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Resume 

lover 50 år har Dansk Skovforening 
årligt udgivet branchestatistikken "Regn
skabsoversigter for dansk privatskov
brug". Oversigterne benyttes i forbindel
se med foreningens politiske arbejde og 
er den eneste detaljerede kilde til infor
mation om danske privatskovdistrikters 
økonomiske situation. 
Grundmaterialet har dog en række egen
skaber, som det er vigtigt at være 
opmærksom på ved tolkning af de resul
tater, der fremlægges i regnskabsover
sigterne. Med henblik på at redegøre for 
disse forhold analyserer artiklen over
sigternes grundmateriale fra en fire-årig 
periode. 
Indledningsvis diskuteres materialets 
sammensætning og repræsentation af 
dansk privatskovbrug som helhed. Siden 
behandles variationen inden for og imel
lem forskellige ejendomskategorier og 
over tid. 
Generelt er variationen mellem ejen
domme dog stor i forhold til forskellen 
mellem kategoriernes gennemsnit. En 
vis tilbageholdenhed er altså nødvendig 
ved tolkning af oversigternes areal væg
tede middelværdier. 
Variationerne over tid skyldes i en vis 
udstrækning, at deltagergruppens sam
mensætning varierer fra år til år. Af hen
syn til oversigternes udsagnskraft er 
værdien af den enkelte ejendoms stadige 
deltagelse gennem mange år derfor stor. 
I artiklens sidste del undersøges et par 
alternative analysemetoder, som eventu
elt kan tages i anvendelse i fremtidige 
udgaver af regnskabsoversigterne. 
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1. Baggrund 

Siden 1946/47 har Dansk Skovforening 
hvert år udarbejdet en regnskabsstatistik 
for dansk privatskovbrug på grundlag af 
materiale fra frivi1\igt deltagende distrik
ter. Det bearbejdede materiale udsendes 
dels i et fortroligt hæfte, som kun tilfly
der de deltagende distrikter og skal 
muliggøre sammenligning distrikterne 
imellem, dels i et analyse-hæfte, som 
diskuterer årets gennemsnitlige nøgletal, 
blandt andet i relation til de foregående 
års tal. Tolkningen af ta1\ene og deres 
udvikling indgår som en del af grundla
get for foreningens politiske arbejde. 
Udarbejdelse af en branchestatistik for 
skovbruget må anses for en vigtig opga
ve, også fremover. På grund af den sto
re variation, der karakteriserer skovejen
dommes regnskabstal, er det på den 
anden side ikke nogen nem opgave at 
tolke et materiale som det, der anvendes 
ved udarbejdelsen af "Regnskabsover
sigter for dansk privatskovbrug" . 
Opmærksomhed på de variationer, der 
findes i materialet, er afgørende for en 
korrekt læsning af regnskabstallene -
også i fremtiden - og upåagtet de juste
ringer der siden 1990 er foretaget i over
sigterne. 
Målet med denne artikel er derfor at 
undersøge det statistiske grundlag for 
regnskabsoversigterne og redegøre for 
nogle af de forhold, det er vigtigst at 
tage hensyn til ved vurdering af deres 
resultater. Derudover fremlægges der et 
par alternative analysemetoder, som 
eventuelt vil kunne anvendes i fremtidi
ge udgaver af regnskabsoversigterne. 



Generelt er der stor variation mellem regnskabsresultater for forskellige ejendomme. 
Man bør derfor udvise en vis tilbageholdenhed ved tolkning af mindre udsving i 
middelværdier for et antal ejendomme. 
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2. Materiale 

