alle bevoksninger var 
der tegn på nedsat vækst fra 1950 til 1975, og forfatterne påviste en 
statistisk sammenhæng mellem den nedsatte vækst og temperatu
rerne i august og september. Denne markante forringelse af klimaet 
i nyere tid viser sig i årringe fra Yukon Territory (Jacoby og Cook, 
1981), New England (Conkey, 19082) og Norge (Strand, 1980). 

En anden type fænologisk vidnesbyrd, der også tyder på klima
forværring igennem de seneste årtier, er bræernes vækst. Den årlige 
satellit-kortlægning af sne- og isdækket i det nordøstlige Canada 
har vist, at snelaget i første halvdel af oktober hvert år i perioden 
1971-1975 var større end i de enkelte år i perioden 1967-1970 (Willi
ams, 1978). Tilsvarende er bræerne i Vestgrønland vokset siden 1968 
på grund af »en markant klimaforværring gennem tresserne og i be
gyndelsen af halvfjerdserne« (Gordon, 1981). 

Da alle disse vidnesbyrd tyder på, at en uopdaget klimaforvær
ring kan være den egentlige årsag til skovdøden, skal vi i det følgende 
se på, hvordan det er muligt at vurdere klimatendenserne, uden at 
denne vurdering er baseret på et fordrejet materiale. 

Materialer og metoder 
I vores formidling af informationer om længerevarende temperatur
ændringer bør vi, da mængden af klimatiske data er så overvælden
de stor, anvende en metode, der er præcis og udelukker »støj« fra 
svingninger omkring en trend (tendens). Den her anvendte metode 
er at beregne regressionskoefficienten »b« i den lineære regressions
ligning T = a -;- bY, hvor T er et middeltemperaturindex (altid i gra
der Celsius) og Y et årstal. Hvis det første årstal er fra det 19. århun
drede, betegnes Y som det faktiske årstal minus 1800. Er det første 
årstal fra dette århundrede, betegnes Y som det faktiske årstal minus 
1900. 
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Man ønskede dels at påvise forskelle i temperaturudviklingen 
over tiden, dels at påvise hvordan den forskellige temperaturudvik
ling fordeler sig geografisk. Dette nødvendiggjorde fire forskellige 
sæt data, hvoraf der her kun gøres rede for de tre. 

Første sæt data var den månedlige og årlige middeltemperatur i 
perioden 1881-1981 på den nordlige halvkugle (Jones et al., 1982). 
Materialet bestod af årlige data fra 300-1300 vejrstationer, og det 
blev underkastet en nøje statistisk bearbejdning og justeret for for
skelle i tætheden af målesteder per arealenhed af jordens overflade. 

Andet sæt data stammede fra typiske storby-vejrstationer. 
Tredje sæt data var U.S. Weather Service' s klimatologiske 

reference-netværk. Netværket består af 27 vejrstationer, som er ud
valgt af følgende fem grunde l) De er således geografisk fordelt, at 
de er tilstrækkelige til at registrere historiske klimavariationer i hele 
USA. 2) De har registreret klimaet i en lang og ubrudt årrække. 3) 
Der har været ingen eller få ændringer i instrumenternes placering. 
4) Beliggenheden er velegnet med et minimum af påvirkning fra by
udvikling eller lævirkning fra træer. 5) De er under opsyn af offentli
ge myndigheder eller private virksomheder, som selv har interesse i 
de indsamlede data (U.S. Bureau of the Census, 1975). 

Fjerde sæt data var indsamlet på lokaliteter, hvor man vidste, at 
træerne havde været udsat for stor stress-påvirkning: Farmington i 
Maine, Mount Washington i New Hampshire og Lake Placid i New 
York. Som en kontrolforanstaltning blev norske klimadata analyse
ret og sammenlignet med det nordamerikanske datamateriale. 

Resultater 
En foreløbig dataanalyse viste, at når man sammenlignede vejrstati
onerne i hver region af landet to og to - en storby-vejrstation og en 
vejrstation fra det klimatologiske reference-netværk - var deres ud
sagn om klimaudviklingen kvalitativt forskelligt. For eksempel viste 
temperaturen i en 4O-års periode en stigende tendens i New York Ci
ty, mens den i samme tidsrum var faldende ude på landet i staten 
New York. Dette mønster er typisk for hele landet: Storby
vejrstationerne undervurderer en klimaforværring, som afsløres af 
den nærmeste vejrstation beliggende på en forsøgsgård eller i en na
turpark. 

Thbell viser et sammendrag af resultaterne. Denne artikel handler 
om klimaudviklingens effekt på skovenes trivsel, og ændringer i den 
årlige middeltemperatur er derfor kun givet for den nordlige halv-
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Tabel 1. Temperaturudvikling på den nordlige halvkugle. 

Index Lokalitet Breddegrad, Periode Gns.årlig 
længdegrad, ændring 
højde m.o.h. °C 

Årlig middeltemperatur Nordlige 1881-1940 0,013 
for 300 vejrstationer halvkugle 

Årlig middeltemperatur Nordlige 1941-1981 -0,004 
for 1300 vejrstationer halvkugle 

BeeviUe 2827 1941-1982 -0,032 
Forsøgsst. 9742 

74 

Calhoun 3231 1941-1982 -0,020 
Forsøgsst. 9220 
Louisiana 59 

Grand Canyon 3603 1941-1982 -0,041. 
Nationalpark 11208 

Middeltemperatur Arizona 2260 
for juli, august 
og september. De Montrose 3829 1941-1982 -0,009 
nævnte stationer No. 2 10753 
indgår i det Colorado 1913 
klimatologiske 
reference-netværk Lewisburg 3527 1941-1982 -0,029 

Forsøgsst. 8648 
Tennesse 258 

Wooster 4047 1941-1982 -0,019 
Forsøgsgård 8156 
Ohio 338 

Geneva 4253 1941-1982 -0,041 
Forsøgsst. 7100 
New York 202 

Presque Isle 46 39 1941-1982 -0,010 
Forsøgsst. 6800 
Maine 199 

Mount 4416 1945-1982 -0,010 
Middeltemperatur Washington 71 18 
for juli, august New Hamps- 2054 
og i september. hire 
Stationer i om-
råder med stor Lake Placid 4415 1941-1982 -0,017 
stress-påvirkning New York 7359 
for træer 636 

Farmington 4441 1941-1982 -0,054 
Maine 7009 

138 
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kugle som helhed. For de enkelte stationer anføres ændringer i mid
deltemperaturer for månederne juli, august og september, som i den 
koldt tempererede zone er de vigtigste vækstmåneder for træerne. 

