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TEMA: Skovøkonomi del 1 



Temanummer om 
skovøkonomi 

Skovbrugets økonomi har gennem 
årene været et af de store debatemner 
blandt fagfolk, hvilket også har afspej
let sig i dette tidsskrift. Der har tit væ
ret stor afstand mellem teoretikere og 
praktikere. Desuden har det været van
skeligt at sammenligne investeringer i 
skovbrug med investeringer i andre er
hverv. 
Der har derfor været behov for at ud
arbejde en status over den skovøkono
miske teori i Danmark - en status over 
hvordan disse teorier har været an-

vendt og kan anvendes i dansk skov
brugspraksis. 
Den skovøkonomiske teori har på en 
række vigtige områder trængt til en ju
stering, bl.a. hvad angår effekten af in
tlation og beskatning på skovinveste
ringer. Hvis ønsket er gevinstoptime
ring vil disse justeringer medføre ænd
ringer i skovdyrkningspraksis. Det er 
derfor nødvendigt med en længereva
rende formidling af de ændrede teorier 
og deres betydning for erhvervet. 
Den aktuelle anledning til at udgive et 

De nye analyser af skovøkonomien viser bl.a. at afkastet fra investeringer i skovbrug ligger på 
niveau med afkastet på passive kapitalanbringelser. Desuden viser det sig at investeringer i løv
skov ofte er jævnbyrdige med investeringer i nåleskov. 
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temanummer om skovøkonomi er, at 
der på Landbohøjskolens Sektion for 
Skovbrug har været gennemført en 
række analyser af bl.a. inflationens og 
skattens betydning for investeringer i 
skovbruget. Den efterfølgende artikel 
er en forkortet udgave af en licentiat
afhandling af Per Holten-Andersen 
inden for dette emneområde. 
Set i forhold til den debat der har været 
ført gennem dette århundrede er de 
væsentligste resultater at afkastet fra 
investeringer i skovbruget ligger på 
niveau med afkastet fra passive kapi
talanbringelser. Det har også vist sig at 
investeringer i løvskov ofte er jævnbyr
dige med - og i visse tilfælde er bedre 
end - investeringer i nåleskov. 
Disse nye betragtninger over skattens 
og inflationens rolle kan få stor betyd
ning for praktisk skovbrug, og de kan 
danne udgangspunkt for en god debat 
om skovøkonomiens indhold og rolle. I 
temanummeret er derfor samlet en 
række artikler om dette emne. 
Afhandlingen om skatten og inflatio
nens betydning for skovbruget er vur
deret dels af en erfaren praktiker som 
før har ytret sig om skovøkonomi, dels 
af en fagøkonom uden nærmere kend
skab til skovdrift. 
Andre artikler tager udgangspunkt i et 
af de særlige kendetegn ved investerin
ger i skovbrug - den lange tidshori
sont, som stiller krav om en betydelig 
grad af stabilitet, såvel biologisk som 
lovgivningsmæssigt. 
De hidtidige betragtninger over inve
steringer i skov har udelukkende været 
set ud fra en privatøkonomisk synsvin
kel. Hvis der på længere sigt skal tilfø
res tilstrækkelig kapital til nye skovan
læg, skal skovbrug imidlertid også 
være rentabelt ud fra en samfunds
mæssig synsvinkel. Der har ikke i 
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skovbruget været tradition for at ind
drage samfundsøkonomiske forhold, 
og derfor redegør en artikel for forskel
len mellem privatøkonomisk og sam
fundsøkonomisk analyse. 
Vi håber gennem disse tema-artikler at 
have bidraget til en konstruktiv debat 
om skovbrugets økonomiske forhold. 

Skovrider Ole Pedersen 
Formandfor 
redaktionsudvalget for DST 

Udgivelsen af temahæftet om skov
økonomi er blevet mulig ved støtte fra 

Carlsen-Langes Legatstiftelse 
Vallø Stift 
Vemmetofte Kloster 

som hermed tak kes. 



INFLATION OG BESKATNING I SKOVØKONOMIEN. 

STATUS OVER DANSK SKOVØKONOMI, ANNO 1989. 

Af Per Holten-Andersen 
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Arbejde nr.10 i nedenstående liste udgør et sammendrag af artiklerne 1-9. De 
10 arbejder blev d.28 februar 1990 forsvaret med henblik på erhvervelse af den 
jordbrugsvidenskabelige licentiatgrad. Nærværende artikel er en forkortet udga
ve af arbejde nr.IO. 
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0.0 Sammenfatning. 

Følgende artikel er en forkortet ud- gave af: 

Holten-Andersen, P. (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Skovbrugsinsti
tuttet, Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C, Danmark). Inflation og beskat
ning i skovøkonomien. Status over dansk skovøkonomi, anno 1989 (Inflation and 
Taxation in Forest Economics. Danish Forest Economics, anno 1989). Meddelel
ser fra Skovbrugsins.tituttet, Række 2: Forskning, nr.28, 1990. 133pp. 

Arbejdet cementerer den klassiske 
skovøkonomis basis som et stringent 
og korrekt grundlag for en nutidig 
skovøkonomi. Der er tale om en 
grundlæggende bekræftelse af in
veste rings tankegangens og rentes
rente princippets anvendelse i skov
økonomiske betragtninger. 

Arbejdets hovedmål er at indføre 
korrektioner for inflation og b eskat
ning i skovøkonomiens klassiske 
fundament, F austmanns formel. Med 
en række eksempler vises hvorledes 
disse korrektioner bringer bedre 
overensstemmelse mellem teoretisk 
optimale løsninger af en række cen
trale skovbrugsspørgsmål og praksis 
faktiske handlemåde indenfor de 
samme områder. 

Yderligere vises, at Waldrein/Bo
denrein-striden først og fremmest er 
et spørgsmål om valg af kalkulations
rente. Waldreinertragslæren er et 
matematisk særtilfælde af den mere 
generelle Bodenreinertragslære, 
nemlig svarende til valg af en kalku
lationsrente på 0%. 

En afgørende effekt af korrektionen 
for int1ation og beskatning er, at den 
faktiske kapitalomkostning, dvs. den 
reale efter-skat rente, er en væsent-
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lig lavere størrelse end den ofte 
anvendte nominelle før-skat rente. 

Korrektionen for int1ation og beskat
ning er derfor med til at indsnævre 
gabet mellem Bodenreinertrags
lærens kalkulationsrente og Wald
reinertragslærens kalkulationsrente 
(0%), og dermed naturligvis også 
forskellen mellem de to skolers kon
klusioner på afgørende skovøkono
miske spørgsmål så som træartsvalg, 
omdriftsalder, kulturintensitet etc. 

Det må imidlertid understreges, at 
kalkulationsrentens funktion er at 
afspejle kapitalomkostningen. Det 
har derfor ingen mening i skovøko
nomiske beregninger, a priori, at 
sætte denne til 0%, som det gøres i 
Waldreinertragslæren. Kapitalom
kostningen må bestemmes ved at 
studere kapitalmarkedet, hvorigen
nem et estimat for alternative afkast 
i investeringer med samme tidshori
sont og risiko prom kan bestemmes. 

Key words: Skovøkonomi, inflation, 
beskatning, Faustmanns formel, 
Bodenreinertrag, Waldreinertrag, 
kapitalomkostninger, reale efter-skat 
rente. 



0.1 Skovøkonomiske citater. 

"Den mathematiske Form [i den 
skovøkonomiske teori] tjener væsen
lig kun til at opstille Regningen i en 
saa korrekt og simpel Form, som 
det ifølge Sagens Natur er muligt, og 
til lettere at bedømme Nøiagtighe
den af det Resultat, man erholder. 
Overhovedet kan en Undersøgelse i 
mathematisk Form af de herhen 
hørende, i og for sig ikke meget 
komplicerede Spørgsmaal væsenlig 
kun have Betydning som en klar og 
kort Form for en stringent 
Gjennemtænkning af Problemerne" 
(Gram, 1876b, p.258). 

II 

"Hvad der er økonomisk rationelt 
for et Individ, behøver ikke at være 
det for et andet Individ. Overfor alle 
Individer kan dog stilles det fælles 
Krav, at man i videst muligt 
Omfang klargør sig de økonomiske 
Konsekvenser af paatænkte tekniske 
Dispositioner, inden disse endeligt 
træffes" (Grøn, 1943a, p.8). 

III 

"Beregningerne kan vi ikke undvære, 
men vi må ikke lade dem dominere 
vort frie Syn" (Abell, 1945, p.258). 

IV 

"Skovrideren [Bavngaard] slutter 
med, at der maa findes "en Vej 
fremad, saaledes at Skovene i 
Fremtiden bliver forskaanede for de 
krampagtige Bestræbelser paa For
rentning af Vedforraadet, som nu 
saa tydeligt afspejler sig i de drifts
økonomiske Overvejelser". For mig 
staar det saaledes, at det 
krampagtige ikke vedrører de 
driftsøkonomiske Overvejelser, men 
alene visse Praktikeres Bestræbelser 
for at fastholde letkøbte, saakaldte 
praktiske Ræsonnementers Supre
mati over den videnskabelige Forsk
nings omhyggeligt underbyggede 
Anvisninger til fortsat at føre vort 
Skovbrug videre fremad" (Grøn, 
1945a, p.182). 

V 

"Skovbruget er stærkt præget dels af 
den biologiske og klimatiske 
afhængighed, dels af usikkerheden 
med hensyn til fremtiden. Begge 
forhold gør det ønskeligt at anvende 
mange træarter i skoven. - Herved 
må det imidlertid erindres, at 
nåletræernes økonomi - trods usikre 
fremtidsudsigter - altid vil være 
løvtræernes økonomi overlegen, 
således at man bør udstrække nåle
træarealet så langt, som vækstbetin
gelserne tillader" (Hermansen, 1955, 
p.32). 

233 



0.2 Terminologi og symboler. 

Der er i den efterfølgende tekst 
anvendt gængse danske skovøkono
miske symboler. Disse er gengivet i 
den efterfølgende symbolliste. 

y dermere er det tilstræbt at anvende 

TERMINOLOGI 

Formelt angiver rente en procent 
(S%), mens rentefod angiver et deci
maltal (O.OS). I praksis anvendes ikke 
denne skelnen - de to udtryk anven
des derfor i flæng i den følgende 
tekst. 

Kapitalværdi (C) er det generelle 

gængs dansk skovøkonomisk termi
nologi. H vor denne terminologi 
imidlertid er uhensigtsmæssig, er 
alternativer anvendt. Følgende ridser 
nogle hovedpunkter op vedrørende 
den anvendte terminologi. 

økonomiske udtryk for nutidsværdi, 
mens Venteværdi (V) og Jordværdi 
(J) er kapitalværdier tilpasset den 
forstlige terminologi. Når en kapital
værdi alene skal referere til een 
investeringsperiode angives det eks
plicit: Cl eller J 1. 

v Venteværdi = Nutidsværdi på et vilkårligt tidspunkt af alle 
fremtidige nettoindbetalinger fra en bevoksning og dens 
efterfølgende generationer = værdiansættelse af jord plus 
stående vedmasse. 

c Kapitalværdi = venteværdi - initialinvestering. 

Jordens brugsværdi = kapitalværdi før plantning af en bevoks
ning = venteværdi - etableringsudgift = værdiansættelse af 
jorden alene. 

J 'p Gennemsnitlig årligt overskud (se p.2S2). 

J ' p p=O%, gennemsnitlig årligt kasseoverskud (se p.2S2). 

Kasseoverskud bruges i dansk skov
økonomisk litteratur i to betydnin
ger. I den ene betydning er ordet 
synonymt med "gennemsnitlig årligt 
kasseoverskud", dvs. en omsætnings
balances samlede nettoindbetaling 
over en rotation divideret med antal 
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år i rotationen. Mere præcist kan 
kasseoverskud i denne betydning 
defineres som værdien af J. P for 
p = 0% (se p.2S2). I nærværende ar
bejde bruges kasseoverskud alene i 
denne betydning. I den anden betyd
ning dækker ordet over et enkelt års 



regnskabsmæssige overskud (brut
toindtægt - variable udgifter - faste 
udgifter) før fmansieringsomkostnin
ger af nogen art. For at undgå be
grebsforvirring bruges i dette arbejde 
ordet driftsoverskud for denne be-

tydning af kasseoverskud (se p.247). 
For en normalskov vil driftsoverskud 
være lig kasseoverskud hvis der 
regnes med stabile priser (nominelt 
eller realt). 

Nominelle priser Synonymt med beregning i løbende kroner. Beregningen kan 
gennemføres såvel med som uden differentieret inflation: a 
(se p.266-272). 

Reale priser Synonymt med beregning i faste kroner. Beregningen kan 
gennemføres såvel med som uden differentieret inflation: f3 
(se p.266-272). 

Stabile priser Der regnes med samme kronebeløb idag såvel som i frem
tiden. Beløbene kan enten være nominelle, hvorved der regnes 
i stabile løbende kroner, eller reale, hvorved der regnes i 
stabile faste kroner (se p.265,267,271). 

Af hensyn til overskueligheden af de 
i det følgende anførte formler, er der 
overalt regnet med aldre fra anlæg, 
svarende til den gængse notation i 
andre lande end Danmark. Da dan
ske tilvækstoversigter anvender aldre 
fra frø (og ikke aldre fra anlæg, som 
normalt for udenlandske tilvækst
oversigter ) ses oftest i dansk skov
økonomisk litteratur, at angivne 
formler er tilpasset denne særegne 

n n 

danske aldersangivelse. Det vil imid
lertid gøre en række af de i dette 
arbejde angivne formler væsentlig 
mere uoverskuelige, og dermed vil 
en del af det pædagogiske sigte mis
tes. 

Som eksempel kan anføres, at den 
gængse Jordværdiformel har følgen
de udformning, når aldre angives fra 
anlæg: 

J [H o(1+p)-n + E G o(1+p)-x - E S o(1+p)-x]/(1-(1+p)-n) - F/p 
n x x 

x=O x=O 

hvor x=O svarer til anlægstidspunk
tet, og x= n angiver omdriftstiden 
( rotationslængden). 

Hvis aldre angives fra frø får J ord
værdiformlen følgende udformning: 
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n n 
[ H · ( 1+p)-(n-a) + ~ G ·(1+p)-(X-a) - t S ·(1+p)-(x-a)]/(1_(1+p)-(n-a» - F/p 

n x x 
x=a x=a 

hvor x = a angiver plantealderen ved anlæg, og x = n angiver omdriftsalde
ren. 

SYMBOLER 

Forkortelse 

NPR 

j, n, q, x 

a 

P 
pI 

pI -marg. 

pI - tot a l 

Ps 
pIS 

r 
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Tekst 

Tilnærmelsesvis lig. Symbol der anvendes når 
en relation kun gælder approximativt 

Enhed 

Netto-på-rod Dkr 

Index for aldre fra anlæg, hvor n specielt be- år 
tegner omdriftstiden (= rotationslængden 
omdriftsalder - plantealder ved anlæg) 

Marginale skattesats 
Gennemsnitlige (over tid) marginale skattesats 

Renteintensiteten, kontinuert rente 
Nominelle før-skat kalkulationsrente % 
Nominelle interne før-skat rente % 
Nominelle interne rente i en "marginalinveste- % 
ring" 
Nominelle interne rente i en "totalinvestering" % 
Nominelle efter-skat kalkulationsrente % 
Nominelle interne efter-skat rente % 

Reale før-skat kalkulationsrente % 
Reale interne før-skat rente % 
Reale før-skat kalkulationsrente under forud- % 
sætning om årlig realprisstigning på n% 
Reale interne før-skat rente under forudsæt - % 
ning om årlig realprisstigning på n% 



rs Reale efter-skat kalkulationsrente % 
r I s Reale interne efter-skat rente % 
rsB Reale efter-skat kalkulationsrente under forud- % 

sætning om årlig realprisstigning på B% 
r ' SB Reale interne efter-skat rente under forudlsæt- % 

ning om årlig realprisstigning på B% 

Den generelle inflation % 
a, Differentieret inflation på bruttopris for træ % 
a2 Differentieret inflation på sekundære produk- % 

tionsudgifter (skovning, udslæbning) 
a

30 Differentieret inflation på primære produk- % 
tionsudgifter (etablering, kulturpleje, udrens-
ning) 

a4 Differentieret inflation på fællesudgifter % 
B Den reale prisstigning (NPR) på træ % 

H n = H(n) Hovedskovningsindtægt netto-på-rod Dkr/ha 

HIn Hovedskovningens bruttoindtægt Dkr/ha 

HUn Hovedskovningens sekundære produktionsud- D kr/ha 
gifter (skovning, udslæbning) 

H -H = H In Un n Hovedskovningens dækningsbidrag (NPR) Dkr/ha 

G x = G(x) Tyndingsindtægt netto-på-rod Dkr/ha 
GIx Tyndingshugstens bruttoindtægt Dkr/ha 
Gux Tyndingshugstens sekundære produktionsud- Dkr/ha 

gifter (skovning, ud slæbning) 
G -G = G Ix Ux x Tyndingshugstens dækningsbidrag (NPR) Dkr/ha 

Sx = Sex) Primære produktionsudgifter = skovdyrknings- Dkr/ha 
udgifter (etablering, kulturpleje, udrensning) 

So Etableringsudgiften Dkr/ha 

F = F(x) Fællesudgifter (skowedligeholdelse: veje, grøf- Dkr/ ha x 
ter, yderhegn; administration; ejendomsskatter 
m.v.) 
Gennemsnitlige årlige fællesudgifter Dkr/ ha ' å r 
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ten) Årlig løbende masse tilvækst m3/ha· år 
M(n) Blivende bestands masse m3/ha 
pen) Netto-på-rod prisen (DB) Dkr/m3 

p I (n) Netto-på-rod pristilvæksten (DB I) Dkr/m3 

J ordens brugsværdi beregnet for alle fremtidige Dkr/ha 
rotationer 

J 1 J ordens brugsværdi beregnet for 1. rotation Dkr/ha 
J Jordens efter-skat brugsværdi Dkr/ha s 
J 1s J ordens efter-skat brugsværdi for 1. rotation Dkr/ha 
J I Jordens købsværdi eller alternative brugsværdi Dkr/ha 

Den årlige jordrente = J I . P Dkr/ha· år 
E Den kapitaliserede driftsherregevinst Dkr/ha 
e Den årlige driftsherregevinst = E· P Dkr/ha· år 

v Venteværdi (tidspunkt = q) Dkr/ha q 
vqs Efter-skat venteværdi Dkr/ha 
Rq En bevoksnings realiseringsværdi (N PR ) Dkr/ha 
VI En etableret bevoksnings købsværdi Gord + Dkr/ha q 

stående vedmasse ) 
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1.0 Indledning. 

Enkelte dele af følgende tekst er sat 
med petit. Disse afsnit udgør en inte
greret helhed af teksten, men ved 
skimning kan de udelades uden at 
sammenhængen i teksten sættes over 
styr. I Holten-Andersen (1989) gives 
en uforkortet gennemgang af efterføl
gende forkortede tekst. 

1.1 Dansk skovøkonomis udvik
ling. 

Dansk skovøkonomi er hovedsagelig 
afledt af den tyske skovøkonomiske 
teori, der blev udviklet i 1800-tallet. 
Især to personer har stået for ud
formningen af den danske skovøko
nomiske teori. I 3O'erne og 4O'erne 
"oversatte" professor i skovøkonomi, 
A. Howard Grøn, den tyske skovøko
nomi og forestod samtidig en 
væsentlig videreudvikling af teorier
ne. I 50' erne og 60' erne var profes
sor i skovøkonomi,N.K Hennansen's 
rolle især en pædagogisering af 
Grøn 's grundlæggende arbejder. Den 
nuværende danske skovøkonomi er 
bygget på disse 3 grundpiller. 

Den internationale økonomi, herun
der også skovøkonomien, har gen
nemgået en voldsom udvikling siden 
Grøn og Hennansen's arbejder. Den
ne udvikling har kun i ringe grad sat 
sig spor i den danske skovøkonomi. 
En væsentlig udvikling i den efterføl
gende periode har været indpasning 
af inflation og beskatning i den teo
retiske skovøkonomi. Denne tilpas
ning er ikke sket i dansk skovøko
nomisk litteratur. 

Man må erindre, at Grøn og Her
mansens arbejder er blevet til under 
andre økonomiske realiteter, end de 
idag herskende. Selvom inflation 
langt fra var et ukendt fænomen i 1. 
halvdel af dette århundrede - infla
tion er et veldokumenteret fænomen 
helt tilbage til Romer-tiden -var den 
faktiske inflation som regel eencifret 
og tillige ofte afløst af perioder med 
deflation. Erkendelsen af inflation 
som fast og allesteds nærværende 
økonomisk realitet hører 2. halvdel 
af dette århundrede til. 

Ved århundredets begyndelse be
slaglagde de offentlige økonomier 
næppe mere end nogle få procent af 
datidens nationaløkonomier. I30'er
ne fremførte Keynes imidlertid sine 
teorier om den offentlige sektors 
økonomiske rolle i et samfund, hvor
efter de offentlige økonomier med 
accelererende hast har beslaglagt 
stadig større andele af de samlede 
nationaløkonomier. 

Inflation og skat er derfor idag uom
tvistelige økonomiske realiteter. Det 
økonomiske klima er idag et andet 
end da Grøn og Hennansen udfor
mede deres teorier. 