I forbindelse med en opgave, som jeg 
udarbejdede ved Landbohøjskolen i 
1990, gennemførte jeg en bearbejdning 
af regnskabsoplysninger fra det, der 
dengang var den længst mulige periode, 
nemlig 4 års-perioden 1986-1989. 
Grundmaterialet fra før 1986 var ikke 
tilgængeligt, da datafilerne ikke længere 
fandtes. 
Skovforeningen stillede venligst mate
rialet til rådighed under forudsætning 
af anonymitet for de deltagende skove
jendomme. Formålet med arbejdet var 
på daværende tidspunkt at belyse, hvil
ke forhold det var vigtigt at betragte, 
hvis der skulle gennemføres justeringer 
af regnskabsoversigternes måde at ind
samle, opdele og præsentere data på. 
Den yngste del af datamaterialet er nu 
ti år gammelt, og de anvendte regn
skabstal kan derfor betragtes som 
forældede. Tallenes konsekvenser for 
statistisk bearbejdning er derimod på 
det nærmeste evigtgyldige. Datamateri
alet udgør derfor også grundlaget for 
denne artikel. 
I materialet fra perioden 1986-1989 
optræder i alt 220 forskellige distrikter, 
hvoraf 120 har deltaget i alle fire år. I 
det følgende anvendes distrikternes 
oplysninger om areal, træartsfordeling, 
bonitet, tilvækst, hugst, dækningsbidrag 
I (træproduktion) (note I), overskud 
ved skovdrift (note II) og administra
tionsudgifter. Distrikterne forbliver dog 
anonyme. 
Af hensyn til ønsket om at kunne foreta
ge sammenligninger over tid er alle ind
berettede priser og omkostninger, der 
indgår i artiklens analyser, opgjort i 
faste 1989-priser. 
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3. Kontinuitet 

Da regnskabsoplysningerne varierer 
meget mellem distrikter i de forskellige 
egne af landet - men såmænd også mel
lem nabodistrikter - er grundlaget for en 
pålidelig regnskabsstatistik enten en stor 
stikprøve eller en mindre, men stabil, 
deltagerskare. 
Den sidste løsning har dog den konse
kvens, at statistikkens arealvægtede 
middelværdier ikke kan betragtes som 
udtryk for den generelle situation for 
landets private skove. Alligevel er det 
formentlig mere realistisk at satse på en 
mindre, men stabil, deltagerskare frem
for et stort antal deltagere. Principielt 
kan det derfor siges, at jo flere år et 
distrikt deltager, des nyttigere er de 
regnskabstal, det bidrager med. 
I den betragtede periode var kontinuite
ten desværre ikke alt for god. Kun ca. 
halvdelen af alle periodens deltagende 
distrikter deltog i alle fire år (120 ud af 
220 ejendomme). Disse distrikter var, 
som det ses af tabel l, lidt større end 
gennemsnittet. 
De øvrige 100 distrikter deltog i mange 
tilfælde kun 1-2 år ad gangen, omend en 
del distrikter deltog i flere omgange. 
Således deltog nogle distrikter i tre af de 
fire år, selvom deres længste sammen
hængende deltagelse var 2 år. Tilsvaren
de deltog andre distrikter i to adskilte l
års perioder. 
Det er karakteristisk, at kontinuiteten er 
langt bedre for hedeegnene end for de 
gamle skovegne. Dette skyldes, at Hede
selskabet leverer den overvejende del af 
materialet for skovejendomme i hede
egnene. Ejendommene skal altså ikke 
selv fremskaffe de nødvendige regn
skabsoplysninger. 
Konsekvensen af deltageradfærden er, 



Tabel 1. Deltagernes fordeling efter varigheden af den længste sammenhængende del
tagelse i tidsrummet 1986-1989. 

Længste Gamle skovegne 
deltagelse 
(år) Antal ejendomme Gns. areal (ha) 

l 23 384,5 
2 27 633,2 
3 IO 373,7 
4 48 795,6 

I alt 108 628,3 

at det kun er 85-90 % af et givet års del
tagere, der også deltog året før, og to år 
før deltog kun ca. 80 %. Kun omkring 
75 % vil have deltaget i begge de to 
foregående år. 
I alt er der registreret 169 deltagende 
ejendomme i 1989, men heraf havde 
kun de nævnte 120 (71 %) deltaget i alle 
de tre foregående år. Selvom disse 120 
ejendomme gennemsnitligt har et lidt 
større areal end de øvrige deltagere, bli
ver det årlige frafald nogenlunde det 
samme, uanset om man vægter med 
ejendommenes areal eller ej. 
Det må altså konkluderes, at selvom det 
samlede deltagerantal er nogenlunde 
konstant fra år til år, vil ca. 10 % af et 
givet års deltagere være borte året efter 
og erstattet af distrikter, der enten aldrig 
har deltaget eller deltager efter et eller 
flere års pause. 
Uden at det kan påvises ved hjælp af 
datamaterialet må det dog formodes, at 
der findes en "kernegruppe" af ejendom
me, som trofast deltager år efter år. Den
ne gruppe omfatter formentlig omkring 
100 ejendomme. 