Fra 1881 til 1940 repræsenterede den meget omtalte klimaforbed
ring på den nordlige halvkugle kun en gennemsnitlig årlig stigning 
på 0,013 °C (denne ændring er den beregnede regressionskoefficient 
»b.« i den lineære regressionsligning). Den efterfølgende klimafor
værring repræsenterede ifølge det samlede statistiske materiale for 
den nordlige halvkugle kun et gennemsnitligt årligt fald på 0,004 ° C. 

På denne baggrund er det overraskende at se, at vejrstationerne i 
det klimatologiske netværk, der strækker sig over et mægtigt områ
de fra Arizona i sydvest til Maine i nordøst, har registreret sommer
temperaturfald, der er fra 2,5 til 10,2 gange større end det tempera
turfald, som det samlede statistiske materiale for den nordlige halv
kugle udviser. 

Ydermere har klimaforværringen siden 1941 i mange områder væ
ret op til fire gange stærkere end den klimaforbedring, der ifølge det 
samlede statistiske materiale for den nordlige halvkugle har fundet 
sted fra 1881 til 1940. Dette er især værd at lægge mærke til, fordi 
mange klimatologer har ment, at der var tale om en signifikant (sik
ker) tendens til klimaforbedring. Kun i Florida og i de nordvestlige 
Stillehavsstater skete der en svag klimaforbedring. 

En forklaring der stemmer med dette resultat er, at de herskende 
vindsystemer på den nordlige halvkugle, som tidligere overvejende 
var vestlige, nu er langt mere sydvestlige og nordvestlige, hvilket 
skyldes »blokering«. Flere af de østlige stater i USA, hvor klimaet 
før var under indflydelse af vinde fra Stillehavet, er således nu under 
påvirkning af vinde fra Alaska. 

Det er også værd at bemærke, at nogle af de største temperatur
fald i Nordamerika forekommer netop i de områder, hvor der har 
været mest diskussion om skovdød på grund af »sur nedbør<<. Det 
gælder i særdeleshed staten New York uden for New York City, men 
også generelt i det nordøstlige USA. 

Ser man på middelsommertemperaturerne beregnet ud fra den 
skønnede regressionslinie, viser der sig nogle steder en overraskende 
faldende tendens, fx 1,6°C for Geneva i staten New York og 2,2° for 
Farmington i Maine over perioden 1941 til 1982. I Holdriges »subal
pine« livszone svarer dette temperaturfald til mellem 53 og 73070 af 
livszonens temperaturspænd i de tre vigtigste måneder af træernes 
vækstsæson. I den nedre halvdel af den subalpine livszone vil et så
dant temperaturfald medføre, at det nu er den alpine livszone, træer-
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ne befinder sig i. Træer i den alpine eller subarktiske livs zone vil nu 
være skubbet over i den arktiske. 

Men det er ikke blot livszoneteorien, som underbygger vores vur
dering af konsekvenserne af det store temperaturfald. Vi kan finde 
bekræftelse i palæøkologernes studier af forholdet mellem middel
temperaturen og successionsrækkefølgen i skovene, som er nærmere 
behandlet nedenfor. 

Sammenfattende kan det siges, at de vindsystemer, der på den 
nordlige halvkugle er knyttet til et varmt klima, altså kraftige ve
stenvinde, siden 1940 i stigende grad er blevet erstattet af et skiftende 
mønster af vestlige vinde. Det medfører kraftige udsving i hvilke 
breddegrader vindsystemerne følger rundt om jorden, således at ve
stenvindene undertiden bevæger sig mod meget høje og kolde bred
degrader og undertiden fører kold luft herfra med ned til meget syd
lige breddegrader. I Nordamerika viser det strømningsmønster sig 
ved, at de vestlige vinde fra Alaska tager retning mod det nordlige 
Florida. Lignende mønstre kan ses i Europa og i Sovjetunionen. 

Hermed være ikke sagt, at det markante temperaturfald strækker 
sig så langt sydpå som til 30° nord for Ækvator ved alle længdegra
der. Tallene viser snarere, at de sidste 40 års afkøling har ramt nogle 
længdegrader mere end andre. Det er netop i disse områder mellem 
bestemte bredde- og længdegrader, at man har iagttaget de mest slå
ende eksempler på skovdød af den type, man har tilskrevet »den sure 
nedbør<<. 

Skovdødens tidsmæssige forløb 
Indtil nu har vi ikke kunnet bevise vor påstand om, at der synes at 
være en årsagssammenhæng mellem sidste 40 års større dødelighed 
blandt træer og den faldende sommertemperatur på den nordlige 
halvkugle. Men denne påstand bliver mere overbevisende i lyset af 
endnu to vidnesbyrd. Det første vedrører variationer i skovdøden 
over tiden sammenholdt med variationer i sommertemperaturen. 
Spørgsmålet er altså, om der eksisterer en sammenhæng mellem år 
med nedadgående afvigelse fra temperaturtendensen og år med ned
adgående afvigelse fra den gradvist nedadgående tendens i træernes 
overlevelsesprocent og væksthastighed. 

For at kontrollere vores fortolkning af datamaterialet vil vi se 
nærmere på tallene fra det nordøstlige USA og Norge. 

Johnson og Siccama (1983) indsamlede data om skovenes sund
hedstilstand fra bevoksninger i New York, Vermont og New Hamp
shire. Overalt var det påfaldende, at årringsbredden var blevet ab-



220 

normt smal, og der var ingen efterfølgende bedring i tilvæksten. De 
fremlagde dette materiale i form af en kurve, hvor den hyppighed 
hvormed træerne i hver bevoksning først udviste abnormt smalle år
ringe blev vist som funktion af årstallet. Kurven viste en markant sti
gende frekvens fra 1962 til 1966, hvor den toppede. Efter 1966 var der 
et udpræget fald i antallet af træer, der for første gang viste tegn på 
nedsat årlig tilvækst. 

En måde at udtrykke klimaforværringens pludselige virkning på 
trævæksten er i form af middelsommertemperaturens afvigelse fra 
den forventede værdi bestemt ud fra regressionsligningen sommer
temperatur/årstal iperoden 1941 til 1982. Thbel2 viser disse afvigel
ser for bevoksninger i New York, Maine og New Hampshire. Heraf 
ses, at set over hele perioden 1950-82 - hvor temperaturtendensen 
var gradvist faldende - var årene 1962 til 1966 den fireårsperiode, 
hvor sommertemperaturen totalt set faldt mest. 