Det er derfor nærværende artikels 
formål, at skitsere indpasningen af 
inflation og beskatning i den danske 
skovøkonomiske teori. Formålet er 
ikke at udvikle en selvstændig teori, 
idet dette i høj grad allerede er be
lyst i den internat" onale økonomiske 
litteratur. Målet er derimod at til
passe den generelle inflations- og 
beskatningsteori til de specielle dan
ske skatteregler og skovbrugsforhold. 
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1.2 Skovøkonomien og praksis. 

På ovennævnte teoretiske baggrund 
er det videre målet at foretage en 
retrospektiv gennemgang af de cen
trale stridspunkter i de sidste 100 års 
skovøkonomiske debat i Danmark. 
Hvordan ser konklusionerne på de 
"store" spørgsmål i debatten mellem 
"skovøkonomien og praksis" ud, når 
vi tager hensyn til tilgængelig viden 
om inflation og beskatning? Hvilken 
status kan vi herefter gøre over 
dansk skovøkonomi, anno 1989? 

S~ovbrugserhvervet bygger i høj grad 
i sin udøvelse på empirisk viden 
indsamlet gennem generationer. "Det 
bærende element [i skovbruget] er 
en rent håndværksmæssig erfarings
sum, en tradition ... " (Henriks en , 
1975, p.56l). Netop derfor har skov
brugserhvervet et særligt behov for 
en teoridannelse til systematisering 
og analyse af denne diffuse mængde 
af empiriske fragmenter. 

Den skovøkonomiske teoris formål 
er at skabe et skelet, et sæt af tanke
regier, efter hvilket en række prak
tiske alternativer kan analyseres og 
vurderes. 

Praksis har imidlertid i alt for høj 
grad betragtet skovøkonomien som 
en eksakt videnskab - et slags "data
ind, svar-ud"-redskab. En økonomisk 
teori udviklet til analyse af en lang
sigtet, biologisk funderet produk
tionsproces, med alle dens variatio
ner og usikkerheder, kan alene som 
følge af det usikre datagrundlag al
drig give eksakte svar. Som påpeget 
af Gram allerede for over 100 år 
siden (Gram, 1876b, p.258 - se citat 
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I i afsnit 0.1), er formålet da heller 
ikke at levere præcise ja-eller-nej
svar, men netop at levere en konse
kvent analysemetode - et tankesæt. 
Man må derfor for lange af den skov
økonomiske teori, at den er præcis, 
stringent og konsekvent, mens man 
ikke må forvente, at skovøkonomiske 
beregninger giver præcise rygmarvs
svar. 

Man kan spørge, om skovøkonomien 
af idag opfylder denne analytiske 
rolle. Har skovøkonomien gennem
gået en udvikling, så den fortsat 
betragtes som en præcis, stringent og 
konsekvent teori, egnet som redskab 
til analyse og løsning af skovbrugser
hvervets økonomiske spørgsmål. Er 
der overensstemmelse mellem teo
riens konklusioner og praktikerens 
handlinger? 

For at kunne besvare de teoretiske 
spørgsmål fra afsnit 1.1 samt de 
mere retrospektive spørgsmål fra 
afsnit 1.2, vil vi se på teoriens 
hovedelementer . 

2.0 Hovedpunkter i den skovøko
nomiske teori. 

Det understreges, at gennemgangen 
i hele afsnit 2 især tager sigte på 
privatøkonomiske forhold. I afsnit 
2.5 gives derfor en ganske kort over
sigt over hoved forskellene mellem 
den privatøkonomiske og sam
fundsøkonomiske betragtning. 

2.1 Skovbrugets driftsformål. 

Hvilken rolle skovøkonomiske be-



regninger bør have, når der træffes 
afgørelser om valg mellem forskelli
ge alternative handlinger, atbænger 
naturligvis af målet med handlin
gerne. 

En privat ejers formål med skovdrift 
og skovejerskab vil være mangesi
digt. En række mål-komponenter 
kan identificeres. Vægten mellem 
komponenterne vil variere fra ejer 
til ejer. Hvilke mål, der kan realise
res, vil afhænge af afkast-mixet for 
den enkelte ejendom (se afsnit 2.2). 

Følgende hierarki af målsætnings
komponenter kan opstilles efter 
aftagende økonomisk indhold (se 
f.eks. Hennansen, 1955, p.14-20; 
1961a; 1964): 

1) Krav til driftens rentabilitet, set 
i forhold til alternativer med samme 
risiko og tidshorisont. 

2) Krav til likviditet fra driften. 

3) Krav til fleksibilitet. 

4) Krav til soliditet og stabilitet. 

5) Krav til herlighedsafkast: jagt, 
natur, ro, æstetisk nydelse, følelse af 
frihed (ikke bare økonomisk, men 
også f.eks. beskæftigelsesmæssigt). 

6) Generel ejerglæde. At give eje
ren og dennes familie status, presti
ge, fornemmelse af "at eje noget", at 
have en "historisk rod og fremtid". 
Skabe holdepunkt (i videste for
stand) for den nuværende og fremti
dige familie. 

2.1.1 Økonomiske contra ikk,e
økonomiske mål. 

Langt fra alle målsætningskompo
nenter kan udtrykkes og afvejes i 
økonomiske termer. Det er derfor 
vigtigt at slå fast, at den økonomiske 
vurdering kun er et af elementer ne i 
en beslutningsproces, hvor der skal 
vælges mellem alternative handlinger 
i et skovbrug - handlinger der f.eks. 
kan medføre afgørende ændringer i 
mixet mellem de monetære og 
ikke-monetære afkast (afsnit 2.2, se 
f.eks. også Fisher, 1930, p.3-8). 

Der eksisterer ikke et "enten eller" 
mellem økonomiske contra ikke-øko
nomiske metoder til vurdering af 
resultatet af alternative handlinger. 
Vi ser ikke på to gensidigt udeluk
kende men snarere på to komple
mentære metoder. De målsætnings
elementer der kan vurderes økono
misk behandles økonomisk, mens de 
ikke-økonomiske mål vurderes efter 
andre skalaer. 

Denne komplementaritet understre
ges, idet den skovøkonomiske meto
de ofte kritiseres for ikke at tage 
hensyn til de mere kvalitative og 
æstetiske komponenter i en målsæt
ning. Dette er ganske korrekt - fejlen 
ligger i opfattelsen af den økonomi
ske metode som et alternativ, der 
udelukker andre vurderings metoder . 
Den økonomiske metode er et af de 
afgørende elementer til konsekvens
vurdering i en beslutningsproces, 
men den skal alene anvendes til 
vurdering af de elementer i målsæt
ningen' der kan udtrykkes i økono
miske termer. 

241 



De økonomiske elementer i målene 
3-6 bliver i stigende grad vanskelige 
at kvantificere, samtidig med at må
lene mere og mere antager kvalitativ 
karakter. Dermed bør de hverken 
søges formuleret eller optimeret i 
økonomiske termer. Det må dog 
forlanges, at man gør sig klart hvilke 
økonomiske konsekvenser der er 
forbundet med opfyldelse af 
ikke-økonomiske mål (se også Grøn, 
1943a, p.8 - citat II i afsnit 0.1). 

2.1.2 Rentabilitet og likviditet. 

Målsætningskomponenterne renta
bilitet og likviditet har spillet en 
afgørende rolle i den skovøkonomi
ske debat, også i de senere år (se 
f.eks. Hollen-Andersen, 1988c). Vi vil 
derfor se lidt nærmere på disse to 
komponenters indbyrdes forhold. 

Med formuleringen "krav til driftens 
rentabilitet" menes et vist forrent
ningskrav - der sigtes ikke til krav 
om et overskud af en vis størrelse, 
idet et sådant krav hører ind under 
likviditetsmålsætningen. 

Fra praksis er der ofte fremført det 
synspunkt, at rentabilitet er under
ordnet, det afgørende er likviditeten. 
Dette er dog et spørgsmål om ultra
kort contra en lidt mere langsigtet 
tidshorisont. Skovbrugets økonomis
ke berettigelse består ikke i, at det 
kan konservere en realkapital, men 
først og fremmest i at denne kapital 
giver et afkast. Vurderet på langt sigt 
vil ethvert skovbrug der ikke giver en 
fornuftig forrentning før eller siden 
løbe ind i likviditetsvanskeligheder. 
Hele forudsætningen for løbende 

242 

likviditet er, at der er et alKast til at 
skabe denne likviditet. Hvis ikke 
dette afkast eksisterer, kan likviditet 
kun opnås ved at realisere grundka
pitalen. 

Det er formentlig denne akutte si
tuation en del af dansk privatskov
brug står i idag. En af grundene til 
likviditetsbehovet kan være, at der 
på sådanne ejendomme ikke har 
været skabt en værdiproduktion (en 
forrentning), der kunne stå mål med 
alternativerne, f.eks. fremmedkapita
lens forrentning. Det må derfor un
derstreges, at kravet om forrentning 
er det første økonomiske mål der 
må opfyldes. 

Herefter opfyldes mere specifikke 
krav til likviditet. Likviditetsproble
mer opstår som sagt med sikkerhed 
før eller siden, hvis kravet til forrent
ning ikke opfyldes. Omvendt må det 
siges, at det ikke er noget problem 
at skaffe likviditet til investeringer 
der giver en fornuftig forrentning. Er 
rentabiliteten i orden, vil behov for 
eventuel udjævning af et uhensigts
mæssigt likviditetsforløb let kunne 
opfyldes (se f.eks. Danø, 1977, p.28ff, 
der netop beviser dette). Rentabilitet 
er altså det primære, likviditet det 
sekundære. 

2.2 Skovbrugets afkastkompo
nenter. 

Ligesom driftsformålet for et skov
brug kan være sammensat, består 
afkastet af flere delkomponenter. 
Mixet af disse delkomponenter i et 
givet "afkast" vil afhænge af den 
enkelte ejendom. Vi vil først se på 



disse komponenter, samt på hvilke 
dele af det samlede afkast skovøko
nomien især har beskæftiget sig 
med: 

MONETÆRE AFKAST 

Drift: 

1) Afkastet fra den løbende drift 
(primær og sekundær produktion) = 

hugsten vurderet til faste priser. 

Inflation: 

2) - Realprisstigning på træ. 
3) Realprisstigning på jord. 

Finansiering: 

4) Gearings- eller debitor-gevinster 
ved at belåne skov. 

Skattemæssig behandling af drift, 
inflation og finansiering: 

5) Indkomst-, formue- og andre 
skattefordele ved at eje skov. 

IKKE-MONETÆRE AFKAST 

Imponderabilier: 

6) Herligheds-, status- og andre 
imponderable "afkast". 

2.2.1 Afkastkomponenternes rolle 
i skovøkonomien. 

Den traditionelle skovøkonomi har 
kun beskæftiget sig med 1) og delvis 
2), (se f.eks. Grøn, 1931, p.98-155). 
Dvs. i al væsentlighed den drifts- og 
produktionsøkonomiske del af skov-

driften (vedr. herlighedsafkast, se 
dog f.eks. Prytz, 1908, p.24-28). 

Komponenterne 2) til 5) står stort 
set ubehandlet i den danske skov
økonomi. De udgør dog en stigende 
andel af det samlede privatøkono
miske afkast fra et skovejerskab. 

I det sidste halve århundrede er 
privatøkonomiske dispositioner i alle 
erhverv i stigende grad blevet påvir
ket af offentlig styring gennem skat
tepolitikken, således at det ikke 
længere alene er de produktionstek
niske og driftsøkonomiske forhold 
der er afgørende ved investerings
valg. De økonomiske sider af et 
skovbrug kan derfor ikke med nogen 
rimelighed analyseres uden hensynta
gen til den skattemæssige behandling 
af afkastet. 

De fleste erhverv har tilpasset både 
teori og praksis til efter-skat tanke
gangen. Da skovbruget ikke er et 
isoleret erhverv, er praksis da også i 
høj grad blevet påvirket af omgivel
sernes tilpasning (se afsnit 3.1), mens 
den danske udgave af den skovøko
nomiske teori kun langsomt er blevet 
videreudviklet. 

I de efterfølgende afsnit ses primært 
på den skovøkonomiske teori i rela
tion til punkterne 1), 2)-3) og 5). 

2.3 Investeringstankegangen 
skovøkonomien. 

Mange af et skovbrugs driftsmæssige 
dispositioner har karakter af investe
ringer. Der afholdes en udgift i for
ventning om en indtægt (eller for-

243 



mindsket udgift) engang i fremtiden. 
En række dispositioner har relativ 
kort tids horisont, f.eks. pyntegrønt
investeringer . Nogle har mellemlang 
tidshorisont som f.eks. valg af tynd
ingsmetode og -tidspunkt. Den mest 
langtrækkende disposition i skovbru
get er træartsvalget, hvor man, af
hængig af den fremtidige foryngel
sesmetode, disponerer mindst en 
rotation ind i fremtiden, altså op til 
60-120 år frem. 

Det kan derfor ikke undre, at dis
konteringsbegrebet, i form af kapital
værdiberegninger ved investeringsbe
slutninger, tidligt vandt indpas i den 
skovøkonomiske teori. Investerings
tankegangen er den klassiske skov
økonomis grundelement. 

2.3.1 Faustmanns formel. 

Redskabet til sådanne kapitalværdi
beregninger benævnes i skovbruget 
"Faustmanns formel" (Faustmann, 
1849). (Det bemærkes, at i Danmark 
var Revent/ow allerede i 1816 
(Revent/ow, 1818, p.19,20,23) inde på 
kapitalværditankegangen). Faust
manns formel er blot en systemati
seret kapitalværdiberegning, tilpas
set den forstlige terminologi. Skov
brugets investeringsteori adskiller sig 
i metodevalg overhovedet ikke fra 
den klassiske investeringsteori. 

Til illustration af dette kan gives følgende 

eksempler. Der er anvendt forkortelserne: 

H&A=Hermansen & Agger-Nielsen, 1975; 

F&R=Fog & Rasmussen, 1976; R&S=Ras

mussen & Scherfig, 1981. Jordværdiberegning 

(H&A,bd.I,p.117-119) svarer helt til kapital

værdiberegning (F&R,p.49-S0; R&S,p.16-19). 
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Omdriftsalderberegning for evige rotationer 
af samme træart (H&A,bd.II ,p.137ff.) svarer 
til udskiftningskalkule for anlæg der genan
skaffes (F&R,p.77-78; R&S,p.100-lOS;se også 

Fisher,1930,p.161-16S). Omdriftsalderbereg

ning for bevoksning med efterfølgende træ
artsskifte (H&A,bd.II, p.1S1-1S4) svarer til 

udskiftningskalkuJe for anlæg afløst af nyt 
anlæg (F&R,p.78-82; R&S,p.96-100). 

Den del af træartsvalget, der foreta
ges ud fra økonomiske kriterier, byg
ger (formelt) på sammenligning af 
såkaldte "Jordværdier" . Jordværdier 
er kapitalværdier beregnet for tids
punktet lige før investeringsudgiften 
( = etableringsudgiften) afholdes. Den 
træ art, der på et givet areal giver 
den højeste Jordværdi, vil være den, 
der maximerer ens nutidsværdi af 
alle fremtidige nettoindbetalinger. 

Forudsætningen for anvendelse af 
kriteriet "maximal Jordværdi" er der
for de samme som for den klassiske 
investeringsteori (se f.eks. Rasmus
sen, 1980, p.lO-ll): 1) perfekt kapi
talmarked, 2) fuld sikkerhed med 
hensyn til fremtidige indtægter og 
udgifter, samt 3) uafhængighed mel
lem investeringsalternativerne. 

Indsatsfaktorernes aflønning 

Der skelnes traditionelt mellem 4 
indsatsfaktorer i en skovinvestering: 
1) kapital, 2) arbejdskraft, 3) jord 
og 4) driftsherreindsats. Disse 4 
gruppers aflønning indgår på følgen
de måde i Faustmanns formel (det 
formelle formeludtryk behandles i 
afsnit 2.4, formel (14), p.266): 

I afsnit 2.4.1 indføres en opdeling mellem en 

investerings finansieringsside og afkastside. 



Det bemærkes allerede her, at kapitalens 

aflønning har relation til finansieringssiden, 

mens arbejdskraftens, jordens og d ri ft sherre

indsatsens aflønning har relation til afkastsi

den. 

1) Al indsat kapital aflønnes med 
kapitalværdiberegningens kalkula
tionsrente. Gennem diskontering 
med kalkulationsrenten fratrækkes 
den del af investeringens overskud 
der svarer til den indsatte kapitals 
aflønning (se f.eks. Hollen-Andersen, 
1987, p.195; se også Hansen, 1877, 
p.110 ff.). 

2) Arbejdskraftens aflønning tages 
der hensyn til i og med cash-flowet 
i investeringsberegningerne er redu
ceret for alle de variable primære og 

= det årlige afkast til jorden = JI .p 

Det ovennævnte understreges, idet 
Faustmanns formel ofte - fejlagtigt -
kritiseres for ikke at tage hensyn til 
den indsatte jords forrentning. Så
fremt jorden erhverves til dens 
brugsværdi (J' = J) vil købsværdien 
lige netop blive forrentet med kalku
lationsrenten. 

sekundære produktionsudgifter. H eri 
indgår udgiften til aflønning af ar
bejdsind atsen (også aflønning af en 
ejers eventuelle egen arbejdsindsats). 

3) Såfremt kapitalværdien (J) ved 
investeringens start er O (hvis J < ° 
bør investeringen (formelt) ikke 
gennemføres), vil den indsatte kapi
tal blive aflønnet med kalkulations
renten, men der vil ikke være nogen 
aflønning til jord- og driftsherreind
sats. Hvis kapitalværdien derimod er 
større end ° og endvidere lig jordens 
købsværdi eller lig jordens alternati
ve brugsværdi (J =J'), vil investerin
gen også aflønne jordens værdi med 
kalkulationsrenten. I dette tilfælde 
bliver jordrenten altså: 

(1) 

4) Såfremt J > J' er der endelig 
plads til aflønning af drifts
herreindsatsen. Denne aflønning 
benævnes driftsherregevinsten (for 
en nøjere behandling heraf, se 
Gram, 1876a, 1876b. Se også Grøn, 
1931, p.480,527-544,561-566; Grøn, 
1939, p.103; Grøn, 1943a, p.92-118 
(spredte kommentarer); Hermansen 
& Agger-Nielsen, 1975, bd.I, p.117): 

e = den årlige driftsherregevinst = E'p = (J_JI).p (2) 

Heraf ses, at 

J ' p=JI ' p+e (3) 
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eller 

J JI + E 

Jordens brugsværdi er altså sammen
sat af købsværdien og den kapitalise
rede driftsherregevinst. Da l' ofte 
ikke kendes for skovjord, kan jord
renten og driftsherregevinsten som 
regel ikke skilles ad. Man lader der
for ofte "jordrenten" omfatte den 
egentlige jordrente (J' . p) og drifts
herregevinsten (E . p), altså værdien 
J 'p. 

Maximering pr. areal- eller kapi
tal-enhed 

Forudsætningen for træartsvalg efter kri

teriet maximal Jordværdi er, at man skal 

maximere kapitalværdien for den mest be

grænsende faktor, i dette tilfælde jorden (se 

Fog & Rasmussen, 1976, p.27). Der tiIlades 

derved ulige kapitalindsats mellem de for

skeIlige investeringsaIternativer (= forskeIlige 

træarter), svarende til forudsætningen om 

perfekt kapitalmarked (se p.244). 

Hvis kapitalen og ikke jorden er den knappe 

faktor (dette vil f.eks. være tilfældet i man

ge ulande hvor skovrejsning påtænkes), bli

ver selve princippet for beregningerne ikke 

ændret. Istedet for at maximere kapitalvær

dien pr. arealenhed maxime res kapitalværdi

en pr. indsatskrone (se f.eks. Grøn, 1943a, 

p.95,98,107,1l1,114ff; Johnston, Grayson & 
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Bradley, 1967, p.I30-132). En af vanskelig

hederne bliver dog, at investeringsudgiften 

ikke falder på samme tidspunkt, men oftest 

over en periode på f.eks. 5-15 år. Det vil 

således være vanskeligt at opstille komplette 

alternativer. Dette problem vil ikke blive 

berørt her. 

2.3.2 Total- eller marginalinves
tering. 

Investerings- og afkast beregninger i 
skovbruget kan udføres dels totalt og 
dels marginalt. Den marginale be
tragtningsmåde er den normale i et 
etableret skovbrug, men begreberne 
forveksles ofte, hvorfor de to måder 
præciseres her (se f.eks. den nytte
løse debat om fordeling/ikke for
deling af fællesudgifter: Bnmemark, 
1973; BrUel, 1974; Johansen, 1974; 
Aarestrup, 1977, p.S3-S9. Hele debat
ten var blevet ganske kort, såfremt 
forskellen mellem totalbetragtningen 
og marginalbetragtningen havde 
været klargjort). 

De afgørende regnskabsmæssige 
begreber fremgår af følgende over
sigt: 



+ Bruttoindtægt 
Sortiments udgifter 

Netto-på-rod 

Skovdyrkningsudgifter 
Træartsafbængige fællesudgifter 

Dækningsbidrag 

Ikke-træartsafhængige fællesudgifter 

Driftsoverskud 

I den marginale betragtningsmåde 
forudsættes, at man er i besiddelse 
af en given skov med en given infra
struktur Gord, veje, grøfter, yderhegn 
m.v.) samt et givet administrations
apparat. Alle udgifter forbundet med 
disse aktiviteter (de ikke-træartsaf
hængige fællesudgifter; hvor forveks
ling ikke er mulig bruges blot "fæl
lesudgifter" som synonym for de 
ikke-træartsafhængige fællesudgif
ter) anses således for faste udgifter, 
der ikke vedkommer den marginale 
kalkule. Det er altså dækningsbidra
get (II) der er relevant for den mar
ginale kalkule. 