Hedeegnene 

Antal ejendomme Gns. areal (ha) 

14 232,0 
7 178,3 
19 164,2 
72 246,7 

J 12 226,6 

4. Repræsentation 

Med hensyn til de økonomiske og pro
duktionsmæssige forhold er der 
betydelige forskelle mellem de forskel
lige landsdele og størrelsesgrupper. 
For tolkningen af regnskabsstatistik
ken er det derfor vigtigt, at den er base
ret på et materiale, der repræsenterer 
det samlede privatskovbrug nogenlun
de ensartet. Desværre kan den skitsere
de deltageradfærd gøre det svært at 
opretholde en konstant sammensæt
ning af deltagerskaren. 
Som grundlag for vurdering af repræ
sentationen anvendes arealopgørelser
ne i 1990-skovtællingen (Danmarks 
Statistik 1994). Repræsentationen 
beregnes i forhold til det opgjorte pro
duktive skovareal eksklusive stats- og 
præsteembedsskove. Herved kommer 
halvprivate og halvoffentlige skove til 
at indgå i referencematerialet, men 
da en del af skovene i regnskabsover
sigterne ejes af Hedeselskabet, fonde, 
stiftelser, kommuner og amtskom
muner, kan dette med rimelighed for
svares. 
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Blandt de distrikter, der deltog i alle åre
ne 1986-1989, indgik således 3 distrik
ter ejet af kommuner eller amtskommu
ner, 46 ejet af Hedeselskabet og 8 ejet af 
fonde eller stiftelser. Det produktive 
areal af disse skove udgjorde 19.600 ha, 
svarende til 35 % af det samlede 
produkti ve areal for de 120 skovejen
domme. 

Principielt gælder regnskabsoversigter
ne alene for distrikter større end 50 ha. I 
den betragtede fire-års periode indgik 
der dog årligt ca. 500 ha fra distrikter 
mindre end 50 ha i datagrundlaget. Det
te svarer til lidt over Y2 % af det totale 
areal i regnskabsoversigterne. Eventuel
le afvigelser fra større distrikter er der
for uden betydning for helheden , idet 

Figur l . Akkumuleret arealandel for størrelsesgrupper, opgjort for regnskabsoversig
ternes materiale (1986-1989) og - til sammenligning -for landets samlede private skov
areal som opgjort i Danmarks Statistik (1994). 
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Figur 2. Datamaterialets gennemsnitlige repræsentation (1986-1989) af det samlede 
private skovareal iforskellige størrelsesgrupper ifølge Danmarks Statistik (1994). 

regnskabstallene arealvægtes ved gen
nemsnitsberegningen. 

Ejendomsstø rrelse r 

Distrikternes fordeling til størrelsesgrup
per er illustreret i figur 1 for det aktuelle 
regnskabsmateriale og sammenlignet 
med landets samlede bestand af private 
skovejendomrne større end 50 ha. 
Det fremgår, at regnskabsoversigternes 
materiale i de fire betragtede år havde en 
nogenlunde konstant fordeling af arealet 
til størrelsesgrupper. Det er desuden 
karakteristisk, at arealfordelingen i for
hold til landsdelenes faktiske fordel in-