Det norske forskningsprogram om sur nedbør giver også et godt 
resultat-materiale til kontrol af denne sammenhæng (Strand, 1980). 
Der er stor variation i de enkelte nåletræers årringsbredde gennem 
perioden 1912-1972, ligesom træerne udviser forskellig tilvækst efter 
voksestedets højde over havet. 

Men alle Strands kurver viser entydigt, at væksten i perioden 
1956-1963 var markant nedsat. Det fremgår af middeltemperaturer
ne for juli-august-september på stationer så langt fra hinanden som 
Oslo (60° 12 N, 11 ° 05 Ø) og Karasjok (69° 28 N, 25° 31 Ø), at perio
den 1956-1963 var speciel. Fra 1954 til 1956 faldt middelsommertem
peraturen stærkt (2,3°C i Oslo og 2,1° i Karasjok). Herefter faldt 
middeltemperaturen i Oslo 3° fra 1959 til 1962 og middelsommer
temperaturen iKarasjok 4,0° fra 1960 til 1962. 

Både Oslo og Karasjok ligger i den koldt tempererede zone, og 
temperaturfald af denne størrelse må derfor være ekstra stressende 
for træerne. Igen skal det huskes, hvad årringsspecialisterne har 
sagt: »det er påvist, at årringsbredden afhænger af de klimatiske 
forhold i årene forud for den pågældende vækstsæson« (Conkey, 
1982). Mellem klimaændring og skovdød, som man plejer at til
skrive »den sure nedbør«, synes der at være en mulig sammenhæng, 
som fortjener nærmere undersøgelse. 

Hvordan træarter afløser hinanden under skovdøden 
Det tredje vidnesbyrd, der taler for klimaet som den egentlige årsag 
til at træer går ud i Europa og Nordamerika, er den rækkefølge, i 
hvilken de forskellige træarter dør. 
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Tabel2. Middeltemperaturer for månederne juli, august og september udtrykt som 
afvigelser (i CO) fra en lienær regression som er skønnet ud fra data for perioden 
1941-1982. 

År Geneva Farmington, Mt. Washington, 
New York Maine New Hampshire 

1950 -1,3 -l,S -O,S 
1951 -0,7 0,0 -0,4 
1952 O,S 1,7 1,1 
1953 -0,1 0,3 -0,4 
1954 -0,9 -0,7 -2,0 
1955 1,3 1,2 1,2 
1956 -l,S -1,9 -2,0 
1957 -0,8 -0,2 -1,0 
1958 -0,4 -0,3 -0,1 
1959 1,9 1,3 1,7 
1960 -0,3 -0,1 0,3 
1961 1,2 l,S 1,8 
1962 -1,2 -1,2 -1,4 
1963 -1,6 -0,6 -1,0 
1964 -O,S -l,S -1,2 
1965 -O,S 0,2 -O,S 
1966 0,0 -0,3 -0,9 
1967 -0,7 0,7 O,S 
1968 0,2 -0,2 0,0 
1969 0,4 0,0 0,3 
1970 O,S 0,6 0,7 
1971 0,0 0,2 0,6 
1972 -0,1 -0,4 0,2 
1973 0,8 1,2 0,6 
1974 -0,3 -0,3 -0,4 
1975 0,0 0,3 0,4 
1976 -1,1 -O,S -0,6 
1977 0,4 -O,S -0,6 
1978 0,2 -1,0 -0,1 
1979 0,1 -0,6 0,2 
1980 1,1 1,7 1,7 
1981 0,3 0,2 -0,2 
1982 -0,1 -0,2 -O,S 
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I sin gennemgang af luftforureningens indvirkning på naturens 
økosystemer noterer Materna (1984), at skovtræarterne i Europa 
dør i en bestemt rækkefølge. Ædelgran (Abies alba) synes at have 
været mest følsom over for de senere års forurening. Stiger 
svovldioxid-emissionen, går det også ud over rødgran (Picea abies). 
Den mest tolerante træart synes at være vortebirk (Betula verru
cosa). 

Genevieve Woillard og andre palæøkologer, som har arbejdet 
med pollenanalyser fra de seneste 100.000 år, har påvist et karakteri
stisk skovtræsuccessionsmønster i kvartærtiden ved overgangen fra 
istid til mellemistid og igen ved overgangen fra mellemistid til istid. 
Når et varmt klima skifter til koldt, afløses skove domineret af 
ædelgran og gran af andre skove, hvor fyr og birk er relativt mere tal
rige. Senere hen dominerer først fyr, så gran og birk, og ædelgranen 
forsvinder. 

Desuden konstaterede Woillard, at den kritiske overgang fra tem
pereret til boreal vegetation sker i løbet af blot 150 år, plus minus 
50070 (Woillard, 1979). Hun sluttede heraf, at vi ikke kan udelukke 
muligheden af, at vi i dag lever i begyndelsen af, hvad der svarer til 
den sidste pollenzone i en mellem istid, og at vi kan være på vej ind 
i en relativt hurtig, måske dramatisk borealisering af de vesteuropæ
iske skove ganske som for 115.000 år siden. Dengang varede overgan
gen kun ca. 20 år. 

Det skovsuccessionsmønster, vi har tilskrevet »sur nedbør«, kan 
altså i virkeligheden være fremkaldt af en klimaforværring. Denne 
udlægning passer med resultaterne af de førnævnte røntgenmålin
ger af rumtætheden i europæiske og nordamerikanske skovtræer. 