De samlede fællesudgifter omfatter udgifter 

til skovvedligeholdelse (= vedligeholdelse af 

produktionsapparatet = opretholdelse af 

jord, veje, grøfter, yderhegn), administra ti
onsudgifter samt ejendomsskatte r m.v. Ofte 
opføres "sociale udgifter" ogsS som fælles
udgifter, men disse bØf for størstepartens 

vedkommende fordeles til de primære- og 
sekundære produktion udgifter. I de konkJe
te beregninger der er gennemført " dette 
arbejde (se afsnit 3.1) er aUe sociale udgifter 

fordelt. Endvidere bør ejendomsskatter 
fordeles og denned indgli i marginale kalku

ler, idet de udgør hovedparten af de træarts-

(sekundære produktionsudgifter) 

(Dækningsbidrag I) 

(primære produktions udgifter) 

(Dækningsbidrag II) 

(Dækningsbidrag III) 

afbængige fællesudgifter. Ejendomsskatter 
er dog ikke fordelt i dette arbejde, bia. pli 
grund af at disse skatter varierer fra kommu
ne til kommune. 

Som illustration af en marginal kal
kule fremdrages valg af fremtidig 
træ art på et areal i en eksisterende 
skov. Foretages træartsvalget alene 
ud fra en rentabilitetsmæssig vurde
ring, vil man vælge den træ art der 
på det givne areal giver den største 
J ordværdi. I opgørelsen af Jordværdi 
skal der ikke fradrages (ikke-træ arts
afhængige) fællesudgifter. I jordvær
diberegningerne indgår således kun 
de træartsvise dækningsbidrag (DB 
II = dækningsbidrag fra den primæ
re og sekundære produktion - se 
Hennansen & Agger-Nielsen, 1975, 
bd.III,p.153 samt bd.I, p.118-119), 
svarende f.eks. til jordværdibereg
ningerne i Skovøkonomiske Tabeller, 
1988. (Skovøkonomiske Tabeller er 
et standardiseret tabelværk til skovø
konomiske vurderinger, udarbejdet 
af Dansk Skovforening, Hedeselska
bet samt Skov- og Naturstyreisen). 
Ved beregning af intern rente i så
danne marginale kulturinvesteringer 
findes den værdi af p (= p'-marg.) 
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for hvilken J = O. J = O medfører 
netop, at jo rdrenten (J . p) bliver O, i 
overensstemmel 'e med forudsætnin
gen i m.arginalbetragtningen om, at 
jorden er en de l af det eksisterende 
produktionsapparat, hvorfor den 
marginale jordrente skal ære = O. 

Et andel: eksempel p§ en marginal kalkule 
kan vær om en given bevoksning (alder=q) 

bør beva e eller afdrives og erstattes af en 
anden træart ( ::: omdriftsberegning). Den 
økonomiske vurdering består i sammenlig 
ning af bevoksningen kapitalværdi ::: V q -
Rq (Rq = bevoksn ingens realiseringsværdi), 
med alternativets kapitalværdi: J (for en 

alternativ træart). I beregningen af V q skal 

der, som før, ikke fradrages fællesudgifter, 
svarende til venteværdiberegningeme i Skov

økonomiske Tabeller, 1988. Ved beregning af 
den interne rentefod findes den værdi af p 
(=p'-marg.) for hvilken Vq-Rq == O eller 

Vq=Rq. 

Marginalberegningen er relevant ved 
vurdering af enhver driftsmæssig 
ændring i skoven som ikke medfører 
ændrede fællesudgifter, således f.eks. 
ved overvejelser om valg af tyndings
politik, valg af større eller mind e 
kulturintensitet, træartsvalg på det 
enkelte kulturareal etc. 

For den person der overvejer at ny
investere i et skovbrug, eller for 
hvem salg af en eksisterende skover 
realistisk, er det imidlertid totalbe
tragtningen der er relevant. I afkast
beregninger over et samlet skovkøb 
bør derfor de samlede fællesudgifter 
indgå i beregningen. Det er altså 
driftsoverskudet (se p.247) der er 
relevant for totalbetragtningen. 

Hvis skovens købsværdi svarer til 
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den erhvervsøkonomiske værdi inel. 
fradrag for fællesudgifter, vil ved
massen være betalt med dens vente
værdi (V-J) og jorden med jordens 
brugsværdi (J) , begge beregnet med 
fradrag for fæ llesudgifter. Ved be
regning af intern rente i en sådan 
inv,estering fås p '-total, der naturlig
vis vil være mindre end p'-marg. 

Hvis skoven udover at blive erhvetvet til 
dens erhvervsøkonomiske værdi samtidig er 
i normalsk vstilstand vil det årlige driftsover

skud fra skoven være lig skovens reeUe over
skud (opsparing = O). Det kan under disse 
forudsætninger vises (se bevis i Holten

Andersen, 1989, appendix 1, p.132-133), at 
p'-tolal også kan beregnes på en særligt 

simpel m~de, nemlig som: p'-total = drifts
overskud/ handelsværd;, hvor handelsværdi
en altS§ er e t tilnænnet udtryk for den er

hvervsøkonomiske værd i. (Hvis handelsvær
dien er ukendt kan anvendes ejendomsvær

di ' Q, hvor Q er et erfa ringstal for forholdet 

handel~rdi/ejendomsværdi). Denne be
regningsmåde er f.eks. benyttet i Helles et al. 

(1984, p.73-74,p.I85) . 

Det bemærkes endelig, at den i afsnit 2.3.1 

a nf-ørt e skelnen mellem maximering pr. 

areal- eller kapitalenhed, er nøje knyttet til 

marginal- contra totalbetragtningen. Maxime

ring pr. arealenhed vil normalt være knyttet 
til marginalbetragtningen, mens maximering 
pr. kapitalenhed som regel vil være knyttet 

til totalbetragtningen. 

2.3.3 Waldreinertragslæren contra 
Bodenreinertragslæren. 

I enhver økonomisk disposition, hvor 
der er tidsforskydning mellem udgift 
og indtægt (dvs. en investering), er 
diskonteringstankegangen relevant. 



Vi kommer derfor uvægerligt ind på 
overvejelser om rentens fastlæggelse, 
og hvilke faktorer der påvirker den
ne rente (se yderligere afsnit 2.4). 
Ikke desto mindre fornægter mange 
af skovbrugets udøvere stadig det 
grundlæggende diskonterings princip. 
Diskussionen har bølget heftigt i 
mindst et århundrede (se f.eks. Her
mansen, 1961b, især p.389-392; 1964, 
især p.300) . 

Specielt Grøn fremhævede gang på 
gang, at kap>ital skal allokeres til 
skovbrug i konkurrence med andre 
investeringsaitem- nativer (Grøn, 1931, 
p.478-S15 (især p.487,515),524,531, 
599-602; se også Ulrich, 1907, p.170; 
Prytz, 1908, p.19; Tillisch, 1957, 
p.1?O; Aarestrop, 1961, p.159,168; 
1963, p.221-222; 1969, p.84). P.E. 
Muller formulerede det dog langt 
tidligere: Skovbruget må nu nødven
digvis "søge at begrunde sin Existens 
paa sit eget økonomiske Værd ved 
sin Betydning som sikkert og i For
hold til Sikkerheden rentabelt Kapi
talengagement" (citat fra Grøn, 1958, 
p.439). Hvis ikke det produktive 
skovbrug kan tiltrækk kapital på 
disse vilkår, må priserne på skov 
enten tilpasses nedad, eller priserne 
på skovens produkter tilpasses op
ad. Skovbrug kan ikke eksistere som 
et isoleret erhverv ro d sit eget kapi
talkredsløb. Det kan synes banalt at 
slå dette fast, men ikke desto mindre 
er investeringstankegangen stadig 
fremmed for ange af skovbrugets 
udøvere. 

Helles et al. (1984, p.183) har udtrykt oven

stIlende pIl følgende mIlde: "Samfundets 

produktionsfaktorer bør fortrinsvis benyttes 

i de erhverv, hvor de pIl langt sigt tjener 

helheden bedst. Dette udgangspunkt inde
bærer, at skovbruget ikke mIl lægge beslag 

pIl ressourcer, som kunne anvendes bedre i 

andre erhverv, og samtidig mIl skovbruget 

være parat til at udnytte produktionsmidler, 
som ikke har bedre alternativ anvendelse". 

De modsatrettede synspunkter (in
vestering eller ikke investering) kan 
sammenfattes ved en beskrivelse af 
Waldrein- og Bodenreinertragslæ
rens udvikling og indhold. 

Waldrein/Bodenreinertrag - ud
vikling 

Bodenreinertragslæren er den skov
brugsmæssige ækvivalent til den 
klassiske investeringsteori. Den er 
udviklet i Tyskland i slutningen af 
1700- og begyndelsen af 1800-tallet 
af folk som Von Zanthier (1764), 
Konig (1835), Faustmann (1849), og 
Press/er (1858, 1859). 

I Danmark foregik en parallel ud
vikling af investeringsteoriens tilpas
ning til skovbrug (Muller, 1876, især 
p.39-41; Gram, 1876a, 1876b; Han
sen, 1877, p.61-127). Især Grams 
arbejde er særdeles klart formuleret, 
og flere punkter i hans fremstillings
måde tyder på, at hans arbejde er 
udviklet helt selvstændigt og uafhæn
gigt af den tyske litteratur. 

Ved omdriftsberegning optimerer Gram 
(1876a, 1876b) f.eks. den sIlkaldte "entrepre
neurfortjeneste" :: driftsherregevinsten :: E, 

hvor de tyske forfattere optimerer "jordens 
brugsværdi" = J. Da sammenhængen mel

lem jordens brugsværdi og entrepreneur

fortjenesten imidlertid er: J :: l' + E, jvfr. 

formel (4) p.246, hvor J' er jordens købsvær

di eller alternative brugsværdi, giver begge 
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fremgangsmlider samme omdriftskriterium. 

Hansen (1877) opstiller i sit arbejde, 

p.114-117, et helt korrekt udtryk for jordens 

brugsværdi: J. Det fremglir endvidere, at 

prof. Hansen allerede i 1852 havde fremført 

sine tanker i foredragsform, dvs. inden 

offentliggørelsen af ?ress/as arbejder, se 

Muller, 1876, p.39; Hansen, 1877, p.Yn. 

Reventlow er ligeledes, men allerede 
i 1816, inde på grundlæggende træk 
af Bodenreinertragslæren (se Revent
low, 1818, pA,l1. Se også gennem
gangen i Grøn, 1943a, p.85; 1943d; 
1958). Oppennann (1836) er inde på 
samme tankegang (se herom også 
hos Prytz, 1907, p.1U; 1908, p.2). 

Debatten om Waldrein/Bodenrein 
foregik i Tyskland især i forrige år
hundrede og drejede sig specielt om 
omdriftskriteriet, og dermed hele 
skovbrugets kapitalintensitet (se 
f.eks. Judeich, 1878). Bodenreiner
tragslæren blev brugt til at påvise, at 
man i de tyske skove opererede med 
alt for høje ved masser og omdrifts
aldre, mens Waldreinertragslæren 
blev brugt til at forsvare den traditio
nelle vedrnasserige drift. Debatten 
blev hed og voldsom, en overgang 
blev Presslers lære endda officielt og 
skriftligt benægtet af en kreds af 
tyske forstmænd (se Muller, 1876, 
p.56-57). Man antog, at indførelsen 
af de økonomiske principper ville 
medføre et forarmet skovbrug. 

I Danmark rasede Waldrein/Boden
rein-debatten især i 1930-40' erne i 
forbindelse med de hede debatter 
om hugststyrke (se Bavngaard, 1938; 
Bomebusch, 1938; Grøn, 1940. Se 
iøvrigt Dansk Skovforenings Tids-
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skrift, årgangene 1938-1940, hvor en 
mængde indlæg i udhugningsdebat -
ten er gengivet), samt i 194O-50'erne 
i forbindelse med debatten om kul
turernes intensitet og spørgsmålet 
om plantning contra selvforyngelse 
("Møller, Grøn contra Abell, Bavn
gaard debatten". Se på den ene side 
Grøn, 1945a, 1945b, 1948; Møller, 
1948a, 1948b, 1956, 1957; Tillisch, 
1957. På den anden side Bavngaard, 
1945a, 1945b, 1955; Ipsen, 1948; 
Abell, 1948, 1957a, 1957b. Se også 
den udmærkede sammenfatning hos 
Risvand, 1982). I 70'erne blussede 
debatten igen, denne gang med træ
artsvalget som tema ("Brnel, Johan
sen, Brnnemark debatten"). Debatten 
døede ud, men uden nogen som 
helst afklaring af de principielle 
stridspunkter (se f.eks. Brnn em ark, 
1973; Heding, 1988). I Tyskland "
hvor tanken er opstået - står man 
idag mere fjernt [end i Danmark] fra 
en anerkendelse af de forstlige ren
tesregningsprincipper" (Henriksen, 
1975, p.564). "O~aa i Tyskland er 
Striden stilnet meget af, uden at der 
foreligger noget almengyldigt Re
sultat af den lange Kamp" (Prytz, 
1907, p.112). 

Waldrein/Bodenreinertrag - ind
hold 

Hvor Bodenreinertragslæren (= ma
ximal erhvervsøkonomisk gevinst) 
må siges at være en ren økonomisk 
målsætning, er Waldreinertragslæren 
en blanding af en økonomisk mål
sætning og en moralsk/filosofisk 
overbygningslære (se Grøns kom
mentarer hertil, 1943a, p.257). 

Den økonomiske del af Waldrein-



ertragslæren svarer til en målsæt
ning om maximalt gennemsnitligt 
årligt kasseoverskud, mens det mo
ralsk/ftlosofiske indhold kan karakte
riseres ved nøgleord som forsynings
sikkerhed, et ønske om stabilitet og 
soliditet, en forpligtelse overfor for
tidens arv til at aflevere et stedse 
bedre skovbrug til efterfølgende 
generationer m.v. 

En konsekvens af Waldreinertrags
lærens anvendelse af en kalkulations
rente på 0% (se senere) er, at kul
turanlægsudgiften ikke belastes med 
rentes-rente. Kulturanlægsudgiften 
kommer derved direkte til fradrag i 
den tidligere generations afdriftsind
tægt. Dette er en logisk konsekvens 
af ikke at regne med renter. Prin
cippet går derfor også under beteg
nelsen "vedligeholdelsestanken" for 
kultur udgifter, contra Bodenreiner
tragslærens "investeringsprincip" (se 
Grøn, 1943a, p.92ff.; Hermansen, 
1956, p.554; Møller, 1956, p.661,668; 
Jagd, 1961, p.254; Schmidt, 1961, 
pA57; Henriksen, 1975, p.563-564; 
Hermansen & Agger-Nielsen, 1975, 
bd.I,p.118-119,132,140-141; Risvand, 
1982). 

"Vedligeholdelsestanken" indebærer 
den store ulempe, at der ingen cau
sal sammenhæng bliver mellem offer 
(kulturudgift) og nytte ( afdrift) -
sammenhængen bliver alene af mor
alsk/filosofisk art. "Forpligtelsen" til 
at gentilplante afhænger dermed af 
en tids- og stedmæssigt subjektiv 
moralopfattelse, og ikke af en mere 
objektiv økonomisk afvejning af nuti
digt offer mod fremtidig nytte (in
vesteringstanken), (se også Herman-

sen & Agger-Nielsen, 1975, bd.II, 
p.163). 

Debatten i 1940-50'erne om kultur
udgiften og den senere træartsvalgs
debat foregik i høj grad med det 
moralsk/filosofiske udgangspunkt fra 
et hold (Abell og delvis Bavngaard), 
mens opponenternes (Møller og 
Grøn) udgangspunkt var den rene 
økonomiske tankegang. Det var der
for ikke forbavsende, at synspunk
terne ikke lod sig forene - diskussio
nen foregik på helt forskellige pla
ner. 

Når man skal sammenligne de to 
betragtningsmåder er det derfor 
nødvendigt og rimeligt alene at sam
menligne det rent økonomiske ind
hold i teorierne. 

Konsekvensen af de to målsætninger 
kan illustreres ved at se på hver af 
teoriernes kriterium for bestemmelse 
af optimal omdriftsalder. Der er to 
principper til beregning af optimal 
om drift - dels totalbetragtningen og 
dels grænsebetragtningen (ikke at 
forveksle med den i afsnit 2.3.2 gen
nemgåede skelnen mdlem en total
eIler marginalinvestering) . De to 
betragtningsmåder giver selvsagt 
samme omdriftsalder. 

Totalbetragtningen 

Under totalbetragtningen svarer 
Bodenreinertragslærens omdrifts
kriterium til maximering af jordens 
brugsværdi for en given værdi af p 
(Hennansen & Agger-Nielsen, 1975, 
bd.II, p.I38): 
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n n 
[H ·(1+p)-n + l: G ·(1+p)-x - l: S ·(1+p)-x1/(1-(1+p)-n) - F/p (5) 

n x x 
x=O x=O 

Symbolernes indhold i formel (5), 
såvel som i de efterfølgende formler, 
er de gængse i dansk skovøkonomisk 
litteratur. De fremgår endvidere af 
symbollisten, afsnit 0.2. 

For p gående mod O i (S) vil J gå 
mod co, hvorfor (5) ikke kan maxi
meres for særtilfældet p = 0%, som 
netop svarer til Waldreinertrags
lærens kalkulationsrente. De to teo
rier forekommer derfor (tilsynela-

n n 

dende) væsensforskellige og ufor
enelige. Ser vi imidlertid på det 
gennemsnitlige årlige overskud, J . p, 
ændres dette forhold. 

Det bemærkes indledningsvist, at en 
maximering af J . p, for givet p, også 
maximerer J. Maximering af J. P 
fører altså til helt samme omdrifts
kriterium som maximering af J. Vi 
får: 

J.p = [H n·(1+p)-n + l: G
x

·(1+p)-x - l: Sx·(1+p)-x1/[(1-(1+p)-n)/Pl - F (6) 
x=O x=O 

Idet annuitetsfaktoren også kan skri-

n 
(1-(1+p)-n)/p = l: (1+p)-x 

x=1 

ses, at grænseværdien af (7), for p 

lim (1-(1+p)-n)/p = n 
p -> O 

ves som: 

gående mod 0, er lig n: 

For p=O kan (6) derfor omskrives til: 

n n 
lim J.p = [H n + l: Gx - l: Sx1/n - F 

P -> O x=O x=O 
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hvilket netop svarer til det gennem
snitlige årlige kasseoverskud (se 
f.eks. Hennansen & Agger-Nielsen, 
1975, bd.II, p.l34). Bodenrein
ertragslærens omdriftskriterium 
(maximer J, formel (5) og (6» er 
altså identisk med Waldreinertrags
lærens omdriftskriterium (maximer 
kasseo\'erskud, formel (9» når p 
sættes = 0%. 

Grænsebetragtningen 

Ser vi på grænsebetragtningen har 
Bodenreinertragslæren følgende 
omdriftskriterium (se Hennansen & 
Agger-Nielsen, 1975, bd.II, p.139), 
svarende til maximering af Jord\'ær
dien: 

t( n) ' P(n) + M(n)'P'(n) - sen) - F(n) = o ' (H(n)+J) (10) 

hvilket svarer til kriteriet grænseind
tægt = grænseomkostning eller 
Weiser% = kalkulationsrente, for 
den optimale værdi af n. 

Da a (== renteintensiteten, svarende 
til omformning af p til kontinuert 
rente) er bestemt således, at (l+pl 
= exp( a . x) fås, at for p = O er 0=0. 
For p=O bliver (10) derfor til: 

t(n)'P(n) + M(n)'P'(n) - sen) -F(n) = Gns. årl. kasseoverskud ( 11) 

idet værdien af højresiden i (10) er: 

o ' H( n) + o · J = O + Gns. årl. kasseoverskud (12) 

jvfr. grænseværdien udledt i (9). (11) 
er netop grænsekriteriet for maxime
ring af det gennemsnitlige årlige 
kasseo\'erskud (se Hennansen & 
Agger-Nielsen, 1975, bd.II, p.135). 

Forening af Waldrein- og Boden
reinertragslæren 

Jvfr. o\'enstAende be\'is udarter Bo
denreinertragslærens optimalkri
terium således til Waldreinertrags
lærens optimålkriterium, både hvad 
angår total- og grænse betragtningen 
for p = 0% (for et praktisk eksempel 

på dette, se Holten-Andersen, 1987). 
Heraf ses, at Waldreinertragslærens 
økonomiske del blot er et specialtil
fælde af Bodenreinertragslæren, 
nemlig svarende til p = 0%. Det der 
skiller jforener de to skoler, er altså 
alene et spørgsmål om rentefodens 
størrelse. 