Konklusion 
Det foreliggende bevismateriale, hvoraf kun en lille del er fremlagt 
her, peger stærkt på, at vi befinder os midt i en signifikant afkøling 
af store områder af den nordlige halvkugle. Skovdøden i Europa og 
Nordamerika - som normalt forklares som en følge af »sur nedbør« 
- kan i virkeligheden meget bedre forklares som en følge af en fal
dende sommertemperaturtendens gennem de sidste 40 år, samt ned
adgående afvigelser fra denne tendens i visse grupper af år. 
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SKOVST0TTELOVEN - EN ØKONOMISK 
DELANALYSE 

1. Indledning 

Af FINN HELLES og PETER TARP 
Oxford class: 651.74+941 

Landbrugsministeriet kan i medfør af skovstøtteloven yde tilskud 
til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltnin
ger på private skovejendomme, hvis samlede bevoksede areal ikke 
overstiger 50 ha. Loven trådte i kraft 1978 (1), og den fastsatte be
løbsramme for tilskud i hvert af finansårene 1977/78-1980, men lo
ven blev forlænget, først til 1981-85 og derpå til 1986-88. (2) 

Den seneste forlængelse blev af landbrugsministeren begrundet 
med, at der skulle være tid til at foretage en samlet vurdering af støt
tebehovet og en eventuel lovrevision på baggrund af Skovpolitisk 
Udvalgs arbejde. (3) Udvalget konstaterer i sin betænkning, at der 
har været en stærk efterspørgsel efter støtte i henhold til loven og 
skønner, at flere skovejere afholder sig fra at søge støtte på grund af 
den lange ventetid. Tilskud bevilges nemlig efter køprincippet, og 
der har ophobet sig en ansøgningssum svarende til fem års beløbs
ramme. (4) 

Skovstøtteloven blev oprindelig givet som et led i bekæmpelsen af 
arbejdsløsheden, og ved forhandlingerne i Folketinget om den sene
ste forlængelse pointeres dette aspekt. Landbrugsministeren peger 
på lovens produktionsfremmende virkning og fastslår, at loven har 
haft meget stor betydning for småskovene, fordi ejerne ofte som føl
ge af dårlig likviditet har svært ved at pleje deres skov. (3) I forhand
lingerne lægges der vægt på lovens produktionsfremmende virk
ning, herunder dens positive indflydelse på valutabalancen, på dens 
miljøfremmende betydning og på mange småskovejeres svage øko
nomi. (5) 
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I nærværende artikel sandsynliggøres det, at skovstøttelovens be
skæftigelsesmæssige betydning er marginal, og at tilskudsordnin
gen bør ændres, så den i højere grad tilskynder til at føre »god 
skovdrift«. 

2. Tilskudsordningens område 
Tilskud kan ydes til foranstaltninger, som fremmer produktion og 

miljø på private ejendomme med et skovbevokset areal til og med 50 
ha. Det skovbevoksede areal defineres som ethvert areal, der i hen
hold til skovloven anses for skov. Arealer, som udelukkende drives 
med henblik på produktion af pyntegrønt eller juletræer, betragtes 
ikke som skov. (6) 

Følgende foranstaltninger kan opnå tilskud: Udhugning og pleje 
af løvtræbevoksninger op til ca. 35 års alder, nåletræbevoksninger 
til og med 2. udhugning. Udskiftning af bjergfyrbevoksning, stæv
ningsskov o.lign. med højt producerende træarter. Etablering af 
løvtræbælter, f.eks. af hensyn til stormfalds- eller brandfare eller af 
hensyn til miljøet. Anlæggelse af skovveje og læggepladser. Grøf
tegravning og -oprensning. Hugst og gentilplantning p.g.a. tørke
skade i nåletræbevoksninger. Andre foranstaltninger der tjener til 
fremme af produktion og miljø. 

Der kan ydes tilskud på indtill00OJo af arbejdsløn inel. skurleje i 
forbindelse med foranstaltningen. Det drejer sig om løn til arbejdere 
og arbejdsledere, som ejeren benytter til gennemførelse af foran
staltningen. Der ydes ikke tilskud til ejerens egen arbejdsindsats. 
Ved leje af maskiner m.v. er eventuel arbejdsløn tilskudsberettiget, 
men ikke udgiften til maskinleje. Udgift til sagkyndig vejledning kan 
medregnes med højst 15% af den samlede, tilskudsberettigede ud
gift. 

3. Skovstøtteordningens hovedtal 
I tabel l og 2 vises nogle hovedtal for skovstøtteordningen 

1978-86, der er relevante for økonomiske analyser. (7) 
Arealerne i tabel l er dem, der er omfattet af tilskud, altså ikke de 

pågældende ejendommes samlede skovareal. Hvis en foranstaltning 
medfører en indtægt for ejeren ved salg af træ, kan der tages hensyn 
hertil ved beregningen af tilskuddet. (6) Dette sker faktisk i praksis. 
Ejernes inveteinvestering beregnes i tabel l som investering ialt + 
udbetalt tilskud (tilskud brutto + indtægt ved salg af træ). 

lalt 15.500 ha var omfattet af ordningen 1978-86, svarende til et 
årligt gennemsnit på 1.720 ha. Et givet areal optræder i princippet 
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Tabel l. Arealer og beløb under skovstøtteordningen 1978-86. Beløb i mil!. kr., frem
ført med forbrugerprisindexet til basisår 1986. 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Total 

Areal, ha 450,3 1706,0 1581,6 1150,9 1646,5 3542,4 1861,5 1894,0 1664,0 15497,2 
Investering ialt 3,7 14,0 12,9 8,7 11,1 19,1 16,1 17,4 16,8 119,8 
Tilskud brutto 3,4 11,2 10,0 6,8 8,6 16,4 13,2 15,0 13,5 98,1 
Indtægt ved salg af træ 0,2 2,0 2,6 1,6 1,7 2,0 2,5 2,0 2,6 17,2 
Udbetalt tilskud 3,2 9,2 7,4 5,2 6,9 14,4 10,7 13,0 10,9 80,9 
Ejernes investering 0,5 4,8 5,5 3,5 4,2 4,7 5,4 4,4 5,9 38,9 

kun i eet af de ni år, for tilskud ydes først, når arbejdet er afsluttet. 
(6) Gengangere kan dog ikke udelukkes, f.eks. kan to forskellige for
anstaltninger på samme areal opnå tilskud i to forskellige år. Der er 
ikke nogen klar sammenhæng mellem det for et bestemt år anførte 
areal og de tilhørende beløb - f.eks. optræder et udhugnings- og af
vandingsareal på lige fod i det samlede areal, men beløbene i forbin
delse med de to foranstaltninger er normalt vidt forskellige. 

Ejernes investering ialt er gennemgående betydelig i forhold til 
den samlede investering, men der må være store variationer. F.eks. 
skal ejeren alt andet lige investere meget ved vejbygning i forhold til 
udhugning. 

Der er ialt ydet tilskud til 1,2 mill. arbejdstimer, svarende til et år
ligt gennemsnit på 132.000 timer, minimum 46.000 i 1978 og maxi·
mum 186.000 i 1983. Som det fremgår af tabel 2, tegner udhugning 
sig i gennemsnit for 7/10 af arbejdstimeforbruget. 

Tabel 2. De subsidierede arbejdstimer fordelt til foranstaltninger, 070. 

Udhug- Ny Løvtræ- Veje Grøfter Tørke- Andet 
rung træart bælte skade 

1978 48 22 1 <I 5 3 20 
1979 60 27 2 l 3 6 2 
1980 66 20 2 l 3 5 3 
1981 69 18 I <l 3 5 4 
1982 75 12 l <l 5 2 5 
1983 69 17 I I 6 3 3 
1984 73 11 I I 6 2 5 
1985 72 10 I I II 2 3 
1986 70 10 I I II 2 5 
Gens. 67 16 l I 6 3 6 
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4. Økonomiske analyser 
Som nævnt kan arealerne og beløbene i tabel 1 ikke umiddelbart 

fordeles til de enkelte kategorier af subsidierede foranstaltninger. 
Det er valgt at antage, at både areal og beløb indgår med en vægt sva
rende til deres andel af timeforbruget ifølge tabel 2. Dette svarer na
turligvis ikke til virkeligheden, men dels forekommer det umuligt at 
foretage korrektion på et blot nogenlunde objektivt grundlag, og 
dels fører den grove antagelse næppe til væsentlige skævheder i ana
lyseresultaternes størrelsesorden. Analysen centreres om den tunge
ste post: udhugning. 

Umiddelbart kan det synes mest korrekt at gennemføre de økono
miske analyser på grundlag af totaltallene i tabel 1. Der er imidlertid 
store variationer i de relative beløb fra det ene år til det andet, f.eks. 
ejernes investering pr. ha. Gennemsnit ud fra totaltallene bliver der
for i nogen grad »ugennemskuelige«, et forhold som forværres af 
indexeringen. Det er derfor valgt at tage udgangspunkt i 1986-tal
lene. 

Der er i det væsentlige tale om en opdatering af en tidligere analy
se, som p.g.a. den benyttede metodik vakte interesse på en internati
onal kongres. (8) 

4.1 Driftsøkonomiske analyser 
Det forudsættes i de følgende analyser, at al udhugning med til

skud sker i rødgran. Denne abstraktion indebærer, at de økonomi
ske virkninger i hvert fald ikke undervurderes i udgangspunktet. Det 
er et gennemgående princip at søge de maximale virkninger ind
kredset. 

Der opstilles først to modeller, Slog Hl for hhv. de gamle skoveg
ne og hedeegnene, modeller som m.h.t. såvel vækst som økonomisk 
udbytte formentlig kan betragtes som det absolut bedst opnåelige i 
småskove. 

SI har et tilvækst- og hugst forløb svarende til CMM bon. 1 (9), 
mens (Hl) følger GWN bon. 3. (10) I SI anvendes kulturomkostnin
ger, sortimentsomkostninger og netto-p å-rod priser fra en drifts
plan for Skjoldenæsholm Skovdistrikt 1987. (11) I Hl benyttes sam
me kulturomkomstninger som i SI, fordi niveauet nogenlunde sva
rer til gennemsnittet for hedeplantager. (12) Der anvendes sorti
mentsomkostninger og netto-på-rod priser opgivet af Hedeselska
bet pr. 1984 (13) - der har ikke kunnet fremskaffes et egentligt grund
lag for ajourføring, men for ikke at arbejde med forskellige prisni
veauer er der fremskrevet med forbrugerprisindexet til 1986. 
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Omsætningsbalance, gennemsnitlig årligt dækningsbidrag og in
tern rentefod for disse og de følgende modeller er vist i tabel 4 og 5. 

Der opstilles derpå to modeller, S2 og H2, som antages at udtryk
ke normale niveauer i sådanne småskove, hvor udhugningstilskud 
kan blive aktuelt. Det antages, at der ikke udføres kulturrenholdelse 
og udrensningshugst. I øvrigt foretages der følgende ændringer i 
forhold til Slog Hl: 

S2: 1. udhugning forsinkes IO år. Hugstdiameteren reduceres gene
relt med 10070, altså både i udhugningerne og i afdriften. Hugsten er 
i aldersklasserne (AKL) 20-40 år ansat til 112 af SI, efter 40 år til 3/ 4 
af SI. Afdriftsmassen svarer til SI ved alder -;- IO år, altså til CMM 
bon. l ved 50 år. 

H2: 1. udhugning forsinkes 20 år. Hugstdiameteren reduceres ge
nerelt med 10%. Hugsten er i AKL 20-50 år ansat til 112 af Hl, efter 
50 år til 3/4 af Hl. Afdriftsmassen svarer til Hl ved alder -;- IO år, 
altså til GWN bon. 3 ved 80 år. 

En oversigt over forudsætningerne i samtlige modeller er vist i ta
bel 3. 

1llbe13. Oversigt over modelforudsætningerne. 

Uden tilskud Med tilskud 
Model SJ/Hl S2IH2 S31H3 S41H4 S51H5 S6/H6 

Kulturudg. + + + + t t 
Renhol. + 
Udrensn. + 
Udh. med tilsk. t t t 
J. udh. forsink. t t 
Udh. diam. red. t t+ + 
Udh. masse red. t + + + + 
Afdr. diam. red. t tt + 
Afdr. masse red. t t + t (+ ) 

S3 og H3: Disse modeller anses for ikke usandsynlige i de pågæl
dende småskove. Modellerne adskiller sig fra S2 og H2 ved, at hugst
diameteren generelt er reduceret med 20% i stedet for 10%. 

Statens forstlige Forsøgsvæsens prøveflader giver et vist grundlag for at vurdere anta
gelserne vedr. diameterudviklingen i model S20g S3. (14) Som et groft gennemsnit lig
ger prøveflademes bevoksningsdiarneter (efter hugst) 70/0 lavere i A - end i C-parcel
lerne ved alder 20 år, og forskellen er 24% ved alder 30 år. (15) Imidlertid fastholdes 
A-hugsten jo i prøvefladerne, mens der i de to modeller tyndes f.o.m. AKL 30-40 år. 
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Det antages nu, at der bevilges tilskud til 1. udhugning, og at den 
foretages ved bevoksningsalder 20 år i gamle skovegne, 30 år i hede
egne. 

S4: Den subsidierede udhugning kommer for sent til at påvirke di
ameterudviklingen i forhold til S2, men er på anden siden forsigtig 
nok til at bevoksningen ikke destabiliseres. Der kommer en hugst i 
AKL 20-30 år, med diameter som SI .;. 10070 og masse som 1/2 SI. 
Dækningsbidrag ved afdriften er mindre end i S2, fordi massen er 
mindre. H4 bygger på tilsvarende forudsætninger. 