Dette bekræftes indirekte af de 
"mellemskoler" der op,stod m llem 
den rene Waldreinertragslær og 
Bodenreinertragslæren, med det 
formål af forlige de voldsomme sam-, 
menstød debatten gav anledning til. 
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En af mellemskolerne postulerede 
således, at rentes-rente belastningen 
i Bodenreinertragslæren var teoretisk 
forkert, og skulle erstattes af sum
meret rente ((1 + P' x) i stedet for 
(1 +p)x) (se Grøn, 1931, p.518-524). 
En anden mellemskole var fortaler 
for det velkendte "forstlige rentefods 
dogme" (Grøn, 1931, p.478-515; 
Grøn, 1943a, p.98-99; Bavngaard, 
1945a, p.118,120; Hennansen & 
Agger-Nielsen, 1975, bd.II,p.98-99). 
Endnu andre skoler anførte at ren
ten skulle fastlægges ud fra hvad 
skovbruget generelt kunne afkaste 
(se Grøn, 1931, p.522). Herved ville 
kalkulationsrenten helt miste sin 
rolle som mål for fmansierings
omkostningen. De fremførte mulig
heder spænder derfor mellem: O-ren
te (Waldrein), en særlig lav objektiv 
forstlig rente, en rente lig skovbru
gets gennemsnitlige afkast, ikke ren
tes rente men summeret rente, al
mindelig rente (Bodenrein). Det ses 
at alle "mellemskoler" var forsøg på 
at nedbringe rentebelastningen i 
Bodenreinertragslærens beregnin
ger, hvilket, jvfr. ovenstående, svarer 
til at tilnærme Bodenreinertragslæ
rens optimalkriterium til Waldrein
ertragslærens. 

Waldreinertragslærens økonomiske 
indhold er altså et specialtilfælde af 
Bodenreinertragslæren - det afgø
rende er herefter ikke valg af skole, 
men derimod fastlæggelse afrentefo
den i de økonomiske kalkulationer 
(se afsnit 2.4). 

Bodenreinertragslæren svarer altså til krite

riet maximal kapitalværdi som igen er ensbe
tydende med kriteriet: grænseindtægt 
grænseudgift eller grænserentabilitet (= 
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Weiserprocent) = kalkulationsrente. Der

imod svarer Bodenreinertragslæren ikke til 

kriteriet maximal forrentning, som ofte 
forveksles med maximal kapitalværdi (se 

Bavngaard, 1945a, p.114,119; 1945b, p.416; 
Grøn, 1945a, p.181; 1945b, p.501; Henriksen, 

1957, p.170; Brilel, 1970, p.118; Hermansen & 

Agger-Nielsen, 1975, bd.II, p.94). Hyppigst er 

det tilhængere af Waldreinertragslæren der 

tillægger Bodenreinertragslæren dette fejl
indhold. 

2.3.4 Tidshorisont og målsæt
ning. 

Når investeringstankegangen, samt 
forholdet at skovbrug skal konkurre
re om kawitai på linie med andre 
investeringsalternativer , er slået fast, 
er der ingen vej uden om diskonte
ringsprincippet. De der forkaster 
kapitalværdimetoden, anvender dog 
det yderligere argument, at det ikke 
har nogen mening at se så langt ind 
i en særdeles usikker fremtid, som 
en rotation af f.eks. 120 år udgør (se 
f.eks. Brunemark, 1973, p.28D; 
Johansen, 1974, p.85). Skovbrugsin
vesteringers tidshorisont er så lang, 
at renteberegning ingen mening har 
(se f.eks. Heding, 1988)! 

Lad os vurdere nogle hovedpunkter 
i spørgsmålet: 

1) De der bekender sig til likvidi
tets- eller kasseoverskuds-målsæt
ning, er samtidig dem der forkaster 
kapitalværdiberegninger ved skov
økonomiske beslutninger, f.eks. i 
træartsvalget. Som vist ovenfor er 
kasseoverskudsbetragtningen blot et 
grænsetilfælde af den generelle kapi
talværdimetode. 



Har man erkendt, at skovbrug er 
uløseligt forbundet med investerings
tankegangen, har man også erkendt 
diskonteringsprincippet. Tilbage står 
fastlæggelse af rentefodens niveau. 
Waldreinertragslæren tagereksplicit 
stilling til dette spørgsmål, idet 
læren fastslår at denne rente altid 
skal være 0%, uden at der tages 
hensyn til de alternative atkast
muligheder. 

2) Enhver der planter en træ art 
med 120-årig omdrift træffer en 
disposition der rækker 120 år frem, 
hvadenten man vil erkende det eller 
ej. Det er derfor inkonsekvent at 
påstå, at det ikke har nogen mening 
at se så langt frem. Netop det, at 
man foretager en sådan tilplantning 
bevidner, at man ser langt frem. Det 
er ulogisk ikke at ville analysere sig 
mere systematisk til, om denne me
get langtrækkende beslutning nu 
også, med den tilgængelige viden, er 
en fornuftig økonomisk disposition. 
"Man fjerner ikke usikkerheden med 
hensyn til fremtiden ved at vige tilba
ge fra at beskæftige sig med den" 
(Hennansen, 1961b, p.393). 

3) Det er en udbredt misforståelse, 
at den der vælger kasseoverskuds
målsætning ikke ser langt frem i 
tiden. Den der vælger kasse over
skudsmålsætning (rentefod p = 0% ) 
ser faktisk uendelig langt ind i frem
tiden, idet 1 krone idag ligestilles 
med 1 krone om 100 år (se Holten
Andersen, 1987, p.189-191). Derimod 
nedtoner den der fastsætter et posi
tivt rentekrav ved investeringsbereg
ningen den fjernere fremtid til fordel 
for den nærmere fremtid, alt afhæn
gig af rentens størrelse. Paradoksalt 

nok handler vedkommende der træf
fer beslutninger på grundlag af be
regninger med positiv rentefod langt 
mere i overensstemmelse med den 
filosofi som mange "kasseoverskud
stilhængere" fejlagtigt tillægger kas
seoverskudstankegangen! Nemlig at 
nutiden vejer tungere end fremtiden. 

En logisk konsekvens af at fornægte 
kapitalværditankegangen ud fra argu
menter om tidshorisont er altså en 
endnu mere markant fornægtelse af 
kasseoverskudstankegangen ! 

2.4 Inflation og beskatning 
skovøkonomien. 

Det har været normalt at gennem
føre beregning af jord- og ventevær
dier under følgende forenklede for
udsætninger (se f.eks. Risvand, 1982, 
p.243): 

1) Beregningerne bygger på dagens 
prisniveau. 

2) Der tages ingen hensyn til infla
tion og/eller ændringer i relative 
priser (differentieret inflation). 

3) Virkningerne af forskellige skat
te- og afskrivningsregler inddrages 
ikke. 

Det anføres som begrundelse for 
disse forudsætninger, at man som 
regel alene er interesseret i en vur
dering af de enkelte træarter mod 
hinanden, altså at det kun er de 
relative tal der interesserer. 

Som det vil ses af det følgende, be
virker inddragelse af inflation og 
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beskatning i (langsigtede) investe
ringsberegninger imidlertid oftest 
betragtelige ændringer af de relative 
værdier træ arterne imellem. Det er 
derfor nødvendigt at forlade forenk
lingerne forbundet med 1)-3). 

Forenklingen 1) vil alene være kor
rekt, såfremt de relative priser træ
arterne imellem bevarer relationerne 
på beregningstidspunktet (= ingen 
differentieret inflation). Netop denne 
forudsætning har i de senere år vist 
sig ikke at holde stik, hvor de relati
ve priser mellem løvtræ arter og 
nåletræarter har forskubbet sig bety
deligt (se f.eks. Hollen-Andersen, 
1988b). 

2.4.1 En investerings afkastside 
og finansieringsside. 

En investering har to sider - afkast
siden og finansieringssiden. Det er 
vigtigt at få præciseret begreberne 
intern rente, kalkulationsrente og 
kapitalværdi i relation til denne 
opdeling. 

AtKastsiden består af investeringens 
cash-flow (indbetalinger og udbeta
linger over hele investeringsforløbet), 
samt af analyser af hvilket afkast 
dette cash-flow giver investor. 

Beregning af intern rente i en invest
ering kræver alene kendskab til 
afkastsiden - det er således en stør
relse der karakteriserer investerin
gens afkast uafhængigt af finansie
ringssiden. 

Finansieringssiden derimod består 
af analyser af omkostningen forbun-
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det med at binde kapital i den givne 
investering - altså kapitalens afløn
ning eller kalkulationsrenten. Som 
bia. fastslået af Grøn (1931, 
p.478-515. Se endvidere afsnit 2.3.3) 
skal den i skovbrug bundne kapital 
give et afkast på niveau med andre 
erhvervs afkast. Kalkulationsrenten 
skal afspejle det afkastniveau andre 
investeringer med lignende risiko og 
tidshorisont vil give. 

Analyse af finansieringssiden er en 
investerings analyse ganske på linie 
med en analyse af afkastsiden. 
Finansieringsomkostningen består i 
afkastet fra de alternative investerin
ger til afkastsidens investering. Den 
interne rente i disse investeringer 
fastlægger deres afkast og dermed 
kalkulationsrenten. Ganske som for 
afkastsiden beskriver den interne 
rente altså finansieringssiden uaf
hængigt af afkastsiden. 

Ved beregning af kapitalværdien 
sammenkædes afkastsiden og fman
sieringssiden, således at afkastsidens 
nytte for investor vurderes under 
hensyntagen til finansieringssidens 
alternative muligheder. Dvs. kapital
værdien er et mål for hvilken afløn
ning investeringens cash-flow levner 
faktorerne arbejdskraft (når vi går 
fra brutto- til nettokapitalværdien) 
samt jord og driftsherreindsats når 
kapitalen har fået sin aflønning (se 
afsnit 2.3.1). Kapitalværdimålet er 
altså, i modsætning til den interne 
rente, afhængigt af både afkastsiden 
og finansieringssiden. 

I betragtning af kalkulationsrentens 
afgørende indflydelse på investe
ringsbeslutninger i skovbruget, jvfr. 



afsnit 2.3, kan det undre, at Grøn i 
sine omfattende skovøkonomiske 
afhandlinger (1931, 1943a, 1943b, 
1943c) ikke behandlede dette spørgs
mål indgående (se også Aarestrups 
kommentar hertil (1977, p.61)). 
Grøn har i sine afhandlinger ingen 
systematisk analyse af inflationens 
og beskatningens indvirkning på 
henholdsvis afkast-og finansierings
siden (se Grøn, 1931, p.509-512). En 
sådan analyse er af afgørende betyd
ning, idet inflation og beskatning 
påvirker henholdsvis afkast- og finan
sieringssiderne vidt forskelligt. 

Afkastsiden ( = skovbrugssiden) er 
karakteriseret ved muligheden for 
eengangsafskrivning. Dette medfø
rer, at den interne rente for afkastsi
den ikke påvirkes af beskatning (af
snit 2.4.4, 2.4.5). På finansierings
siden( = kapitalmarkedssiden) gælder 
imidlertid helt andre afskrivningsreg
ler, nemlig generelt ingen afskriv
ningsmuligheder. Dette betyder, at 
den interne rente for finansierings
siden (= kalkulationsrenten) påvirkes 
meget kraftigt i nedadgående retning 
af beskatning (afsnit 2.4.4). 

Inflationen har en lignende differen
tieret effekt, idet afkastsiden under 
visse betingelser ikke påvirkes af 
inflation (se afsnit 2.4.2, 2.4.3), mens 
effekten af inflation på fmansierings
siden er en sænkning af kalkulations
renten (afsnit 2.4.2). 

Da afkasts ide ns og finansierings
sidens interne rente påvirkes vidt 
forskelligt af både inflation og be
skatning, vil det umiddelbart indses, 
at kapitalværdiberegninger der ikke 

tager hensyn til effekten af inflation 
og beskatning, i stor udstrækning vil 
give helt andre konklusioner end 
beregninger hvor der tages hensyn til 
disse størrelser. 

Den danske udvikling og anvendelse 
af skovøkonomi er ikke tidligere 
blevet ajourført med hensyn til disse 
to afgørende punkter. Andre 
erhvervs teoretiske økonomi har 
indenfor de sidste 20-30 år allerede 
gennemført denne tilpasning (se 
f.eks. Levy & Samat, 1982, p.148-166 
vedrørende inflationens indflydelse 
på investeringsbeslutninger, samt 
p.114-137 om indflydelsen af beskat
ning). 

Den tidligere omtalte skovøkonomis
ke udgave af den generelle inves
teringsteori (afsnit 2.3) er udformet 
i en tidsalder hvor inflation var encif
ret, og deflation tillige ikke ukendt. 
Desuden beslaglagde de offentlige 
økonomier næppe mere end nogle få 
procent af datidens nationaløkonomi
er - dvs. skattebetragtninger var så at 
sige uden betydning. Begge dele er 
radikalt ændret idag. Endvidere er 
inflation og beskatning stærkt sam
menkædet, idet inflationens indvirk
ning i det nuværende skattesystem er 
afhængig af hvilken marginal beskat
ning investor er pålagt. 

Et skattesystem hvor inflation og beskatning 

er uafhængige af hinanden vilJe være et 

voldsomt fremskridt, idet inflationens ind

komstomfordelende og iøvrigt skævvridende 

effekter i stor udstrækning ville være elimi

neret i et sådant system. For uddybning 

heraf, se Nielsen, 1980. 
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2.4.2 Inflation - afkast og finan
siering. 

De grundlæggende effekter af infla
tion på afkastsiden og finansierings
siden i langsigtede skovøkonomiske 
beregninger analyseres i det efterføl
gende. 

Afkastsiden 

Det antages almindeligvis, at dæk
ningsbidraget fra træ (DB I = netto
på-rod værdierne, se p.247) bevarer 
deres realværdi, dvs. at dæknings
bidraget fra træ forudsættes at stige 
med inflationen. Set over længere 
årrækker er bruttopriserne på træ 
steget lidt mere end inflationen. Til
svarende er omkostningerne steget 
noget kraftigere end inflationen, 
hvorfor der kan regnes med et no
genlunde stabilt DB i faste kroner 
(se f.eks. Aarestrup-Frederiksen , 1953, 
p.259(fodnote ),270-272; 1955, p.335; 
Aarestrup, 1961, p.161; 1969, p.85; 
1977, p.60; Hennansen & Agger-Niel
sen, 1975, bd.II, p.l90; Risvand, 1982, 
p.244; Helles et al., 1984, p.111, 187). 
Det understreges, at hvis man ser på 
kortere perioder (20-40 år) vil man, 
afhængig af valg af basisår, altid 
kunne finde perioder med kraftige 
realprisstigninger såvel som kraftige 
realprisfald (se f.eks. Hotten-Ander
sen, 1988b). Netto-på-rod prisernes 
tilnærmelsesvis stabile realværdi 
gælder kun set over lange perioder 
(se tillige Grøn, 1931, p.103-155). 
U dvildingen i fremtiden kan endelig 
vise sig at blive en helt anden. 

N år man i investerings beregninger 
regner i faste kroner og samtidig 
forudsætter, at dækningsbidraget fra 
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træ fremover følger med inflationen, 
er det afkast der beregnes til 
arbejdskraftens, jordens og drlltsher
reindsatsens aflønning et realafkast. 

De ovennævnte beregningsforudsæt -
ninger er dem, der almindeligvis 
lægges til grund for traditionelle 
skovøkonomiske beregninger (se 
p.255) - således f.eks. i Skovøkono
miske Tabeller, 1988 - dog oftest 
uden at forudsætningerne eksplicit 
anføresBeregningsforudsætningerne 
er så accepterede og indgroede, at 
man sjældent gør sig klart, at bereg
ningerne naturligvis kan gennemføres 
under helt andre forudsætninger, og 
dermed ligeledes sjældent overvejer 
forudsætningernes berettigelse. 

Der kan være grund til at skelne mellem 

begreberne inflation og prisstigninger. Infla

tion : i, dækker over pengenes genereUe 

købekraftsforringelse i et samfund. Prisstig

ninger derimod dækker over differentieret 
innation på en specifik varegruppe. Pris

stigninger kan angives nominelt: a, eller 

renset for den generelle inflation, dvs. realt: 

l3 z a - i (se p.269). 

I ovenstående definition er prisstigninger 

altså noget der primært vedrører afkastsi

den, mens inflation er noget der primært 

vedrører finansieringssiden - se f.eks. Ras

mussen, 1980, p.3S-37. 

Finansieringssiden 

Når afkastsiden er fastlagt i reale 
størrelser, er det nødvendigt, at 
finansieringssiden (kapitalens afløn
ning = kalkulationsrenten) ligeledes 
fastsættes ud fra samme forudsæt
ninger - dvs. kapitalens atlønning 
skal beregnes som en realrente. Det 



bemærkes, at overordentlig mange 
forfattere af skovøl.unomiske artikler 
ikke har været opmærksom på den
ne meget afgørende forudsætning (se 
bIa. Aarestrups gennemgang, 1977). 

Det at regne i faste kroner og med realren

ter svarer blot til at tage hensyn til skala

forandringer i vores m~lesystem. I det fore

liggende tilfælde er forandringerne for~rsa

get af inflation, der medfører at m~leenhe

den - danske kroner - ikke er ens fra ~r til 

~r (se f.eks. Fisher, 1930, p.36-44). 

Lad os som eksempel forestille os en bevoks

ning, i hvilken der forekommer tilvækst fra 

et ~r til det næste. Hvis der ikke foretages 

tynding i den aktuelle bevoksning kan volu

mentilvækst-procenten bestemmes ved at 

m~le bevoksningens ved masse ved ~rets slut

ning (275 m3) og sætte denne i forhold til 

bevoksningens ved masse m~1t et ~r tidligere 

(250 m3). Ved denne beregning n~r vi til en 

tilvækst p~ 10% (275/250 = 1.1). Hvis vores 

m~lesystem imidlertid har ændret sig i det 

p~gældende ~r, s~ledes at 1 længdeenhed 

ved ~rets begyndelse er blevet til 1.02 læng

deenheder ved ~rets slutning, vil volumen

enheden være ændret ca. 6% (1.023 = 1.06). 

Vores reale tilvækst, dvs. tilvæksten korrige

ret for disse skalaforandringer, bliver derfor 

(1 +0.1)/(1 +0.06) = 1.04, svarende til en real 

tilvækst p~ ca. 4%. 

I dette tilfælde kan enhver se, at korrektion 

for skalaforandringen er p~krævet. Korrek

tion for inflation i økonomiske beregninger 

har akkurat samme baggrund og begrundel

se. 

Alternativet til en aktiv skovinveste
ring vil ofte være en investering på 
kapitalmarkedet i obligationer og/el
ler aktier. Til belysning af kapital
omkostningen er det derfor relevant 

at se på det m ulige realafkast ved 
investeringer på dette marked. Der 
er flere undersøgelser af markedets 
historiske afkast (se også Grøns 
overvejelser, 1931, p,478-479,481). 

Da man ikke kan gå ud og ind af en 
skovinvestering (der ses bort fra salg 
af skoven, hvorved investeringen blot 
overtages af en ny ejer, mens real
investeringen består), er det relevant 
at se på kapitalmarkedets afkast over 
perioder svarende tilnærmelsesvis til 
en omdrift i skovbruget (ca. 60-120 
år). Det understreges, at det alene er 
fremtidens afkast der er af interesse 
i investeringsberegninger. Disse 
fremtidige afkast kan dog belyses og 
vurderes ved at se på nogle historis
ke tal. 

Tabel 1 og 2 

I tabel 1 og 2 ses en sammenstilling 
af forskellige undersøgelsers resulta
ter vedrørende det nominelle og 
reale før-skat afkast på det danske 
obligations- og aktiemarked. 

Det bemærkes af tabel 1, at realaf
kastet på obligationer historisk set 
gennemsnitligt har været af størrel
sesordenen 3.3%. Afkastene på obli
gationsmarkedet bygger på undersø
gelser af Gønz (1980a, 1980b). Af 
tabel 2 ses, at det tilsvarende aktie
afkast er noget større, 3-6%, sva
rende til den større risiko. 

Disse gennemsnit dækker dog over 
betragtelige udsving. For obligatio
nernes vedkommende bemærkes 
især det relativt høje real renteniveau 
i hele forrige århundrede (1820-
1900), det relativt lave realrenteni-
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2 3 4 

Periode p r=p-i 

Perioder opdelt i homogene konjunkturfaser 

1819-1834 5.66 -2.60 8.26 
1835-1874 4.77 1.82 2.65 
1875-1914 4.25 0.12 4.13 
1915-1920 5.13 18.90 -13.77 
1921-1932 5.39 -5.93 11.32 
1933-1939 4.76 3.81 0.95 
1940-1945 4.37 11.82 -7.45 
1946-1960 5.33 2.69 2.64 
1961-1972 9.33 5.96 3.37 
1973-1975 13.87 12.70 1.17 
1976-1979 16.70 7.84 8.86 

Gns. 5.55 2.22 3.33 

1980-1982 19.14 11.39 7.75 
1983-1987 11.97 5.10 6.87 

Glidende bO-års perioder 

1820-1879 4.78 0.40 4.38 
1830-1889 4.48 0.79 3.69 
1840-1899 4.34 0.61 3.73 
1850-1909 4.37 0.72 3.64 
1860-1919 4.42 2.03 2.39 
1870-1929 4.56 1.25 3.31 
1880-1939 4.58 1.47 3.11 
1890-1949 4.59 2.77 1.82 
1900-1959 4.91 3.36 1.55 
1910-1969 5.59 4.07 1.52 
1920-1979 7.17 3.82 3.35 

Gns. 5.55 2.22 3.33 

Glidende 120-års perioder 

1820-1939 4.68 0.93 3.75 
1830-1949 4.53 1. 78 2.75 
1840-1959 4.62 1.98 2.64 
1850-1969 4.98 2.39 2.59 
1860-1979 5.79 2.92 2.87 

Gns. 5.55 2.22 3.33 

5 

Ki lde 

Gørtz, 1980a, p.s. 