I 1986 var den gennemsnitlige indtægt ved salg af træ I.S20 kr. pr. 
ha, gældende for alle foranstaltninger under eet, men dette beløb til
falder ikke ejeren Ofr. afsnit 3). Det antages, at dækningsbidraget 
ved alder 20, resp. 30 år er nul. 

S5 og H5 adskiller sig fra hhv. S4 og H4 ved, at hugstdiameteren 
ikke reduceres, dvs. den følger SI (Hl), men iøvrigt fastholdes anta
gelserne i S2 (H2), dvs. såvel udhugningsmasserne som afdriftsmas
sen er mindre end i SI (Hl). 

S6 og H6 svarer til SS og HS, blot er de endnu mere optimistiske 
derved, at afdriftsmassen er sat til 3/4 af SI (Hl) ved aktuel alder, 
altså ikke som hidtil ved aktuel alder .;. 10 år. 

Tabel 4 og S viser, at under de givne forudsætninger vil et udhug
ningstilskud ikke bringe hverken gennemsnitlig årligt kasseoverskud 
eller intern forrentning op på det maximalt opnåelige (SI> S6, Hl 
> H6). I de »dårligste« af modellerne (S3 og S4, H3 og H4) vil begge 
økonomiske parametre blive forbedret af udhugningstilskud, mest i 
de gamle skovegne p.g.a. det kortere tidsinterval. Der er risiko for, at 

Tabel4. Omsætningsbalancer for rødgran i gamle skovegne. Kr. pr. ha, afrundet. 

Alder 
AKL Uden tilskud Med tilskud 

år SI S2 S3 S4 S5 S6 

Kultur 4 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 
Renholdelse 4-10 ·3.000 
Udrensning 1()'20 ·800 
Udhugn. m. tilsk. 20 
I. udhugn. W-30 8.200 4.000 4.000 4.000 
2. udhugn. 30-40 20.100 7.500 6.300 7.500 10.100 10.100 
3. udhugn. 40-50 31.500 20.800 17.200 20.800 23 .900 23.900 
4. udhugn. 50-60 49.700 33.900 31.700 33.900 38.100 38.100 
Afdrift 60 124.000 81.200 62.100 66.300 72.600 96.800 
Gens. kasseoverskud pr. år 3.900 2.400 1.900 2.200 2.500 2.900 
Intern forr., 'II 6,6 5,6 5,2 5,8 6,1 6,3 
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tilskud ikke hæver det gennemsnitlige kasseoverskud (S2 '" S5, H2 
'" H5), eller at dette endog formindskes (S4 < S2, H4 '" H2). Til
skud hæver naturligvis altid den interne forrentning. 

Aspekterne er yderligere belyst i tabel 6, hvor forholdet mellem 
udbytter og omkostninger på tidspunktet for den subsidierede ud
hugning er vist, altså ved bevoksningsalder 20 år i gamle skovegne og 
30 år i hedeegne, under anvendelse af kalkulationsrentefod hhv. 2, 3 
og 4070. (Omkostningerne prolongeres og udbytterne diskonteres til 
alder 20 år, resp. 30 år). 

Tabel5. Omsætningsbalancer for rødgran i hedeegne. Kr. pr. ha, afrundet. 

Alder Uden Med 
AKL tilskud tilskud 
år HI H2 H3 H4 H5 H6 

Kultur 4 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 ·9.500 
Renholdelse 4-10 .3.!XXl 
Udrensning H)·20 ·800 
l. udhugn. 20-30 2.700 
Udhugn. med tilskud 30 
2. udhugn. 3().4() 4.100 2.!XXl 2.100 2.[00 
3. udhugn. 4().50 6.500 2.900 2.500 2.900 3.300 3.300 
4. udhugn. 5~ 9.S00 6.100 5.400 6.100 7.400 7.400 
5. udhugn. 60-70 13.700 S.400 7.100 S.400 10.300 10.300 
6. udhugn. 7().SO 17.900 11.200 9.100 11.200 13.400 13.400 
7. udhugn. S().9O 20.500 13.700 11.300 13.700 15.300 15.300 
Afdrift 90 131.400 S7.100 74.700 77.700 S5.200 9S.600 
Gens. kasseoverskud pr. år 2.200 1.400 1.200 1.300 1.500 1.600 
Intern forr., Ol. 4,0 3,4 3,2 3,5 3,7 3,S 

1IIbe16. Forholdet mellem udbytter og omkostninger ved tidspunktet for subsidieret 
udhugning. 

Gamle skovegne, bevoksningsalder 20 år 

Rentefod SI S2 S3 S4 S5 S6 

201a 6,9 5,5 4,5 5,3 6,0 6,S 
3'1. 4,4 3,4 2,S 3,3 3,S 4,3 
4010 3,1 2,1 1,7 2,1 2,4 2,7 

Hedeegne, bevoksningsalder 30 år 

HI H2 H3 H4 H5 H6 

2'1. 3,6 2,S 2,4 2,S 3,2 3,4 
3010 l,S 1,4 1,1 1,4 1,6 1,7 
4'1a 1,0 0,7 0,6 0,7 O,S 0,9 
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Tabel 7. Den interne rentefod i forskellige differensinvesteringer, 1110. 

Diff. inv. Gamle skovegne Diff.inv. Hedeegne 

SI·S2 9,5 HI·H2 5,7 
SI·S3 10,1 HI·H3 5,9 
SI-$4 8,8 HI-H4 5,4 
SI-S6 7,9 HI-H6 4,8 

Herved tages der bedre højde for ejerens kortsigtede likviditets
mæssige interesser_ H vis den maximale effekt kan opnås (S6, H6), er 
det stort set fornuftigt at undlade »god skovdrit« (SI, Hl) og afvente 
tilskud. Mere interessant er, at dette klart er fornuftigst under de 
mest ugunstige omstændigheder (S4 > S3, H4 > H3). 

I tabel 7 er vist den interne forrentning i forskellige differensinve
steringer, hvor grundinvesteringen (SI, Hl) sammenlignes med al
ternative investeringer. Ud fra dette kriterium betaler det sig altid at 
udføre »god skovdrift«. Den interne rentefod er nemlig større i 
samtlige differensinvesteringer end i SI (Hl) (tabel 4, resp. tabel 5). 

De pågældende ejere vil utvivlsomt lægge størst vægt på den 
umiddelbare og den nært forestående likviditet U fr. afsnit l). Det er 
betænkeligt, at tilskudsordningen under de givne forudsætninger 
næppe tilskynder til »god skovdrift«, ja sandsynligvis direkte mod
arbejder en sådan drift i mange tilfælde. Dette negative forhold ac
centueres af den kødannelse, som administrationen af det samlede 
tilskudsbeløb giver anledning til. 

Resultatet må uvægerligt blive, at tilskud ofte kommer for sent, 
nemlig når bevoksningen ikke længere formår at reagere positivt i 
vækstmæssig henseende - måske endog så sent at den destabiliseres. 
Tilskud kan altså føre til økonomisk tab for ejeren. 

4.2 Samfundsøkonomiske analyser 
Samfundsøkonomiske analyser af tilskud til udhugning må nød

vendigvis bygge på endnu dristigere forudsætninger end driftsøko
nomiske analyser: Det empiriske grundlag er svagere, det er vanske
ligere at tage rimeligt hensyn til de lange tidsrum, og marginalbe
tragtninger bliver mere problematiske - mange andre forhold må be
handles på en måde, som i det mindste er diskutabel. 

Det antages, at der ydes tilskud til udhugning i bevoksninger af ty
pe S2 og H2, og at der opnås maximal effekt, altså S6 og H6. Der ar
bejdes herefter med de tilhørende differensinvesteringer, dvs. S6 -;
S2 og H6 -;- H2. Deres omsætningsbalancer er vist i tabel 8, hvor der 
til forskel fra tabel 4 og 5 er benyttet bruttopriser, fordi det er brut-
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toværdier, der indgår i det videre beregningsgrundlag. Kulturinve
steringen benyttes uændret, idet en korrektion ikke ville påvirke 
analyseresultaternes størrelsesorden. Tilskuddets størrelse beregnes 
direkte efter tabel l (10,9 mill. kr.l1664 ha = 6.600 kr. pr. ha), da der 
ikke synes at være et logisk og kvantificerbart grundlag for at korri
gere gennemsnitstallet. 

7I1be18. Omsætningsbalancer for udvalgte modeller. Bruttopriser, kr. pr. ha, afrun det. 

Alder Alder 
AKL AKL 
år S6 S2 S6+S2 år H6 H2 H6+H2 

Kultur 4 ·9.500 ·9.500 O 4 ·9.S00 ·9.500 O 
Renholdelse 4-10 4-10 
Udrensning 10-20 10-20 
Udhugn. m. tilskud 20 ·6.600 -6.600 30 -6.600 ·6.600 
l. udhugn. 20-30 13.100 13.100 20-30 
2. udhugn. 30-40 21.500 2O.S00 1.000 30-40 5.600 S.600 
3. udhugn. 4O-S0 34.900 33.100 1.800 40-50 7.500 7.300 200 
4. udhugn. 50-60 48.000 46.200 1.800 SO-6O 13.900 13.300 600 
Afdrift 60 llS.2OO 111.200 4.000 60-70 16.900 IS .7oo . 1.200 
5. udhugning 70-80 19.400 18.000 1.400 
6. udhunging 80-90 20.800 19.700 l.l00 
Afdrift 90 128.300 122.300 6.000 

Merhugsten i differensinvesteringen er beregnet til 54 ml pr. ha i 
de gamle skovegne (S6 ..;- S2) og 29 ml i hedeegnene (H6 ..;- H2). 

De samfundsøkonomiske beregninger bygger iøvrigt på data pr. 
1981. (16) Disse data benyttes direkte, idet nærværende analysers 
grove karakter ikke retfærdiggør den omfattende arbejdsindsats ved 
en ajourføring. 

Det antages, at så stor en del af merhugsten som muligt med en 
pris på 275 kr. pr. ml falder ved afdriften, hvilket vil sige 15 ml pr. ha 
i gamle skovegne og 22 ml i hedeegne. Endvidere antages, at disse 
masser går til savskæring og videre til fremstilling af bygningsartik
ler. Det fører til en produktionsværdi pr. ha på hhv. 25.000 og 36.600 
kr. pr. ha (15, resp. 22 ml a 1665 kr.) og en tilsvarende valutabesparel
se på hhv. 5.000 og 7.300 kr. (forskellen i valutabidrag ved fremstil
ling af bygningsartikler baseret på hhv. hjemligt råtræ og på impor
terede halvfabrikata, dvs. 1.300 ..;- 970 kr. pr. ml). 

Forholdet mellem udbytte og omkostning i differensinvesterin
gerne på tidspunktet for subsidieret udhugning beregnes efter sam
me princip som benyttet i afsnit 4;1, dog med følgende udbygninger: 
Udbyttet ved afdrift skal trækkes fra, da det indgår i produktions-
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Tabel9. Forholdet mellem udbytter og omkostninger i differensinvestering ved tids
punktet for subsidieret udhugning. 

Gamle skovegne, S6+S2 

Rentefod råtræ prod.værdi valutabesp. 

2'1. 2,5 4,3 2,6 
3'1. 2,2 3,6 2,4 
4.,. 2,0 3,1 2,1 

Hedeegne, H6+ H2 

2'1. 1,4 3,0 1,5 
3'1. 1,1 2,0 1,2 
4.,. 0,9 1,5 1,0 

værdien for bygningsartikler - denne værdi er nemlig opgivet pr. ml 
råtræ. I et forsøg på at tage hensyn til de merudbytter, der fremkom
mer før afdriften, reduceres diskonteringstiden med 10 år i gamle 
skovegne og 5 år i hedeegne, såvel for produktionsværdi som for va
lutabesparelse. 

Resultaterne i tabel 9 giver et fingerpeg om, at det måske er en 
sund investering for samfundet at investere i udhugningstilskud, 
hvis alternative investeringer tillader anvendelse af en lav kalkulati
onsrentefod. Men det skal understreges, at resultaterne bygger på 
den forudsætning, at tilskuddet får maximal effekt. 

Udbytte/omkostningstallene for produktionsværdi og valutabe
sparelse kan ikke direkte adderes - det kan kun gøres i et omfang, 
som det er umuligt at vurdere. De foretagne prolongeringer og dis
konteringer er mildt sagt dristige. 