Danmarks Statistik, 
1988, p.56,95. 

Gøm, 1980a, p.7. 

Helles et al., 1984, 
p.187. 

Tabel l. Den nomineJle obligationsrente (P), årlig inflation (i) samt før-skat realrenten (r) på det 

danske obligationsmarked i perioden 1819-1987, efter forskellige periodeopdelinger. 

p angiver den effektive nomineJle obligationsrente ( = den interne rente i en obligationsinveste

ring). Realrenten før skat er beregnet af det tilnærmede udtryk r=p-i, mens det korrekte udtryk 

er r = (P-i)/(1 + i), se formel (24), p.270. Dette medfører, at de angivne realrenter er lidt for store, 

især for perioder med høj inflation. 
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2 3 

Periode r Ki lde 

1935-1953 2.4% 
} 

Forskellige undersøgelser 
1934-1958 3.9% refereret i Aarestrup, 1963, 
1910-1950 4.1% p.226-229. 

Gns. i perioden 
1910-1958 3-4% Aarestrup, 1963, p.228. 

1949-1982 3.9% 
} 

Jensen & Jensen, 1985, p.5-6 
1949-1983 5.9% samt 
1949-1984 4.9% Jensen & Jensen, 1986a, p.255. 

Gns. i perioden 
1949-1984 4-6% Jensen & Jensen, 1985, p.6. 

Tabel 2. Før-skat realrenten: r, pli det danske aktiemarked i perioden 1910-1984. Afkastet er 

beregnet som summen af kursgevinster, tegningsrettigheder og udbytter. 

Aarestrup (1963, p.227) bemærker, at undersøgelsen der bestemmer det gennemsnitlige realafkast 

til 3.9% sandsynligvis oveIVUrderer dette, idet selskaber der er gliet fallit i undersøgelsesperioden 

ikke indglir i det gennemsnitlige afkast, hvad de derimod gør i undersøgelsen hvis slutresultat er 

2.4%. 

veau i de første 7 årtier af dette år
hundrede (1900-1975), samt det ek
ceptionelt høje realrenteniveau i 
perioden 1976-1987. 

De af Jensen & Jensen (1985, 1986a) 
gengivne tal for aktiemarkedets af
kast afspejler den større usikkerhed 
på dette marked, idet afkastet over 
en 35-årig periode kan svinge mel
lem 4-6% p.a. i hele perioden afhæn
gig af om enkelte år indgår eller ikke 
indgår i gennemsnittet (i dette tilfæl
de året 1983). 

De bemærkede svingninger omkring 
de langtidige. middelafkast betyder 
selvfølgelig, at kalkulationsrenten i 
kortsigtede investeringer i skovbrug 

(pyntegrønt, maskiner, bygninger 
etc.) kan afvige betragteligt fra kal
kulationsrenten i de meget langsigte
de kulturinvesteringer. Det er under 
alle omstændigheder forventningerne 
til fremtidens renteniveau indenfor 
investeringens levetid, der skal indgå 
i beregningerne. 

Lader vi fortidens historiske tal støt
te os i vurderingen af dette frem
tidige niveau, er der ingen særlige 
begrundelser for at tage udgangs
punkt i netop nutidens renteniveau. 
Det bemærkes, at stabiliteten i real
afkastet før skat for de glidende 120-
års gennemsnit (tabel 1, 3.sektion) 
er ganske stor. Niveauet er ca. 3%, 
svingende mellem 2.5-3.5%. 
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Nr Ars- Kalkula- Ki lde Koomentarer 
tal tionsrente 

1816 4% Revent/ow, 1818, pA,20; Se også Grøns omtale 
1879, p.XXV,5,85. (1958, pA31). 

2 1836 4% Oppermann , 1836. 

3 1876 3-4% Qvade, 1876, p.15-16. 

4 1876 3.5-4% Gram, 1876a, p.lOl. 

5 1877 4% Hansen, 1877, 
bia. p.85,88,92,96. 

6 1891 2.5,3,3.5% Muller, 1891, Givetvis under indtryk af tidens 
p.348-349,350-351. argumenter om en "forstlig 

rentefod". 

7 1899 3% Wilhjelm, 1899, bia. p.132. 

8 1907 3.5% Ulrich, 1907, p.177. Ulrichs argumenter svarer delvis 
til dem der fremføres til forsvar 
for en "forstlig rentefod". 

9 1907 3-4% Prytz, 1907, p.121,124. 

10 1908 3-3.5% Prytz, 1908, p.28. Prytz anvender argumenter for 
"forstlig rentefod". 

11 1922 3-4% Prytz, 1922, p.33. 

12 1930 4% Møller & Grøn, 1930, p.98-99. 

13 1931 4-5% Grøn, 1931. 

14 1940 5% Grøn, 1940, p.396. 

15 1941 5% Grøn, 1941, p.188,190. 

16 1942 4,4.5,5% Grøn, 1942, p.3. 

17 1955 4% Hermansen, 1955, p.22-26. 

18 1956 2-4.5% Hermansen, 1956, p.545. 

19 1957 3-3.5% Aarestrup-Frederiksen, Realrente før skat inel./exe!. real-
1957, p.287; 1958, p.389-390. prisstigning på træ (3% for 

G =0.5%, 3.5% for 0=0%). 

20 1961 2.5-3.5% Aarestrup, 1961, p.161,174. Realrente før skat, ine!. fradrag 
for forventet realprisstigning på 
træ (0=0.5-1%). 
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Nr lrs- Kalkula- Ki lde Korrmentarer 
tal tionsrente 

21 1963 3-4% Aarestrup, 1963. Gennemsnitlig realrente før skat 
p~ det danske obligations- og 
aktiemarked. 

22 1965 3-4-(6)% Møller, 1965, p.393-400. Realrente før skat. Møller lægger 
især vægt p~ Aarestrups artikler. 

23 1969 3-(4-5)% Aarestrup, 1969, p.85-86. Realrente før skat, inel. fradrag for 
forventet realprisstigning p~ træ 
(r6 =4.5-1-0.5 =3, 6=0.5%). 

24 1970 5% BrUel, 1970, p.152. 

25 1975 3,8,9,12% Arp-Hansen, 1975, p.247. 

26 1976 4,8,15% Helles & Bech Pedersen, 
1976, p.155-156. 

27 1980 3,4,5,8% Helles, 1980, p.70. 

28 1981 2,4,6% Hansen, 1981, p.36-42. 

29 1981 4% Petersen, 1981, p.257,263. 

30 1982 4,5,8% Petersen, 1982, p.63-65. 

31 1986 0-6% Holten-Andersen, 1986a, p.36. Realrente før- og efter skat. 

32 1986 0-7"1. Holten-Andersen, Realrente før- og efter skat. 
1986c, p.267-280. 

33 1987 0-4% Holten-Andersen, 1987, p.196. Realrente efter skat. 

34 1988 5% Bryn dum , 1988, p.27. 

Tabel 3. Kalkulationsrenter anvendt i skovøkonomiske beregninger i perioden 1816-1988. 

I dagens kapitalmarked er obliga
tionsmængden (kursværdi) ca. 5 
gange aktiemængden (kursværdi). 
En gennemsnitlig portefølje må anta
ges at have ca. samme mix, bvorfor 
ka pitalmarkedets langsigtedealkast
niveau kan forventes at ligge på 
niveauet: «2.5 til 3.5%) . 5 + (3 til 
6%) . 1)/6 = 2-4% realt før skat. 

Tabel 3 

Det er interessant at sammenligne 
dette niveau med de gennem tiden 
anvendte kalkulationsrenter i lang
sigtede skovøkonomiske investe
ringsberegninger. Tabel 3 giver en 
oversigt over kalkulationsrenter an
vendt i sådanne beregninger, offent-
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liggjort i danske skovbrugs tidsskrifter 
og -publikationer. 

Alle de i tabellen refererede bereg
ninger er udført under de tidligere 
nævnte generelle betingelser om 
faste kroner og deraf følgende in
flationssikring af træpriserne. For
udsætningerne er sjældent eksplicit 
anført i de enkelte publikationer. 

Af tabellen bemærkes, at stort set 
samtlige beregninger er gennemført 
med en kalkulationsrente svarende 
til tidens nominelle renteniveau. Det 
af Grøn anvendte renteniveau (4-5% 
= "Tidens og Stedets naturlige Ren
tefod", Grøn, 1931, p.481,515-518) 
ligger bIa. i den øvre ende af det 
ovennævnte niveau for realrenten før 
skat (2-4%), og svarer ganske nøje 
til hans samtids nominelle renteni
veau (se tabel 1, sektion 2, kolonne 
(2)). I de sidste 25 års skovøkono
miske beregninger har afvigelsen 
mellem det langsigtede realrenteni
veau og de anvendte nominelle ren
tefødder været særlig markant, og 
dermed meget afgørende for nogle 
af publikationernes (fejlbehæftede) 
konklusioner. 

Det i 1800-tallet anvendte lave nive
au for kalkulationsrenten har i flere 
tilfælde karakter af "en forstlig ren
tefod". Dog er Reventlows argumen
ter for 4% alene baseret på hvad 
alternative investeringer kan afkaste. 
Ingen af de tidlige arbejder inddra
ger imidlertid effekten af inflation på 
kalkulationsrenten, blandt andet 
fordi den svage inflation der var 
kendetegnende for denne periode (se 
tabel 1) endnu ikke havde givet an
ledning til en egentlig "realrente-
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teori" indenfor den generelle økono
mi. Denne udvikles først for alvor i 
slutningen af 1800-tallet af Fisher 
(1896), selvom ihvertfald to danske 
forfattere udgiver arbejder om fæno
menet allerede i 1869 (Falbe-Hansen, 
1869; Scharling, 1869. Se også Aare
strup-Frederiksen, 1953, p.270-272). 

Aarestrups reale kalkulationsrente er 
beregnet som: den gennemsnitlige 
nominelle markedsrente - den gen
nemsnitlige inflation - den gennem
snitlige realprisstigning på træ (r13 
= p - i - B, se p.272. Niveauet 30/0 
er konkret beregnet som: 3% = 

4.5% - 1.0% - 0.5% (Aarestrup, 1969, 
p.85-86». Ingen andre kilder indreg
ner en konstant realprisstigning på 
træ ved fastlæggelsen af kalkula
tionsrenten. (Det synes endvidere at 
være mere hensigtsmæssigt at ana
lysere effekten af eventuelle real
prisstigninger på træ ved hjælp af 
følsomhedsanalyser på en grundbe
regning i faste kroner. Disse kan, 
jvfr. afsnit 2.4.3, p.272, let gennem
føres ved at ændre kalkulationsren
ten svarende til den forventede real
prisstigning) . 

Det bemærkes endvidere, at Aare
strups arbejder (specielt Aarestrup, 
1977) lyser op i rækken af artikler 
om skovbrugets renteniveau. Det er 
første gang realrentebegrebet for 
alvor fremhæves i en specifik skov
brugssammenhæng, og første gang 
emnet gives en korrekt fremstilling. 

Mange forfattere har både før og 
siden ikke været opmærksomme på 
den afgørende forskel mellem nomi
nelt og realt afkast. Flere har f.eks. 
sammenlignet skovinvesteringers 



interne ( reale) rente med den nomi
nelle markedsrente, og derfor 
uvægerligt kommet til den konklu
sion, at skovbrug forrenter sig dår
ligt. 

For eksempler på manglende forståelse af 

realrente samt efter-skat tankegangen, se: 

Bmel, 1970, p.llS-123; Bmel, 1972, p.128; 

Johansen, 1974, p.B7. 

Møller (1965, p.393-400) har iøvrigt 
givet en kort og udmærket gennem
gang af realrentetankegangen. Denne 
gennemgang tyder på, at han helt 
har forstået realrentebegrebet og 
dets indflydelse på skovøkonomiske 
beregninger (se også Møller, 1974, 
p.212-214). Det er dog bemærkelses
værdigt, at forståelsen ikke er tilveje
bragt af fagets økonomer, jvfr. tabel 
3. 

Endelig bemærkes, at de af Holten
Andersen refererede arbejder udover 
inflationens effekt også tager hensyn 
til skattens effekt på kalkulationsren
ten. Alle andre arbejder anvender en 
nominel eller real før-skat kalkula
tionsrente. 

De i tabel 3 anførte beregninger, 
udført ved anvendelse af kalkula
tionsrenter svarende til tidens nomi
nelle renteniveau, kunne være kor
rekte under ganske bestemte forud
sætninger. Nemlig hvis forfatterne 
havde regnet i nominelle priser, og 
samtidig forudsat at træ prisernes 
realværdier (netto-på-rod) frem over 
ville falde i takt med inflationen -
dvs. at priserne ville være stabile 
nominelt set,. men ikke realt set. 
Ingen forfattere har dog gjort disse 
(til dels urealistiske) forudsætninger. 

Man må derfor formode, at der er 
tale om en regulær fejl i ca. eet år
hundredes skov økonomiske bereg
ninger. Man har ikke gjort sig klart, 
at beregninger i faste kroner på 
afkastsiden med en deraf følgende 
forudsætning om, at netto-på-rod 
priserne bevarer deres realværdi, 
kræver anvendelse af en real kalku
lationsrente på finansieringssiden, 
mens anvendelse af nominelle kalku
lationsrenter tilsvarende kræver at 
afkastsidens priser er nominelle. 

Det følger af ovenstående, at en del 
af de konklusioner der er truffet på 
dette beregningsgrundlag er unuan
cerede og fejlbehæftede. Hennansen 
konkluderer f.eks. i en artikel fra 
1955 (Hennansen, 1955, p.32 - se 
citat V, afsnit 0.1): " ... Begge forhold 
gør det ønskeligt at anvende mange 
træarter i skoven. - Herved må det 
imidlertid erindres, at nåletræernes 
økonomi - trods usikre fremtids
udsigter - altid vil være løvtræernes 
økonomi overlegen, således at man 
bør udstrække nåletræarealet så 
langt, som vækstbetingelserne til
lader". 

Brilel har indenfor de gamle skov
egne givet udtryk for nogenlunde 
samme holdning: "Med nogen bruta
litet vil jeg indicere, at de relative tal 
[der viser træarternes indbyrdes 
rangordning: gr an dis foran sitka 
foran rødgran foran løvtræ] med en 
for praksis brugelig tilnærmelse 
gælder for hele landets gamle skov
egne. Det samme har jeg udtrykt 
tidligere uden at være blevet præsen
teret for materiale, som blot tilnær
melsesvis indicerer noget andet" 
(Brilel, 1972, p.130). Også Abell 
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(1957a, p.44) giver udtryk for en 
tilsvarende holdning, ganske vist ud 
fra et noget andet grundsyn end 
Hermansen og Broels: "Vi ved også, 
at hvor billigt vi end laver en løvtræ
bevoksning, kan den aldrig stå for 
det fulde rentekrav ... ". 

Forholdene har selvfølgelig indflydel
se på flere af de afgørende para
metre knyttet til investeringsvalg og 
-intensitet i skovbruget, således især 
på valg af kulturintensitet, omdrifts
alder og træartsvalg (vedrørende 
træartsvalget, se Holten-Andersen, 
1988a, p.24-27. Se tillige behandlin
gen af emnet i afsnit 2.4.6 og 3.1.2). 

n 

2.4.3 Korrektion for inflation 
jordværdiformlen. 

Følgende afsnit indfører inflation i de 
traditionelle Venteværdi- og Jord
værdifonnler. Afsnittet er rimelig let 
læst, men kan spn·nges over uden at 
hovedlinien i teksten mistes. Imidler
tid kan afsnit 2.4.5 ikke forstås uden 
en gennemgang af dette afsnit. 

Venteværdiformlen angiver det for
melmæssige skelet for alle skovøko
nomiske investeringsberegninger. 
Venteværdiformlen angives af: 

n n 
v = H ·(1+p)-(n- q) + ~ G '(1+p)-( X- q ) - ~ S '(1+p)-(X- q) - ~ F '(1+p)-(X- q) 
q n x x x 

x=q+1 x=q+1 x=q+1 

+ J'(1+p)-(n- q) ,q <= n-1 

I (13) svarer q til tidspunktet q + i termino

logien i Hermansen & Agger-Nielsen (1975), 

svarende til standpunkt primo året, dvs. efter 

at alle hugster er foretaget det foreg1!ende 

efter1!r og efter plantning. Sættes q = O i (13) 

f1!s derfor værdien: VO=J + So· Samtidig 

gælder at Vn=J. 

Hvis summationsgrænsen x = q + 1 ændres til 

x = q (og betingelsen q < = n-l ændres til q 

< = n), svarer formlen derimod til tidspunk

tet q- i terminologien i Hermansen & Agger

Nielsen (1975), svarende til standpunkt ulti-

n n 

( 13) 

mo året, dvs. inden hugst og inden plantning. 

I dette tilfælde antager (13) værdierne 

VO=J og Vn=Hn+J. Det bemærkes, at 

GO=O, FO=O mens So=etableringsudgiften . 

Sættes q = O og ændres summations
grænsen x = q + 1 til x = q, jvfr. oven
for, angiver formel (13) specielt jord
værdiformlen. Antages tillige at 
Fx = F, dvs. ens fællesudgifter i hele 
investeringsperioden, får vi den 
gængse udgave af jordværdiformlen: 

-n -x -x -n [H n '(1+p) + ~ Gx ' (1+p) - ~ Sx'(1+p) J/(1-(1+p) ) - F/p (14) 
x=o x=o 
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Som eksem pel på hvordan inflation 
påvirker skovøkonomiske investe
ringsberegninger, vil vi specielt se på 
jordværdiberegning under hensynta
gen til inflation. 

En mere universel udgave af (14) er 
gengivet i (15). I (15) og de følgende 
formler (16-27), ses bort fra evig
hedsfaktoren (1/(1- (1 + P rn)). For
udsætningen for anvendelse af evig
hedsfaktoren er, at effekten af alle 

n n 

fremtidige generationer kan beregnes 
som lige store beløb modtaget i al 
fremtid ved begyndelsen af hver 
rotation på n år. Denne forudsæt
ning er ikke til stede når der ikke 
regnes med stabile beløbsstørrelser 
(nominelle eller reale) gennem hele 
investeringsperioden, dvs. i al fremtid 
(Gram, 1876b, p.246-248,258 har 
nøje behandlet disse forudsætnin
ger). Der tages derfor (foreløbig) 
kun hensyn til 1. rotation: 

n 

[ [HI n · 'Ir (1+a1j ) - Hun· 'Ir ( 1+a2j )] ' 'Ir ~1+Pj)-1 + 

j=O ] =0 J=O 

(= Før-skat hovedskov

ningsindtægter NPR) 

n x x x 

E [G
1x

· 11' (1+1l
1j

) - G
ux

· 'Ir (1+a
2j

)] · 'Ir (1+Pj)-1 + (== Før-skat gennemhug

ningsindtægter NPR) x=O j=O j=O j=O 

n x x 

E [ 

x=O 

-1 
11' (1+1l3j )]· 'Ir (1+Pj) + (== Før-skat skovdyrk

ningsudgifter) j=O j=O 

n x x 
E [ 

x=O 

F x 
-1 

11' (1+1l
4j

)] · 11' (1+Pj) ] (= Før-skat fællesudgif-

j=O j=O ter) (15) 

hvor symbolerne er angivet i afsnit 
0.2. 

N år vi ser bort fra udeladelsen af 
evighedsfaktoren, er (15) en generel 
udgave af (14), idet der i (15) tilla
des differentieret inflation på de 
enkelte indtægts- og udgiftsgrupper 
(a1 ... a4) samt en individuel inflation 
(a1j ... a4j) og et individuelt rente-
niveau (pj) i hvert år af investerings
periodens løbetid. Der er ikke noget 
teoretisk nyt indhold i formel (15) i 
forhold til formel (14). Formel (14) 

(=Faustmanns formel) er ofte blevet 
kritiseret for ikke at kunne tage 
hensyn til nuancerede pris- og infla
tionsforudsætninger (se f.eks. Borne
busch, 1938, p.178; Dalgas, 1938a, 
p.277; Aarestrup, 1977, p.58). Jvfr. 
udbygningen i (15) er dette ikke 
korrekt. 

Det er imidlertid ganske urealistisk 
at skulle forudsige den differentiere
de inflation på enkelte indtægts- og 
udgiftsgrupper i de enkelte år i en 
investeringsperiode, der løber over 
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60-120 år. Ligeledes er det urealis
tisk at forudsætte, at man kan forud
sige de enkelte års renteniveau i 
investeringer der løber 60-120 år ud 
i fremtiden. Dette er imidlertid for
udsætningen for udtrykkene (16) og 
(17) der indgår i jordværdiformlen 

X 

11 (1 +a .. ) 
1 J 

j=O 

X 

.1f (1+Pj)-1 (1+PO)-1.(1+p
1

)-1 , 

J=O 

Derfor forudsættes normalt et gen
nemsnitligt inflationsniveau for de 
enkelte indtægts- og udgiftsgrupper 

X 

11 (1 +a .. ) 
1 J 

j=O 

og 

x 
-1 

11 (1 +p. ) 
. J 
J=O 

n 

= (1+a;)x , (1/n)' ~ a;j = a; 

j=1 

n 

(1+p)-x , (1/n) ' :E Pj = P 

j=1 

Hvis vi fortsat tillader differentieret 
inflation, men regner med gennem-
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(15). 