Forsøg på at inddrage skattemæssige aspekter forekommer for 
tvivlsomme. Derimod bør der foretages overslag over beskæjtigel
sesejjekten i skoven. I 1986 var bruttotilskuddet til udhugning 9,4 
milI. kr., beregnet som total x relativt timeforbrug. Hvis 15070 heraf 
gik til sagkyndig vejledning (afsnit 2), resterede der 8,0 millo kr. til ar
bejdsløn. Med en timeløn svarende til 1986-gennemsnit for ikke
faglærte mandlige arbejdere i industri og håndværk m.m. (17) opnås 
et arbejds forbrug på 80 timer pr. ha. Hertil kommer skønsvis 30 ti
mer pr. ha i AKL 20-30 år for S6-i-S2 og 40 timer for H6-i-H2, mens 
det ekstra timeforbrug i de senere AKL anses for minimalt. 

Hvis det antages, at al subsidieret udhugning sker som beskæfti
gelsesarbejde - hvilket ikke er tilfældet - fører de 80 timer pr. ha til 
en indsats mod arbejdsløsheden på ca. 50 mandår i gennemsnit for 
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1978-86. Uanset at mange flere arbejdsløse har fået »meningsfuld« 
beskæftigelse i kortere perioder, må effekten betegnes som margi
nal. 

5. Omrids af en alternativ tilskudsordning 
Hvis der i stedet for tilskud til udhugning i rødgran på et måske 

for sent tidspunkt blev ydet fuldt tilskud til renholdelse og udrens
ning, ville sandsynligheden for at nå et i alle henseender bedre resul
tat vokse. Under optimale betingelser iøvrigt vil ejeren være bedre 
tjent med at få betalt 3.000 kr. pr. ha ved bevoksningsalder 7 år og 
800 kr. ved .15 år end som nu 6.600 kr. ved år 20, resp. år 30. 

SI vil i så fald yde et gennemsnitlig årligt kasseoverskud på 4.000 
kr. pr. ha og en intern forrentning på 7,3070 (smIg. tabel 4). For HI vil 
de tilsvarende tal blive 2.300 kr. og 4,5% (smIg. tabel 5). Ejerens li
kviditetsproblemer vil afhjælpes langt bedre: nok er tilskuddet ialt 
mindre, men det kommer tidligere, og desuden opnås et større dæk
ningsbidrag allerede ved første udhugning. Og en sådan ordning vil 
»spare« statskassen for en årlig rente på 4,9% ved Slog 2,6% ved 
Hl. Hertil kommer så de direkte og afledede merværdier som følge 
af de større hugster, hvor veddet formentlig gennemgående er af 
bedre kvalitet. 

Der vil sandsynligvis oftest nås et lavere niveau end Slog HI ved 
en sådan ordning, men niveauet kan formentlig i de fleste tilfælde 
blive S6 og H6, eller i hvert fald S5 og H5 . Alligevel vil ordningen væ
re at foretrække såvel for ejerne som for samfundet. Den for alle 
parter mest lønsomme ordning er måske et delvist tilskud til såvel 
kulturetablering, renholdelse og udrensning. Et delvist tilskud vil 
under alle omstændigheder harmonere bedre med den permanente 
pligt til at føre »god skovdrift« i fredskov. (18) 

Den skitserede ordning har måske berettigelse i større omfang end 
til eksemplet udhugning i rødgran. Den er dog problematisk derved, 
at tilskud i princippet ikke ydes til lovbefalede arbejder, dvs. genkul
tivering i henhold til den gældende skovlov og formentlig også klart 
udhugning efter den kommende skovlov. 

6. Afsluttende bemærkninger 
Skovpolitisk Udvalg anbefaler, at intentionerne i skovstøtteloven 

fortsættes i en eventuel ny lov, at 50 ha grænsen for tilskud afløses 
af anden begrænsning uden derved at medføre støtte til fremme af 
produktionen i det større skovbrug, og at beløbsrammen fordobles. 
(19) Regeringen agter tilsyneladende at følge denne anbefaling. (20) 
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Med nærværende analyser er det forsøgt at vise, at tilskud til ud
hugning kan være af tvivlsom økonomisk værdi, ikke blot for sam
fundet men også for skovejeren, især fordi tilskuddet kan komme på 
et for sent tidspunkt i bevoksningens liv. En udvidelse afbeløbsram
men vil løse noget af dette problem, men langtfra nok - udhugnings
efterslæbet er så stort, at der skal urealistisk mange midler til for at 
hindre kødannelse. 

Det synes mere hensigtsmæssigt at give tilskud til delvis dækning 
af kulturetablerings- og plejeudgifterne, dog således at udhugnings
tilskud fortsat ydes i en overgangsperiode til bevoksninger, hvor der 
er overvejende sandsynlighed for at opnå stor effekt. 

Analyserne er mangelfulde derved, at de kun omfatter en del af 
skovstøttelovens område, og de bygger på grove antagelser. Forhå
bentlig kan de alligevel give stof til konstruktiv eftertanke. 

7. Summary 
ECONOMIC ASPECTS OF A GRANT SCHEME FOR SMALL 
PRIVATE WOODLANDS IN DEN MARK 

A grant scheme for small woodlands in private ownership is analyzed, emphasis being 
laid on the main grantable undertaking, viz. early thinning of young stands. Various 
rotation models are drawn up to form the bases of analysis. The economic effect of 
grants for thinning are analyzed from the viewpoint of woodland owners and society. 
It is shown that from both points of view the economic effect of such grant may be 
dubious. Furthermore, the grant may imply a propensity to refrain from good forest 
management. 
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Rettelse til Skovteknisk Institut årsberetning i hefte 3. 
Figurteksterne side 171, 174 og 175 skulle rettelig være: 

Figur l. 
Fire eksempler på flækkede stammer fra 80-årigebøgetræer fra samme bevoksning. 
Til venstre knaster fra ikke-opkvistede træer, til højre fra træer opkvistet for 33 år si
den. 

Figur 2. 
Prototypen på Valmet-Rollo skovtraktor fremtræder med en forlænget motorhjelm, 
der dækker over den frontmonterede pumpe. 

Figur 3. 
Tegningen viser opbygningen af Valmet-Rollo skovtraktoren med hydrostatisk hjæl
pedrift og bagudvendt førerplads med dobbeltmanøvrering. 
l. Hydraulikolietank. 2. Variabel oliepumpe med regulator. 3. Gear. 4. Oliemotor. 5. 
Sædekonsol. 6. Vipbart rat. 7. Bagvæg med ventilbatteri, rat og kørepedaler. 

Red. 