Formel (16) angiver den enkelte 
indtægts- eller udgiftsgruppes samle
de inflation fra år O til år x, mens 
(17) angiver diskonteringsfaktoren 
ved diskontering fra år x til år o. 

( 16) 

( 17) 

(ai) samt et gennemsnitligt renteni
veau (p) over hele investeringsperio
den, hvorfor fås: 

, (;=1,2,3,4) (18) 

( 19) 

snitlige værdier jvfr. (18-19), forenk
les (15) til: 



n 
1: [G

1X
'(1+a

1
)x - G

Ux
'(1+a

2
)x] '(1+p)-x + 

x=O 

n 

1: 

x=O 

n 

1: 

x=O 

(= Før-skat hovedskov

ningsindtægter NPR) 

(= Før-skat gennem hug

ningsindtægter NPR) 

(= Før-skat skovdyrk

ningsudgifter) 

(= Før-skat fællesudgif-

ter) (20) 

Hvis der tillige ikke er grundlag for, 
at regne med differentieret inflation 
for de enkelte indtægts- og udgifts-

grupper, men snarere et fælles infla
tionsnivea u: 

(21) 

kan (20) yderligere forenkles til: 

n 
n -n x-x Hn'(1+a) '(1+p) + 1: Gx '(1+a) ' (1+p) + 

x=O 

n n 
x -x x-x 

1: Sx'(1+a) '(1+p) + 1: Fx '(1+a) '(1+p) ] (22) 
x=O x=o 

Den gennemsnitlige, differentierede 
inflation på skovbrugets indtægts- og 

udgiftsgrupper: a, kan splittes op 
to komponenter: 

(1+a) (1+B)'(1+i) eller approximativt a z B + (23 ) 

hvor: i, som før, er samfundets ge- nerelle inflation, mens 13 er inflatio-
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nen på skovbrugets indtægts- og 
udgiftsgrupper udover den generelle 
inflation. B kan derfor også kaldes 
for den reale prisstigning - eller 
prisfald - på træ. 

På samme måde er den nominelle 
rente (p) sammensat af et realren
tebidrag (r) og et inflationsbidrag (i) 
efter definitionen i (24): 

(1+p)= (1+r)'(1+1) eller approxlmatlvt p = r + (24) 

hvorefter fås: 

n 
n n -n -n x x -x -x 

J
1
= [H

n
'(1+B) '(1+i) ' (1+i) ' (1+r) + ~ G

x
' (1+B) '(1+;) '(1+i) '(1+r) + 

x=o 

n n 
x x -x -x x x -x -x 

~ Sx'(1+B) '(1+i) '(1+;) '(1+r) + ~ F
x

'(1+B) ' (1+;) '(1+i) '(1+r) ] 

x=O x=o (25) 

Det ses, at effekten af samfundets 
generelle inflation i (25) herefter kan 

n 

forkortes helt bort, hvorfor fås: 

H '(1+B)n'(1+r)-n + ~ G '(1+B)x'(1+r)-x + 
n x 

x=O 

n n 

~ S '(1+B)x'(1+r)-x + ~ F '(1+B)x'(1+r)-x] x x (26) 

x=O x=O 

Hvis man endelig tilføjer den tidlige
re nævnte, gængse forudsætning om, 
at indtægter og udgifter (og dermed 
dækningsbidrag) følger den alminde
lige inflation i samfundet, svarende 

n n 

til at træpriserne (NPR) bevarer 
deres realværdi, er a = i og dermed 
B = O i (26). Hvis vi samtidig ind
fører den normale forenkling, at Fx 
er lige stor i alle årene: Fx = F, fås: 

[H ' (1+r)-n + ~ G '(1+r)-x + ~ S '(1+r)-x + F'«1-(1+r)-n)/r)] 
n x x (27) 

x=o x=o 

270 



I (27) er forudsætningen for anven
delse af evighedsfaktoren igen op-

n n 

fyldt (se p.267), hvorfor vi får: 

J [H '(1+r)-n + 1: G ' (1+r)-x + 1: S '(1+r)-x]/(1-(1+r)-n) + F/r (28) 
n x x 

x=O x=O 

Vi ser, at (28) helt svarer til den 
generelle jordværdiformel i (14), 
med en afgørende forskel. Forud
sætningen for anvendelse af (28) er, 
at de indgående indtægts- og ud
giftsgrupper følger den almindelige 
inflation, dvs. at alle de indgående 
priser bevarer deres realværdi, 
hvorfor der skal regnes i faste kro
ner. Samtidig skal kalkulationsren
ten (r) være en realrente. 

Hvis man i (14) lader kalkulations
renten (p) være en nominel rente, og 
samtidig, som det har været nor
malt, regner med stabile priser, er 
forudsætningen for formlens korrek
te anvendelse, at de enkelte 
indtægts- og udgiftsgrupper hvert år 
forringes med inflationen, dvs. at 
alle indgående priser er stabile i 

idet denne værdi medfører at (26) 
omformes til (27), som for r=r' net-

nominel værdi men forringes i real
værdi. Dette er dog en urealistisk 
forudsætning, som iøvrigt ikke er 
gjort gældende i nogen af de gen
nemgåede skovøkonomiske kilder. 

Realprisstigning på træ 

Af (26) ses hvorledes effekten af en 
realprisstigning på træ på 13% pr.år 
i hele investeringsperioden kan ind
drages på en særlig simpel måde i 
ens vurderinger. 

Såfremt r' er den interne rente i (27) 
(eller (28», vil den interne rente i 
(26): r' B, dvs. forrentningen bestemt 
under forudsætning af en realpris
stigning (NPR) på 13%, være bestemt 
af: 

(29) 

op antager værdien J 1 = o. Af (29) 
fås, at: 

r I 
B 

r l (1+B) + B eller approximativt riB = ri + B (30) 

Heraf ses, at en realprisstigning 
(NPR) på 13% p.a. simpelthen øger 
den interne realrente: r', med 13%, 
ligesåvel som den interne nominelle 

rente: p', øges til p' + B. 

Tilsvarende kan en forventning om 
realprisstigning rent regneteknisk 
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indregnes i kalkulationsrenten, altså 
på fmansieringssiden, frem for at 
tage hensyn til denne på afkasts i
den. Jvfr. (26) kan vi, frem for at 

(1+rB) = (1+r)/(1+B) 

eller 

fremskrive de faste kroner med 
(1 + B)x, lige så godt diskontere med 
en lavere kalkulationsrente: rB, be
regnet af: 

(31) 

rB = (r-B)/(1+B) eLLer approximativt rB z r - B (32) 

(vedr. formel (32), se p.264 samt 
Aarestmp-Frederiksen, 1957, p.287; 
Aarestmp-Frederiksen, 1958, p.380-
382; A arestmp , 1961, p.160-168; 
Aarestmp, 1963, p.222; Aarestmp, 
1969, p.84-86). 

Det understreges, at den interne 
realrente under prisstigning: r' B, 
øges med realprisstigningen, jvfr. 
(30), mens kalkulationsrenten: rB, 
rent regneteknisk kan sænkes med 
realprisstigningen i stedet for at øge 
afkastsidens priser, jvfr. (32). 

Det bemærkes endvidere, at n~r fOlVentning 

om real prisstigning indføres i ens beregnin

ger ved at sænke kalkulationsrenten, er 

forudsætningerne for anvendelse af evigheds

faktoren igen opfyldt. 

Venteværd iformlen 

Af udledningen af den "normale" 
jordværdiformel (14) som et special
tilfælde af den almindelige ventevær
diformel (13) ses, at alt hvad der i 
det foregående er gennemgået og 
konkluderet med hensyn til inflatio
nens indflydelse på jordværdibereg-
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ninger også vil gælde venteværdi
beregninger . 

2.4.4 Beskatning - afkast og fi
nansiering. 

65% af det danske skovareal er pri
vatejet (selveje, selskaber, fonds). Af 
disse 65% er 72% i selveje, hvorfor 
ialt ca. 50% af dansk skovbrug er 
underlagt personbeskatningens vilkår 
(se Holten-An dersen , 1986a, p.19). 
Det er derfor relevant at se på hvor
ledes person beskatningen påvirker 
denne betragtelige andel af dansk 
skovbrug. 

Ligesom det var tilfældet med in
flation påvirker personbeskatningen 
afkastsiden og finansieringssiden i 
en skovinvestering vidt forskelligt, 
hvorfor det er afgørende for det 
personligt ejede skovbrug, at fore
tage efter-skat vurderinger ved in
vesteringsbeslutninger . 

Hvor inflation imidlertid er et sam
fundsfænomen, fælles for alle, er 
beskatning, med de nuværende dan-



ske skatteregler, særdeles individuel. 
Principperne for beskatningens på
virkning af investeringsbeslutninger 
skal dog gennemgås i det følgende. 

Det er gennem tiden ofte blevet 
på peget, at indkomstbeskatningen 
bør inddrages i skovøkonomiske 
beregninger (se f.eks. Dalgas, 1930, 
p.295-296; Dalgas, 1938b, p.400; Dal
gas, 1943, p.32; Bavngaard, 1945b, 
p.416-417; Møller, 1948a, p.42-43; 
Bistrup, 1948; Ipsen, 1948, p.317; 
Aarestrup-Frederiksen, 1958, p.388-
389; Hennansen, 1964, p.318; Nan
nestad, 1974, p.82; Hennansen & 
Agger-Nielsen, 1975, bd.II, p.177-192; 
Aarestrup, 1977, p.67-69). Skatten har 
indtaget en ofte vigtig verbal andel af 
træartsvalgs- og kulturudgiftsdebat
terne (se afsnit 2.3.3, p.250), men 
ingen af de citerede forfattere har 
dog analyseret skattens indflydelse 
på mere systematisk vis. 

Afkastsiden 

De vigtigste beskatningsformer, der 
påhviler en ejendom i personligt eje, 
er indkomstskat, formueskat og ejen
domsskat. 

Ejendomsskatter for erhvervsejen
domme er skattemæssigt fradrags
berettigede, og indgår i fællesudgif
terne (F) i de tidligere udledte form
ler. Ejendomsskatterne er derfor 
allerede indpasset i teorien, og skal 
ikke omtales nærmere. 

Skovbrugets indkomstskatter og 
formueskatter er detailleret behand
let i Holten-Andersen (1984, 1985, 
1986a, 1988a). Hovedreglerne og 
hovedkonklusionerne resumeres her. 

Størsteparten af alle investeringer i 
et skovbrug kan eengangsafskrives. 
Dette indbefatter kultur anlæg og 
kulturpleje, tyndinger med negativt 
dækningsbidrag m.v. Sådanne 
investeringsudgifter betragtes skatte
mæssigt som driftsudgifter, hvilket i 
realiteten svarer til eengangsafskriv
ning. 

Skønsmæssigt omfatter ovennævnte 
investeringer 80% af samtlige inves
teringer i et skovbrug. De resterende 
20% er traditionelle investeringer i 
driftsmidler ( maskiner) , bygninger, 
installationer, dræningsanlæg samt 
vejanlæg. Hver af disse kategorier er 
omfattet af særlige afskrivningsregler 
(se f.eks. Holten-Andersen, 1986a, 
p.20). I det følgende behandles dog 
alene de ca. 80% af investeringerne 
der omfattes af eengangsafskrivning. 

For investeringer der kan eengangs
afskrives, kommer hele udgiften til 
fradrag i det år investeringsbeløbet 
afholdes, samtidig med at indtægter 
kommer til beskatning i det år ind
tægten modtages. Dette er en særde
les fordelagtig afskrivnings- og 
beskatningsform. Konsekvenserne 
heraf belyses nærmere i afsnit 2.4.5 
og 2.4.6. 

Finansieringssiden 

Beskatningens indflydelse på finan
sieringsomkostningen afhænger i 
særdeleshed af alternativafkastets 
fordeling mellem skattefrit og skatte
pligtigt afkast, den skattemæssige 
behandling af den del af afkastet der 
er inflationsdækning samt af den 
marginale skattesats. På kapitalmar
kedet eksisterer et væld af fordringer 
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med vidt forskellig profil med hensyn 
til disse 3 punkter. Beskatningens 
indflydelse pft kalkulationsrenten vil 
derfor kun blive kortfattet resumeret 
her. 

Som eksempler på skattens indflydel
se på afkastet af individuelle investe
ringsalternativer på kapitalmarkedet 
henvises til f.eks. Jensen & Jensen, 
1985, p.7-9; 1986a; Holten-Andersen, 
1986a, p.34-37; 1987, p.194; 1988a, 
p.24-25). 

Disse artiklers konklusioner kan 
kort sammenfattes. For skattefri 
personer vil det tidligere nævnte 
reale før-skat afkastniveau på 2-4% 
(selvfølgelig) blive bibeholdt. For 
normalt skattepligtige personer vil 
det reale afkastniveau reduceres fra 
2-4% til 0-3% alt afhængig af valg af 
investeringsalternativ samt af den 
individuelle marginale skattesats. I 
forholdsvis lange perioder kan den 
reale efter-skat rente tillige være 
negativ. 

Det understreges) at både indkomst
skatten og formueskatten for øjeblik
ket er under total omlægning. Så
danne omlægninger vil naturligt 
finde sted utallige gange i løbet af en 
60-120-årig investeringsperiode. Når 
der tages udgangspunkt i nuværende 
skatteregler skal det derfor kun 
opfattes som eksempel eller ud
gangspunkt. Det afgørende er at 
udlede principperne for skattens 
indvirkning, ikke nogle absolutte 
talstørrelser. 

2.4.5 Korrektion for beskatning 
jordværdiformlen. 
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Afsnit 2.4.5 indfører beskatning i de 
traditionelle Venteværdi- og! ordværdi
formler. Som anført for afsnit 2.4.3 er 
også dette afsnit rimelig let læst, men 
kan springes over uden at hovedlinien 
i teksten mistes. Imidlertid kan afsnit 
2.4.5 ikke forstås uden en gennemgang 
af afsnit 2.4.3. 

Som i afsnit 2.4.3 vil vi i dette afsnit 
som eksempel se på beskatningens 
indflydelse på jordværdiformlen, 
mens indflydelsen på den mere ge
nerelle venteværdiformel fremgår af 
et kort resume sidst i afsnittet. 

Hvis vi indfører indkomstbeskatning 
i jordværdiformlen (15) (p.267) fås 
den generelle jordværdiformel, (33). 
I denne formel tages både hensyn til: 

1) Varierende skattebetaling i hvert 
år af investeringsperioden (sx). 

2) Varierende kalkulationsrente i 
hvert år af investeringsperioden 
(Psj). 

3) Differentieret inflation på de 
enkelte indtægts- og udgiftsgrupper, 
varierende i hvert år af investerings
perioden (alj ... a4j), 

Som i formlerne (15) og (20) referer 
1. række i formel (33) til hovedskov
ningsindtægter (NPR), men nu ef ter
skat. Ligeledes refererer 2. række til 
efter-skat gennemhugningsindtægter 
(NPR), 3. række til efter-skat skov
dyrkningsudgifter og endelig 4. ræk
ke til efter-skat fællesudgifter. Hvis 
vi i (33) indfører de samme forenk
linger med hensyn til inflation, som 
førte til reducering af jordværdiform
len (15) til formlen (27) (p.270), fås 



n 

n x 

n 

l: Sx 
x=O 

n 

l: F x 
x=O 

udtrykket (34). Sålænge skattesatsen 
Sx varierer fra år til år vil forudsæt
ningen for anvendelse af evigheds
faktoren ikke være til stede (se 

n 

n n 

x x 

x x 
-(1-sx)- 7( (1 +a3 j ) l -

7( ( 1 +p _)-1 + 
SJ 

j=O j=O 

x x 
-(1-sx) - 7r (1 +a 4 j ) l - 7r (1 +p _) -1 l 

SJ 
(33) 

j=O j=O 

p.267), hvorfor der i første omgang 
kun ses på efter-skat Jordværdien af 
1. rotation: 

-n -x 
J 1s = [Hn-(1-sn)-(1+rs ) + l: Gx-(1-sx) -(1+rs ) + 

x=O 

n n 
-x -x 

l: Sx-(1-sx)-(1+rs ) + l: F -(1-sx)-(1+rs ) l (34) 

x=O x=O 

hvor rs er lig den reale efter-skat 
kalkulationsrente. 

Som for inflationens og renteniveau
ets vedkommende (afsnit 2.4.3) er 
det ikke realistisk at arbejde med 

individuelle marginale skattesatser 
for de enkelte år i en 6O-120-årig 
investeringsperiode. Hvis vi derfor 
forudsætter, at den marginale skatte
sats er konstant i hele investerings
perioden (sx = s), fås: 

n n 
-n -x -x [[Hn -(1-s) -(1+rs ) + l: Gx-(1-s) -(1+rs ) + l: Sx-(1-s)-(1+rs ) li 

x=O x=O 

(35) 
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eller: 

n n 

J = (1-s)' [[H '(1+r ,-n + l: G ' (1+r ,-x + l: S '(1+r )-x]1 
s n s x s x s 

x=o x=o 

Når s antages ens over tiden er for
udsætningen for anvendelse af evig
hedsfaktoren igen til stede, hvorfor 
denne er indført i (35) og (36). 

Det er klart, at forudsætningen om 
uændret marginal skattesats gennem 
en investeringsperiode af 6O-12D-års 
længde også er en urealistisk forud
sætning. Omvendt vil der ikke være 
holdepunkt for at regne med vari
erende marginal skattesats igennem 
så lange investerings perioder. Det 
skal dog understreges, at den aktuel
le træarts biologiske stabilitet er 
afgørende i denne sammenhæng. For 
træarter hvor man er i stand til selv 

Js = (1-s)'J 

Denne simple formel gælder kun for 
investeringer der eengangsafskrives. 

Sammenlignes (28) og (36) ses, jvfr. 
(37), at likviditetsforløbet i (36) 
fremkommer af likviditetsforløbet i 
(28) ved multiplikation med faktoren 
(l-s). Efter-skat omsætningsbalan
cen fremkommer altså af før-skat 
omsætningsbalancen ved at multipli
cere alle indtægter og udgifter med 
satsen (l-s). Konsekvensen af dette 
er netop sammenhængen vist i (37). 
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(36) 

at bestemme afdriftstidspunktet 
indenfor en 20-30-årig periode (til
nærmelsesvis een ejer-generation), 
kan det være realistisk at regne med 
en lavere beskatningssats for af
driftsindtægten end for resten af in
vesteringsperiodens udgifter og øvri
ge indtægter (se efterfølgende arti
kel). 

Jvfr. formlerne (14) og (36) fås der
for, for en given værdi af kalkula
tionsrenten (rs = r, samme værdi af 
kalkulationsrenten anvendes altså 
både ved beregningen af J og J s) og 
ved konstant værdi af s, den meget 
simple sammenhæng: 

(37) 

Dette har en afgørende indflydelse 
på den interne rente før og efter 
skat. Da den interne rente før skat 
svarer til den rentefod for hvilken J 
= D ses, at da Js = (l-s)· J, vil J s 
være lig D når J = D. Derfor er den 
interne rente i en kulturinvestering 
ens før og efter skat, uanset værdien 
af s. (Dette vil gælde for den nomi
nelle interne rente, altså p' s = p', 
såvel som den reale interne rente, 
altså r' s = r', jvfr. Holten-Andersen, 
1986a). 



Det understreges, at det er den interne rente 

der er upåvirket af beskatningen, og ikke 

kalkulationsrenten. Kalkulationsrenten, der 

er udtryk for finansieringsomkostningen, 

sænkes betragteligt af beskatning, jvfr. afsnit 

2.4.4. Nogle har misforstået sammenhængen: 

p's = p', r's = r', og udlagt dette således at 

kalkulationsrenten før og efter skat er ens 

(se f.eks. Jensen & Jensen, 1986a, p.25S). 

Dette er absolut ikke tilfældet! 

Realprisstigning på træ 

Da r' s = r' ses, at effekten af en 
realprisstigning (NPR) på træ på 13 

rsB = rs - B jvfr. formel (32) 

Sammenfatning 

U nder forudsætning om konstant 
marginal skattesats: s, i hele investe
ringsperioden, kan skattens indfly
delse på afkastsiden derfor resume
res som følger: 

a) Likviditetsforløbet efter skat 
fremkommer ved at multiplicere 
likviditetsforløbet før skat med 
(l-s). 

b) Den interne rente før og efter 
skat er ens, uanset skattesatsen. 

Hvor den interne rente (marginal 
betragtning) bestemmes af ligningen 
J =0 i "jordværdi-tilfældet", bestem
mes den af ligningen V q = R q (Rq = 
bevoksningens realiseringsværdi 

% Uvfr. afsnit 2.4.3) er ganske ens 
før og efter skat. En realprisstigning 
på træ på 13% vil altså også øge den 
interne reale efter-skat rente med 
13%, jvfr. formel (30). 

Svarende til konklusionen i afsnit 
2.4.3 (formel (31-32), p.272), kan 
efter-skat investeringsberegninger 
under forudsætning om realprisstig
ning på træ (NPR) på 13% beregnes, 
enten ved at opskrive efter-skat vær
dierne med (1 + 13)x, eller ved at sæn
ke efter-skat kalkulationsrenten med 
13%, altså: 

(38) 

c) En evt. (før-skat) realprisstig
ning (NPR) på træ på B% p.a. gen
nem hele investerings perioden vil 
øge den interne efter-skat realrente 
med B%. 

Venteværdiformlen 

Som konkluderet for inflationens 
vedkommende (afsnit 2.4.3) gælder 
også for beskatningens vedkommen
de, at alt hvad der i det foregående 
er konkluderet for jordværdiformlen 
også gælder venteværdiformlen. Den 
til (37) svarende formel er: 

(39) 

(NPR)) i "venteværdi-tilfældet". For 
den interne rente bestemt af denne 
ligning gælder som før, at p' s = p' 
og r's = r'. 
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Endvidere gælder, at en (før-skat) 
realprisstigning (NPR) på træ på 
B% p.a. gennem hele investerings
perioden, vil øge den interne efter
skat realrente med B%. 

Total- eller marginalinvestering 

Jvfr. afsnit 2.3.2 kan en investeringsberegning 

gennemføres pil total eller marginal basis. 

Beskatningens indflydelse pil investeringen 

afhænger i særlig høj grad af, om vi anlæg

ger en total- eller marginalbetragtning. I 

denne artikel er gennemgllet en række ho

vedpunkter vedrørende en marginal investe

ring. De tilsvarende forhold for en totalin

vestering gennemglls ikke her, men er kort 

gennemgllet i Holten-Andersen, 1989, p.66-69. 

2.4.6 Nogle konsekvenser. 

Følgende afsnit er en gennemgang af 
principperne bag inflationens og be
skatningens påvirkning af træartsvalget 
mellem løv og nål. I Holten-Andersen, 

1988a, gives en mere uddybende gen
nemgang af samme emne, med til
hørende eksempler. 

Formlerne (37) og (39) er vigtige, 
idet de i særdeles koncentreret form 
viser en del af effekten af beskatning 
på skovbrugsinvesteringer . 

Til illustration forestiller vi os, at vi 
har to mulige træartsvalg, A og B, 
ved tilplantning af et givet areal 
(marginalinvestering, jvfr. afsnit 
2.3.2). En beregning på før-skat ni
veau og med en før-skat kalkula
tionsrente giver J ordværdierne: J A,r 
og J B,r, hvor indexet "r" refererer 
til, at Jordværdien gælder for en 
før-skat værdi af en real kalkula
tionsrente på: r. 

Vi forudsætter endvidere, at begge 
træarter har positiv J ordværdi: J A,r 
> 0, J B r > O. Samtidig forudsæt
tes at tr~art A er træart B overlegen 
på før-skat basis, hvorfor: 

A,r > J B,r svarende til: J A,r/ J B,r > 1 (40) 

Vi vil nu se på situationen efter-skat. 
H vis vi først alene tager hensyn til 

Js A,r J A,r · (1-s) 

J = J · (1-s) s B,r B,r 

I (41) og (42) er Js og J altså bereg
net for samme værdi af kalkulations-

afkastsiden, dvs. ikke ændrer kalku
lationsrenten, får vi: 

(41) 

(42) 

renten (rs = r, se p.276). Det ses at: 

Js A,r/Js B,r J A,r·(1-s)/J B,r·(1-s) J A,r/ J B,r > 1 (43) 
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Det ses altså, at beskatningens ind
flydelse på afkastsiden overhovedet 
ikke påvirker træartsvalget, idet 
efter-skat uligheden (43) er identisk 
med før-skat uligheden (40). 

Men vi har endnu ikke taget hen yn 
til, at beskatningen også sænker 
kalkulationsrenten Uvfr. afsnit 2.4.4), 
og at sænkningen afhænger af den 
marginale skattesats: s, således at jo 
større s er, desto lavere bliver efter-

J A,r /J B,r > 1 

svarende til valg af træart A på før-

J s A r /J s B r < 1 
, s ' s 

svarende til valg af træart B på ef ter
skat basis. 

Principperne illustreres i figur 1, 
hvor træart A er exemplific ret med 
rødgran (RGR) og træart B med 
bøg (BØG). Af figuren ses, at for en 
(real) kalkulationsrente større end 
2.5% vil vi vælge RGR uanset om vi 
ser på før- eller efter-skat kurverne, 
jvfr. (43) ovenfor. Samtidig ses, at 
hvis den reale efter-skat kalkula
tionsrente er mindre end 2.5% vil 
man på efter-skat basis vælge BØG 
frem for RGR, jvfr. (45) (for en 
nærm re gennemgang samt yderlige
re eksempler, se Ho/ten-Andersen , 
1986b, 1988a). Endelig ses, som 
tidligere udledt, at den interne rente
fod i både bøge- og rødgran-investe
ringen er ens før og efter skat, idet 
før- og efter-skat jordværdikurverne 

skat kalkulationsrenten. 

Hvis vi forestiller os, at A er en 
træart med relativ kort omdrift og 
dermed tidlige indtægter (f.eks. 
nåletræ), mens B er en træart med 
lang omdrift og sene indtægter 
(f.eks. løvtræ), kan sænkningen af 
kalkulationsrenten til efter-skat 
niveauet: rs, have følgende konse
kvens (se forklaring nedenfor): 

(44) 

skat basis, mens 

(45) 

i figur 1 skærer x-aksen ved samme 
rentefod for samme træ art. 

Det ses, at hensyntagen til beskat
ning meget vel kan medføre, at den 
del af træartsvalget der bygger på 
rene økonomiske overvejelser, helt 
bytter om. I det interval hvor den 
langtidige, gennemsnitlige efter-skat 
realrente er beliggende (afsnit 2.4.4), 
vil der i flere dyrkningsområder være 
rentabilitetsmæssig jævnbyrdighed 
mellem løvtræ og nåletræ. Dette 
medfører at en række faktorer, ud
over de rentabilitetsmæssige vurde
ringer, vil blive afgørende (se afsnit 
3.1.2). Man kan således sige, at der 
igen foreligger et reelt træartsvalg 
(se f.eks. Hennansen, 1955, p.32, der 
giver udtryk for, at der i økonomisk 
henseende reelt ikke foreligger no
gen valgmulighed. Se citat V, afsnit 
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0.1, samt gennemgangen p.265-266). 

(44) og (45) viser hvorfor det er 
afgørende, i investerings beregninger 
med lang tidshorisont, at regne med 
en efter-skat kalkulationsrente, altså 
at tage hensyn til beskatningens ef
fekt på finansieringssiden. (43) viser 
samtidig hvorfor det er uden betyd
ning at korrigere afkastsiden for 
beskatningens effekt, idet det relative 
niveau af to træarters Jordværdier 
vil være ganske upåvirket af dette, 
uanset størrelsen af s. Det afgørende 

K 
A 
P 
I 
T 
A 
L 
II 
A 
E 
R 
D 
I 

KR! 

BØG 

RGR 

BØG ........... 

RGR, ", \'" 
'''' .. , """" 

" . ....... ::'::::: 

er skattens indflydelse på størrelsen 
af rs (se Hollen-Andersen, 1988a). 

Ovenstllende forhold er gennemgllet i Her

mansen & Agger-Nielsen, 1975, bd.II,p.178-

192. Der er i denne gennemgang imidlertid 

kun taget hensyn til skattens virkning pll 

afkastsiden, men ikke pll finansieringssiden. 

Derfor nlls da ogsll en fejlagtig konklusion 

(op.cit., p.l84). I Møller, 1956, p.665 beglls 

samme fejl. I Aarestrup, 1977, p.67-69 ses 

derimod specielt pll skattens indflydelse pll 

finansieringssiden, mens afkastsiden ikke 

inddrages. 

~ °ir-----------------t----~~~~======~~--_r------~==~~ 
----------------------

2 3 5 6 7 B 

RENTEFOD I " 

Figur 1. Principskitse for før- og efter-skat jordværdikurver til belysning af den økonomiske side 

af træartsvalget. Bøg (BØG) er anvendt til illustration af forløbet for en løvtræart, mens 

rødgran (RGR) er anvendt til illustration af forløbet for en nllletræart. Der er ikke foretaget 

fradrag for ikke-træartsafhængige fællesudgifter (se p.247). Før-skat kurver: fuldt optrukne. 

Efter-skat kurver: stiplede (fra Halten-Andersen, 1988a, p.26). 
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2.5 Privatøkonomisk contra sam
fundsøkonomisk vurdering. 

Hovedbestandelene i en investerings
beregning indenfor skovbruget består 
af omsætningsbalancen (afkastsiden) 
og kalkulationsrenten (fmansierings
siden). I afsnit 2.4 er gennemgået 
hvorledes inflation og beskatning 
påvirker disse to komponenter i 
investeringsberegninger, set ud fra et 
privatøkonomisk synspunkt. Her skal 
kort opridses på hvilke måder den 
samfundsøkonomiske betragtning 
afviger fra den privatøkonomiske. 

Infla'tion 

Både hvad afkastsiden og finansie
ringssiden angår, påvirkes den privat
økonomiske og samfundsøkonomiske 
beregning ens af inflation, hvorfor alt 
hvad der er udledt og konkluderet 
med hensyn til inflationens påvirk
ning kan henføres til såvel privatøko
nomiske som samfundsøkonomiske 
betragtninger. 

Beskatning 

Den privatøkonomiske effekt af be
skatningen er at sænke cash-flowet i 
investeringens omsætningsbalance 
samt at sænke afkastet fra alternati
ve investeringer, og dermed fmansie
ringsomkostningen, til et efter-skat 
niveau. De skattebeløb, hvormed 
omsætningsbalancen sænkes, samt 
de skattebeløb der sænker kapital
markedets afkast, allokeres imidler
tid til andre sektorer i samfundet (til 
investering eller forbrug). 

Investeringens afkast (omsætnings
balancen) og kapitalmarkedets afkast 

(kalkulationsrenten) kan derfor deles 
i to. Efter-skat delen der vedrører 
den private beregning, samt skatte
delen der omfordeles til andre opga
ver i samfundet gennem statens ud
giftspolitik. Det afkast, der tilfalder 
samfundet som helhed fra en given 
investering, er derfor summen af 
efter-skat delen (den "private del"), 
samt den del der omfordeles (skat
ten). Dette medfører umiddelbart, at 
den samfundsøkonomiske omsæt
ningsbalance svarer til den privat
økonomiske før-skat balance, og at 
den samfundsøkonomiske finansie
ringsomkostning svarer til den privat
økonomiske før-skat realrente. 

Det m~ dog samtidig bemærkes, at den 

makroøkonomiske effekt af beskatning meget 

vel kan være, at efter-skat renteomkostnin

gen er højere end den ville have været i et 

skattesystem uden beskatning af kapitalafkast 

(og uden fradrag for kapitaludgifter). Disse 

langsigtede effekter af beskatningens indfly

delse på kapitalmarkedets ligevægt mellem 

opsparing og investering berøres dog ikke 

her (for uddybning, se Nielsen, 1980, især 

p.2?-3?,48-49,60-64 ). 

Andre korrektioner 

Som i det privatøkonomiske tilfælde 
er den samfundsøkonomiske finan
sieringsomkostning i princippet lig 
afkastet på den investering, der und
lades til fordel for den, der gennem
føres. Dette er imidlertid en vanske
ligt håndterlig definition af fmansie
ringsomkostningen. På den privat
økonomiske side er det danske kapi
talmarkeds afkast derfor anvendt til 
at fastlægge niveauet for fmansie
ringsomkostningen. F or samfundet 
som helhed er det imidlertid det 
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internationale kapitalmarked der 
fastlægger finansieringsomkostnin
gen. 

Såfremt der er afgørende forskel 
mellem det danske og det internatio
nale kapitalmarkeds afkast, bør der 
tages hensyn hertil ved fastlæggelse 
af den samfundsøkonomiske finan
sieringsomkostning. F.eks. var før
skat realrenten i Danmark væsentlig 
højere i første halvdel af 80'erne end 
den gennemsnitlige realrente på det 
internationale kapitalmarked, hvor
for den samfundsøkonomiske finan
sieringsomkostning (ved kortsigtede 
investeringer) i denne periode var 
lavere end den privatøkonomiske 
før-skat realrente (se også Nielsen, 
1980, p.62). 

På atkastsiden kan den privatøkono
miske før-skat omsætningsbalance 
ikke uden videre overføres til den 
samfundsøkonomiske beregning: 

1) På indtægtssiden indgår råtræets 
bruttopriser i den privatøkonomiske 
beregning. Disse er principielt uden 
betydning i det samfundsøkonomiske 
regnestykke, bortset fra de tilfælde 
hvor råtræet går uforarbejdet til 
export. 

Såfremt den hjemlige forarbejdende 
industri er afhængig af den hjemlige 
råtræforsyning (dvs. at forarbejd
ningsindustrien ikke alene kunne 
baseres på importerede råvarer), 
skal følgeindustriernes multiplikator
effekt medregnes på indtægtssiden. 
Dvs. at hele værdiskabelsen gennem 
forarbejdningsleddene indtil produk
tet ender som halvfabrikata til andre 
sektorer, hjemligt forbrug eller ex-
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port, skal medregnes som indtægt. 

2) Ydermere er der en række afle
dede samfundsøkonomiske indtægter 
samt en række ikke-økonomiske 
samfundsmæssige "benefits" der bør 
medregnes på omsætningsbalancens 
"indtægtsside". En afledet samfunds
økonomisk indtægt kan f.eks. være, 
at det at have en velfungerende skov
sektor medfører mulighed for export 
af skovbrugsmæssig know-how i 
kombination med f.eks. danske inge
niørflImaers tekniske know-how. 
Eksempler på ikke-økonomiske sam
fundsmæssige benefits er naturglæ
de, rekreation, mere varieret flora og 
fauna m.v. 

3) Endelig kan omkostningerne i 
den privatøkonomiske omsætnings
balance være både større eller min
dre i det samfundsøkonomiske reg
nestykke. Direkte eller indirekte 
subsidier (f.eks. vejrligspenge), 
forureningsom kos tninger, dår ligt 
arbejdsmiljø er alle faktorer der 
medvirker til højere samfundsmæssi
ge omkostninger end de rent privat
økonomiske. Eksempler på lavere 
samfundsøkonomiske omkostninger 
vil kunne findes i perioder med ar
bejdsløshed eller hvis en sektor er 
pålagt særlige afgifter. 

Sammenfatning 

Effekten af at gå fra den privatøko
nomiske betragtning til den sam
fundsøkonomiske betragtning er 
således først og fremmest, 1) at den 
samfundsøkonomiske finansierings
omkostning vil være højere end den 
privatøkonomiske efter-skat realren
te, men ofte lavere end den privat-



økonomiske før-skat realrente, samt 
2) at den samfundsøkonomiske og 
samfundsmæssige omsætningsbalan
ce (som regel) vil indeholde flere og 
større indtægter og benefits end den 
privatøkonomiske omsætningsbalan
ce. 

De to effekter er således modsatret
tede, hvorfor der normalt ikke kan 
sluttes fra privatøkonomiske betragt
ninger til samfundsøkonomiske vur
deringer. De mekanismer der er i 
kraft er imidlertid de samme i de to 
tilfælde. 

3.0 Diskussionafden korrigerede 
skovøkonomiske teori. 

3.1 Teori og praksis. 

Efter i afsnit 2.0 blandt andet at 
have udledt det teoretiske grundlag 
for korrektion for inflation og ind
komstskat i skovøkonomiske bereg
ninger, er det naturligt at se på hvor
ledes praksis træffer dispositioner på 
en række områder, hvor den klassis
ke kapitaliseringslære kan give en 
teoretisk vurdering. Vi vil se på, om 
tilpasningen af den skovøkonomiske 
teori til "efter-skat realrente" betragt
ningen i virkeligheden allerede er 
foregrebet af praksis, eller i hvor høj 
grad der stadig er afvigelser mellem 
praksis handlemåde og teoriens 
vurderinger. Vi ser på 3 eksempler: 
valg af omdriftsalder, træartsvalg 
samt handelspriser på skov. 

3.1.1 Omdriftsaldre. 

Omdriftsalderen er den parameter 

der styrer skovbrugets kapitalintensi
tet, hvorfor det er en særdeles væ
sentlig parameter. Omdriftsalderens 
fastlæggelse var netop et af hoved
punkterne i den k1assiske strid mel
lem Waldrein- g Bodenreinertrags
læren (afs nit 2.3.3). 

Bodenreinertragslæren (maximering 
af Jordværdi) nåede til optimale 
omdriftsaldre for f.eks. bøg, bon.2, 
på 80-90 år (se Møller & Grøn, 1930, 
p,98-99,109; se også Dalgas kommen
tar hertil (1930, p.290); Grøn, 1931, 
p.482,484). Dette var i kraftig mod
strid til de generelt praktiserede om
driftsaJdre for bøg på 10-130 år. 
Som Prytz (1907, p.lI2) skriver " ... .. 
el er der i Tidens Løb foretaget 

mange U dregninger af "den økono
miske Modenhedsalder"; men langt 
de fleste af dem have givet Resul~ 
tater, som Praksis ikke kunde bruge; 
de stred mod sund Sands, de fundne 
O mdrifter vare gennemgaaende for 
lave". 

Tabel 4 giver en oversigt over nor
malt praktiserede omdriftsaldre for 
bøg, eg og rødgran (alle bonitet 2), 
sammenlignet med den beregnede 
optimale omdriftsalder for rentefød
der mellem O og 7% . 

I tabellen er spændet af normalt 
praktiserede omdriftsaldre indram
met. Det ses, at disse svarer til de 
beregnede optimale omdriftsaldre 
for et ret bredt spektrum af rente
fødder, nemlig (1)-2-5-(6) % . 

For bøgens vedkommende er der næppe 

taget fuld højde for rødmatvens indflydelse 

på sortimentsforholdet i de ældre aldre. 

Deue bevirker, at den optimale omdriftsalder 
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+:>-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Træart r=O% r=1% r=2% r=3% r=4% r=5% r=6% r=7"1. Normalt praktiserede 

omdriftsaldre 

BØg - bon 2 140-150 130-140 120-130 110-120 100-110 90-110 90-110 80-100 110-130 

Eg - bon 2 180-200 >150 >150 140-150 130-140 120-130 120-130 110-120 120-150 

Rødgran - bon 2 90-100 80-90 70-80 10-80 60-10 60-10 60-10 50-60 60-80 

J J ~ 

Tabel 4. Normalt praktiserede omdriftsaldre for bøg, eg og rødgran (alle bonitet 2), sammenlignet med de beregnede økonomisk optimale 

omdriftsaldre for rentefødder mellem O og 7%. 

Kilde: kolonne 2-9, Skovøkonomiske Tabeller, 1988 (prisniveau 1987). Kolonne 10: eget skøn. 



for de lavere rentefødder er højere ansat 

end den ville være, såfremt rødmatvens 

indflydelse var korrekt indregnet. 

Henriksen (1975, p.563-564) anfører 
"at en konsekvent gennemførelse af 
disse for andre erhvervsformer så 
naturlige betragtningsmåder [rentes
rente regningen] kan få gennemgri
bende betydning for skovens udseen
de, idet man derved vil ramme skov
brugets langtidige præg". Af tabel 4 
ses, at investerings tankegangen og 
langsigtet skovbrug er fuldt foreneli
ge, blot investeringsberegningerne 
anvender realistiske kalkulations
renter, svarende til den reelle kapi
talomkostning. 

Skovøkonomiske Tabellers (1988) Jordværdi
er er beregnet under forudsætning om faste 

træpriser (NPR) der fremover bevarer deres 

realværdi. Dvs. de anvendte kalkulations

renter svarer til realrenter. Derimod er Jord

værdierne ikke korrigeret for beskatning. De 

er med andre ord beregnet for s = 0% . På 

grund af den udledte sammenhæng i formel 

(37): Js = (l-s) · J for en given rentefod, er 

dette dog uden betydning for omdriftsalde

rens bestemmelse. For en given rentefod, 

f.eks . 3%, vil Js have maximum ved akkurat 

samme omdriftsalder som J, idet der blot er 

en konstant (l-s) til forskel mellem de to 
omdriftsalde r jjordværdi-f un kt ioner. 

Skattesatsen påvirker derfor ikke omdriftsal

deren gennem dens påvirkning af skovinves

teringens alkastside, men alene gennem 

skattens indflydelse på finansieringssiden, 

jvfr. afsnittene 2.4.4-2.4.6. 

3.1.2 Træartsvalg. 

Det tidlig~re anførte citat fra Her-

mansen (1955, p.32 - se citat V, af
snit 0.1), er fremsat på baggrund af 
skovøkonomiske før-skat beregnin
ger, dvs. for kalkulationsrenter på 
niveauet 4-4.5% (se tabel 3 samt 
Hermansen, 1955, 1956). 

Til trods for dette "faktum" har en 
række private distrikter i det sydlige 
Sjælland samt på Øerne og i det 
østlige Jylland fortsat med "traditio
nelt" løvskovbrug. I de senere år er 
der fremkommet en række artikler 
der på flere punkter imødegår Her
mansen-citatet, og som samtidig på
viser, at løvtræ i visse egne af landet 
er nåletræet jævnbyrdigt eller måske 
endda ove rlegent (se f.eks. Jensen & 
Jensen, 1986b; Holten-Andersen, 
1986b, 1986c). 

I Holten-Andersen (1988a) gennem
gås de mekanismer der bevirker, at 
hensyntagen til inflation og ind
komstbeskatning, alt andet lige, 
fremmer løvtrædyrkning på bekost
ning af nåletrædyrkning Uvfr. tillige 
afsnit 2.4.6). 

Det må siges, at praksis ikke har 
fulgt Hermansens konklusioner sla
visk. Praksis' træartsvalg har dog 
langt fra været upåvirket af 50-60'er
nes beregninger, og er derfor ofte 
ikke i overensstemmelse med det 
træartsvalg man vil få ved anvendel
se af kalkulationsrenter på niveauet 
0-3% . En lang række individuelle 
forhold spiller tillige ind, blandt 
andet at skovejere uden skatteevne 
har kalkulationsrenter svarendle til 
kapitalmarkedets før-skat afkast Det 
må samtidig påpeges, at kapitalhæv
nings- og likviditets-aspekter givetvis 
er blevet tillagt langt større bet yd-
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ning i det private skovbrug gennem 
en årrække end de rent rentabili
tetsmæssige hensyn (se afsnit 2.1 
samt 2.1.2). 

3.1.3 Skovpriser. 

Primo 1989 har skovpriserne nået et 
foreløbigt top-punkt med handelspri
ser på 50-75.000 Dkr/ha for veldre-

1 2 3 4 

Tr æart Mar g i na l r= 1% r=2% 

s kat 

Bøg bon . 2, s=O.OO 158 . 400 79.200 

120-år ig s =0.50 79.200 39 . 600 

omdri f t s =0 . 68 50.700 25.300 

s=0.78 34.800 17.400 

Eg bon.2, s=O.OO 237.300 118.600 

140-årig s=0.50 118.600 59.300 

omdrift s=0.68 75.900 38 . 000 

s=O .78 52.200 26.100 

Rødgran bon.2, s=O.OO 274.500 137 . 300 

60-å rig s=0.50 137.300 68.600 

omdrift 5=0.68 87.900 43.900 

5=0.78 60.400 30.200 

vet, frugtbar skov (ind. værdier for 
boliger, jagt og herlighed m.v.). 

I tabel 5 er angivet venteværdier for 
normalskov af bøg, eg og rødgran 
(alle bonitet 2) under forskellige 
forudsætinger om rentekrav og mar
ginal beskatning. 

Venteværdierne i tabel 5 er bereg
net som følger (formel (46)): 

5 6 7 8 9 

r=3% r=4% r =5 % r=6% r =7"1. 

52.800 39 . 600 31.700 26.400 22.600 

26.400 19 . 800 15.800 13 . 200 11 . 300 

16 . 900 12.700 10.100 8.400 7.200 

11.600 8.700 7. 000 5.800 5.000 

79.100 59.300 47.500 39 . 500 33.900 

39.500 29.700 23.700 19.800 16.900 

25.300 19.000 15.200 12.700 10.800 

17.400 13.000 10.400 8.700 7.500 

91.500 68.600 54.900 45.800 39 . 200 

45.800 34.300 27 . 500 22 . 900 19 . 600 

29.300 22.000 17.600 14.600 12.600 

20.100 15.100 12.100 10.100 8.600 

TabelS. Venteværdier i Dkr pr. ha normalskov af henholdsvis bøg, eg og rødgran (alle bon.2). 

Ind. fradrag for sociale udgifter, exe\. fradrag for alle fællesudgifter. Grunddata udledt af 

Skovøkonomiske Tabeller, 1988. 

VS-Normal 
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De er endvidere beregnet på såkaldt 
"marginal basis", dvs. uden fradrag 
for fællesudgifter af nogen art (skov
vedligeholdelse (veje, vandafledning, 
yderhegn), administrationsudgifter 
og ejendomsskatter. Se afsnit 2.3.2, 
p.247). 

I tabel 6 er tabel 5's marginale ven
teværdier sammensat til en tænkt 
normalskov med 40% bøg, 10% eg 
og 50% rødgran. Da tabel 5's vente
værdier er beregnet ud fra tilvækst
oversigternes idealbevoksninger, er 
tallene i tabel 6 korrigeret nedad 
med 10% i forhold til tabel 5. En
delig er der fratrukket fællesudgifter. 

Værdien afhuse, bivirksomhed (her
under jagt) samt alle herligheds
værdier indgår ikke i beregningerne. 
Tabellerne omfatter altså kun den 
rene skovbrugsmæssige produk
tionsværdi. 

I tabel 6 er indrammet de produk
tionsøkonomiske venteværdier , der 
svarer til de angivne skattesatsers 
(kolonne 1) niveau af efter-skat real
renten på det danske kapitalmarked 
(= kalkulationsrenten, række 1). Det 
ses, at disse værdier umiddelbart 
svarer til ca. 50% af det p.286 an
givne salgsprisniveau. Værdierne i 
tabel 6 er imidlertid exel. den kapita
liserede værdi af huse, bivirksomhed 
(heri indeholdt pyntegrønt), jagt, 
herlighedsværdier m.v. Jævnfør 
Dansk Skovforenings Regnskabs
oversigter (1987, p.19-22,27) vil den 
driftsøkonomiske nettoværdi af ind
komsten fra huse, bivirksomhed og 
jagt i gennemsnit betinge et tillæg til 
de i tabel 6 angivne værdier på fra 
0-30%. 

Forskellen mellem dagens salgspriser 
(ansat til 100%, p.286) og den bereg
nede erhvervsøkonomiske efter-skat 
værdi (50-65%, jvfr. ovenfor) kan 
henføres till) kapitalisering af skov
brugets formueskattelem pelse (se 
Hallen-Andersen, 1984; 1985), 2) 
kapitalisering af forventede fremti
dige realprisstigninger på træ (se 
p.271-272,277), samt 3) kapitalisering 
af skovbrugets herlighedsværdier og 
disses fremtidige indflydelse på skov
brugsejendommenes øvrige realvær
distigning (dvs. realværdistigning 
udover en eventuel realprisstigning 
på træ). 

Den aktuelle værdi af skovbrugets 
formueskattelempelse (se Holten
Andersen, 1984) kan beregnes til ca. 
1 3/4% øget efter-skat forrentning 
(2.2% ·0.8) i forhold til kapital mar
kedsinvesteringer (aktier, obligatio
ner) og ca. 1% øget efter-skat for
rentning (2.2%·0.4) i forhold til 
andre erhvervsinvesteringer. Effek
ten af formueskattelempelsen kan 
illustreres i tabel 6 på samme måde 
som en eventuel realprisstigning på 
træ, nemlig ved en sænkning af kal
kulationsrenten svarende til værdien 
af lempelsen (jvfr. p.271-272). En 
sænkning af efter-skat realrenten i 
tabel 6 med f.eks. 1% medfører, at 
de indrammede værdier stiger til det 
p.286 anførte salgsprisniveau, når der 
samtidig tages hensyn til det ovenfor 
anførte tillæg for bivirksomhed m.v. 
(For s = 0.50 og r =-~ 2% angiver tabel 
6 værdien 33.300. En sænkning af r 
til 1% giver værdien 66.700, hvortil 
kommer et tillæg for bivirksomhed 
m.v. Bemærk at venteværdierne i 
tabel 6 stiger til det dobbelte hver 
gang kalkulationsrenten halveres). 
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I 
I 
I 

i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marginal Kat egori ro=1 % r=2% r=3% r=4% r=S % r=6% r =7"1. 

skat 

Venteværdi 201.900 101.000 67.300 50,500 40.400 33.700 28.800 

s=O .00 Fællesudg. -68.700 -34.300 -22.900 -17.200 - 13.700 -11.400 -9.800 

I a l t 133.200 66.700 44.400 1 33. 300 1 1 26. 700 1 1 22. 300 1 19 . 000 

Venteværdi 101.000 50.500 33.700 25.200 20.200 16.800 14.400 

s=O.SO Fællesudg. -34.300 - 17.200 -11.400 -8.600 -6.900 -5.700 -4.900 

I a l t 66.700 ~ LE:~ 16.600 13.300 11. 100 9.500 

Venteværdi 64.600 32.300 21.500 16.200 12.900 10.800 9.200 

s=Q.68 Fælles udg. -22.000 -11.000 -7.300 -5.500 -4.400 -3.700 -3.100 

l al t 1 42. 600 1 ~ 14.200 10 . 700 8.500 7.100 6.100 

Venteværdi 44.400 22.200 14.800 11.100 8.900 7 . 400 6.300 

s =0.78 Fællesudg. -15.100 -7.600 -5.000 -3.800 -3.000 -2.500 -2.200 

I a l t 1 29 . 300 1 14.600 9.800 7 . 300 5 . 900 4.900 4.100 

Tabel 6. Venteværdi for 1 ha normalskov, bestliende af 40% bøg bon.2, 10% eg bon.2, 50% 

rødgran bon.2. Fradrag på 10% i forhold til tabelS, samt fradrag for fællesudgifter (se teksten 

p.247). 

Fællesudgifter i tabellen er beregnet som følger: gennemsnit af de gamle skovegne øst og vest 

for Storebælt (Dansk Skovforenings Regnskabsoversigter, 1987, p.23-27) = 1.070 Dkr/ha· år, 

omfattende skowedligeholdelse (15%), administration (50%) , sociale udgifter (15%), skatter m.v. 

(20%). Fra dette tal er trukket sociale udgifter, da disse er indregnet som primære- og sekun

dære produktionsudgifter, og dermed allerede er fradraget i tabelS. Endvidere er fratrukket 20% 

som et (lavt) skøn for fællesudgifter forbundet med bivirksomhed, hvorefter fås 690 Dkr/ha . lir. 

Effekten af forventede realprisstig
ninger på træ, eller realværdistig
ninger som følge af forventet øget 
efterspørgsel efter skovbrugets her
lighedsværdier, kan illustreres på 
lignende vis. Det er dog, som vist 
ovenfor, alene nødvendigt at kapita
lisere (en del at) skovbrugets for
mueskattelempelse for at få de be
regnede venteværdier til at svare til 
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dagens faktiske salgspriser for god, 
produktiv skov (se også Grøn, 1931, 
p.485-486). 

3.2 Den forstlige rentefod contra 
efter-skat realrenten. 

Den forstlige rentefod (se Grøn, 
1931, p.478-515; Hennansen & Ag-



ger-Nielsen, 1975, bd.II,p.98-99. Se 
også afsnit 2.3.3, p.248-250) blev "op
fundet" med det formål, at bringe 
kalkulationsrenten ned i et niveau, 
hvor den teoretiske økonomis resul
tater stemte overens med de disposi
tioner der blev foretaget i praktisk 
skovbrug. 

Nogle vil nok spørge om de indførte 
korrektioner af den skovøkonomiske 
teori for inflation og beskatning ikke 
blot er en genindførelse af den forst
lige rentefod i ny forklædning. Der 
er dog flere afgørende principielle 
forskelle mellem "den reale efter
skat rente" og "den forstlige rente
fod". 

Indførelsen af den forstlige rentefod 
tager udgangspunkt i de særlige 
karakteristika for skovbrugsproduk
tion og argumenterer for, at biolo
gisk produktion ikke kan yde samme 
afkast som andre typer produktion 
(se Grøn, 1931, p.478-515). Derfor 
skal der anvendes en særlig lav ren
tefod ved denne slags investeringsbe
regninger . Argumentet er altså alene 
knyttet til afkastsiden, hvorved kal
kulationsrenten helt mister sin rolle 
som mål for finansieringsomkostnin
gen. 

Den "reale efter-skat rente" tager 
derimod udgangspunkt i finansie
ringssiden, gennem det ofte fastslå
ede princip om, at skovbrug skal 
konkurrere med andre erhverv om 
kapital, og dermed levere afkast på 
niveau med andre alternativer (se 
Grøn, 1931, p.478- 515; afsnit 2.3.3, 
p.249). Dette princip bygger netop 
på markedskræfternes tilpasning i et 
frit og gennemsigtigt kapitalmarked -

altså konkurrence på markedsmeka
nismens vilkår. Ved at tage hensyn 
til effekten af inflation og beskatning 
på finansieringssiden nås frem til et 
mere korrekt udtryk for de faktiske 
kapitalomkostninger. 

Den forstlige rentefods princip tager 
altså udgangspunkt i selve resultatet 
(= praksis handlemåde), og tilpasser 
rentefoden således, at den iøvrigt 
uændrede teori stemmer overens 
med praksis. Dette er en arbejds
metode der aldeles strider mod de 
klassisk videnskabelige principper. 

Indførelsen af "efter-skat realrenten" 
tager derimod udgangspunkt i grund
principperne for selve teorien. Ved 
indførelse af teoretisk begrundede 
korrektioner i den klassiske skovøko
nomi nås frem til en teori der på 
flere punkter viser sig at være i god 
overensstemmelse med praksis hand
lemåde. Heri adskiller "den forstlige 
rentefod" og "efter-skat realrenten" 
sig altså på fundamental vis. Den ene 
metode bygger på et klassisk opbyg
get teoriapparat, den anden på en 
korrektion uden teoretisk fundament. 

4.0 Afslutning. 

Det fremgår af den foregående gen
nemgang, at den klassiske skovøko
nomis basis i høj grad cementeres 
som et stringent og korrekt grundlag 
for en nutidig skovøkonomi. Der er 
tale om en grundlæggende bekræf
telse af investeringstankegangens og 
rentes-rente princippets anvendelse i 
skovøkonomiske betragtninger. De 
indførte korrektioner for inflation og 
beskatning bygger på grundprincip-
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perne i den "Grøn 'ske økonomi" - de 
så at sige står på skuldrene af Grøn. 
Der er tale om en videreudvikling, 
en korrektion af Grøns lære, ikke 
om en afvisning. 

I dette arbejde indføres korrektioner 
for inflation og beskatning i skovøko
nomiens klassiske fundament, Faust
manns formel. Det vises, med en 
række eksempler, hvorledes disse 
korrektioner bringer bedre overens
stemmelse mellem teoretisk optimale 
løsninger af en række centrale skov
brugsspørgsmål og praksis faktiske 
handlemåde indenfor de samme 
områder. 

I afsnit 2.3.3 vises, at Waldrein/Bo
denrein-striden først og fremmest er 
et spørgsmål om valg af kalkulations
rente. Waldreinertragslæren er et 
matematisk grænsetilfælde af den 
mere generelle Bodenreinertrags
lære, nemlig svarende til valg af en 
kalkulationsrente på 0%. I Boden
reinertragslæren er kalkulationsren
ten imidlertid udtryk for omkostnin
gen forbundet med at binde kapital 
i investeringen, og er dermed ikke en 
konstant størrelse. 

En afgørende effekt af korrektionen 
for inflation og beskatning er, at den 
faktiske kapitalomkostning, dvs. den 
reale efter-skat rente, er en væsent
lig lavere størrelse end den ofte 
anvendte nominelle før-skat rente. 

Korrektionen for inflation og beskat
ning er derfor med til at indsnævre 
gabet mellem Bodenreinertrags
lærens kalkulationsrente og Wald
reinertragslærens kalkulationsrente 
(0%), og dermed naturligvis også 
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forskellen mellem de to skolers kon
klusioner på afgørende skovøkono
miske spørgsmål. Det må imidlertid 
understreges, at kalkulationsrentens 
funktion er at afspejle kapitalom
kostningen. Det har derfor ingen 
mening i skovøkonomiske beregnin
ger, a priori, at sætte denne til 0%, 
som det gøres i Waldreinertrags
læren. 

Selvom korrektionerne for inflation 
og beskatning får stor indflydelse på 
de praktiske skovøkonomiske resul
tater, fremgår det altså, at teorien 
grundlæggende er uændret. Dette 
faktum giver anledning til et par 
afsluttende kommentarer. 

Med den omfattende afklaring af 
skovbrugets teoretiske økonomi der 
fandt sted for over 100 år siden 
(Konig, 1835; Faustmann, 1849; Pres
sIer, 1858, 1859; Gram, 1876a, 1876b; 
Hansen, 1877), kan det undre, at de 
her omtalte korrektioner ikke er 
blevet systematisk fremført og analy
seret længe før. Der er ikke forbun
det nogen epokegørende ny teoretisk 
synsvinkel med korrektionerne, men 
de har afgørende indflydelse på 
teoriens praktiske resultater, jvfr. 
afsnit 2.4.6 og 3.1. Den manglende 
afklaring mellem Waldrein- og 
Bodenrein-princippernes økonomiske 
teorier har dog i høj grad medvirket 
til en manglende forståelse og lige
frem mistillid til skovøkonomien som 
analyseredskab i det praktiske skov
brug (se også Hennansen, 1961b, 
p.389-390). 

I 1908 skriver Prytz (1908, p.3): "End
nu er der dog ikke opnaaet nogen 
organisk Forbindelse mellem Teori 



og Praksis paa Skovbrugsøkonomiens 
Omraade; og da Skylden, Misforstaa
elsen, ligger på Teoriens Side, saa 
hviler Forpligtelsen til at søge Sagen 
klaret ogsaa paa den Side". Den 
manglende forbindelse mellem teori 
og praksis gælder i høj grad også 
idag. Hvad "skylden" angår, må det 
ubetinget erkendes, at teorien og 
teoretikerne i højeste grad har en 
forpligtelse til løbende at ajourføre, 
korrigere og udvikle teorien (se 
f.eks. Grøn, 1939, p.103). Det er vig
tigt, at et fagområdes teoretiske hjør
nestene tages op til revurdering og 
analyse med jævne mellemrum. I 
modsat fald vil praksis' skepsis fort
sat herske, på langt sigt til skade for 
praksis selv. 

Givet er det også, at det betydelige element 

af statseje i europæisk skovbrug har haft en 

dæmpende virkning på udviklingen af det 

private skovbrug, både i teori og praksis. 

F.eks. blev Reventlows fremsynede ideer med 

hensyn til stærk hugstbehandling umiddel

bart (i 1829) forkastet af det danske stats

skovbrugs øverste ledelse (se Reventlow, 

1879, p.XXVIII-XXIX; Grøn, 1943d, pA77. 

Se endvidere Grøn, 1931, p.25-26,492). Ho

vedmændene i TyskJand bag afvisningen af 

Pressiers tanker (se afsnit 2.3.3, samt Muller, 

1876, p.S6-S7) var ligeledes overvejende stats

skovbrugets folk. Adam Smith var allerede i 

1776 (p.77S-776) inde på lignende tanker om 

et statsskovbrugs rolle overfor et privatskov-

brug. 

Den skovøkonomiske teoris anven
delse i dansk skovbrug befinder sig 
fortsat på et lavt stade (se f.eks. He
ding, 1988, og sammenlign med citat 
fra Prytz, 1908, p.3, jvfr. ovenfor). l 
mange henseender er den basale 
økonomiske tankegang ikke trængt 
igennem til erhvervet på trods af 
over 100 års kendskab til skovøkono
miens grundtanker. 

Skovøkonomien trænger til en række 
teoretiske videreudviklinger på flere 
områder (se f.eks. Holten-A ndersen, 
1989, afsnit 4.0, p.87-90). For at 
skovøkonomien kan indtage sin na
turlige, centrale rolle i skovbrugser
hvervet, fremstår der dog langt mere 
presserende opgaver end at videre
udvikle den teoretiske basis. Den i 
indledningen (afsnit 1.0) omtalte 
vekselvirkning mellem teori og prak
sis eksisterer næppe idag. Der fore
ligger en særdeles vigtig og akut 
opgave, bestående i at få udbredt 
forståelse og anvendelse af de skov
økonomiske grundteorier til erhver
vets udøvere. 

Den skovøkonomiske debat har i 100 
år kredset om samme emner, samme 
argumentationer, samme uforsonlig
hed og samme stampe. Det er på 
tide at komme videre. 
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5.0 Summary. 

The present article is an abridged 
version of Holten-Andersen, 1989 
which includes an extensive 25-page 
english summary. 

The analysis in the paper indicates 
that the classical basis of forest eco
nomics is still considered to be a 
stringent and correct basis for an up 
to date forest-economics theory. The 
paper is in fact seen as a solid con
ftrmation of the applicability of the 
classical investment theory, and the 
concept of discounting, as a tool for 
analyzing economic problems in 
forestry. 

The main topic of the paper is the 
introduction of adjustments for infla
tion and taxation into the classical 
framework of forest economics, i.e. 
the F austmann form ula. It is shown, 
with relevant examples, how these 
adjustments bring better accordance 
between the optimal theoreticai 
solutions to classical forestry prob
lems, and how the same problems 
are solved in practice. 

It is proven how the classical Wald
rein/Bodenrein dispute is simply a 
question of the levelof the required 
rate of return. The Waldrein concept 
is a mathematical borderline case of 
the more general Bodenrein concept, 
and equivalent to employing a requi
red rate of return of 0%. 

An important effect of the adjust
ments for inflation and taxation, is 
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that the true cost of capital, i.e. the 
real post -tax rate of return, is a 
much lower figure than the normally 
used nominal pre-tax rate of return. 

The adjustment for inflation and 
taxation therefore narrows the gap 
between the required rate of return 
em ployed in Bodenrein calculations 
and Waldrein calculations. This, 
obviously, also narrows the discre
pancies between conclusions drawn 
by the two schools regarding impor
tant forestry topics such as choice of 
species, rotation age, establishment 
intensity etc. 

However, it is emphasized that the 
required rate of return is an estimate 
of the true cost of capital. It there
fore has no meaning, a priori, to set 
the value of the required rate of 
return to 0%, as is automatically 
done under the Waldrein concept. 
The cost of capital must be evalua
ted by studying the capital market, 
and hereby estimating the alternative 
capital return for investments of 
equivalent time-horizon and risk 
profile. Studies, going right back to 
the early 1800-hundreds, of the real 
rate of return in the Darush capital 
market, are referred. 

Key words: Forest economics, infla
tion, taxation, Faustmann formula, 
Bodenreinertrag, Waldreinertrag, 
true cost of capital, real post-tax rate 
of return. 
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