ger ifølge Skovtællingen 1990 er for
skudt imod større distrikter. 
Øerne adskiller sig fra Jylland ved at en 
større andel af skovarealet befinder sig 
på de store ejendomme og en mindre 
andel på de små ejendomme. Denne for
skel genfindes i regnskabsoversigternes 
materiale, hvor ca. 40 % af det opgjorte 
areal i Jylland tilhører ejendomme min
dre end 500 ha, mens det kun gælder for 
lidt over 20 % på øerne. 
Materialets repræsentation af skovarea
let fremgår af figur 2. Opgørelsen skal 
tages med forbehold, idet den er bereg
net i forhold til det totale private skov-
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areal i Danmarks Statistik (1994). Dette 
omfatter en del ubevoksede arealer, som 
på grund af opgørelsesmåden ikke 
umiddelbart kan elimineres. 
Dette er problematisk fordi det i regn
skabsoversigterne er det bevoksede are
al, der anvendes som grundlag for 
beregning af økonomiske nøgletal. 
Såfremt det antages, at den ubevoksede 
del af skovarealet ikke varierer meget 
mellem landsdele og størrelsesgrupper 
står den enkelte størrelsesgruppes for
holdsmæssige repræsentation dog til 
troende. 
Af figuren ses således, at repræsentatio
nen af de forskellige størrelsesgrupper 
er nogenlunde lige god for ejendomme 
stØtTe end 250 ha, hvorimod de mindre 
ejendomme er underrepræsenterede. 
Forskellene mellem landsdelene er i 
denne henseende ringe. 

Amtsvis repræsentation 

Datamaterialets gennemsnitlige repræ
sentation af amternes private skovareal i 
skove større end 50 ha fremgår af figur 3. 
Det ses her, at regnskabsoversigterne i 
perioden 1986-1989 overhovedet ikke 
havde deltagere i Bornholms og Frede
riksborg amter. Derimod var hele resten 
af landet dækket, omend dækningen 
tydeligvis er præget af en vis tyngde 
mod øst. 
En del af forklaringen på dette skal for
mentlig søges i, at større skovdistrikter 
hyppigere deltager end små: De store 
distrikter udgør, som det ses af figur 1, 
en større andel af det samlede skovareal 
på Øerne end i Jylland. 
Hvad der ikke fremgår af figur 3 er, at 
repræsentationen i nogle amter variere
de meget kraftigt fra år til år. Dette 
gjaldt i særlig grad for Fyns og Nordjyl
lands amter. 
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Træartsfordeling 

Det deltagende skovareals fordeling til 
løv- og nåletræ er sat i forhold til den af 
Danmarks Statistik opgjorte arealforde
ling i de private skove. 
På Øerne er den beregnede løvtræ-andel 
i Skovtællingen på 61 %, mens den i 
regnskabsoversigtemes materiale er 64 
% (gennemsnit 1986-1989). I Jylland er 
de tilsvarende tal 24 % og 18 %. Det 
synes altså, som om regnskabsoversig
terne i store træk dækker landets træarts
fordeling. 
Hvis man opgør arealfordelingen for de 
enkelte amter, viser der sig et lidt mere 
broget billede. Dette er vist j figur 4, 
hvor det ses, at regnskabsoversigterne 
har en lidt for høj løvtræ-andel i Vest
sjælland, mens løvtræet omvendt er 
underrepræsenteret i Vejle, Viborg og 
Sønderjyllands amter. Det sidste kan i 
vid udstrækning forklares ved, at en stor 
del af de deltagende ejendomme i disse 
amter hører under Hedeselskabet. 
For Sønderjyllands amts vedkommen
de kan det både for løv og nål påvises, 
at regnskabsoversigternes materiale 
ikke er repræsentativt for amtets priva
te skove (tabel 3, s. 161). Den væsent
ligste årsag er formentlig, at skove 
større end 50 ha kun udgør ca. 29 % af 
det privatejede skovareal i Sønderjyl
lands amt (Danmarks Statistik 1994, 
tabel 9). 

Repræsentationen - alt i alt 

Som helhed må det konstateres, at skov
ejendommene i de vestlige egne af lan
det er underrepræsenterede i regnskabs
oversigternes materiale. Tilsvarende er 
materialet forskudt imod ejendomme 
større end 250 ha . 
Derimod er regnskabsoversigternes 
træartsfordeling i store træk i overens-
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Figur 3. Regnskabsoversigternes gennemsnitlige repræsentation (1986-1989) af det pri
vate skovareal i hvert enkelt amt. Repræsentationen er beregnet på grundlag af det pro
duktive skovareal, opgjort i Danmarks Statistik (1994), og vedrører skove større end 50 
ha, eksklusive stats- og præsteembedsskove. 

stemmeise med den faktiske træartsfor
deling hos landsdelenes private skov
ejendomme. Når materialet betragtes på 
amtsniveau ses der dog enkelte betyden
de afvigelser. 

5. Materialets variation 

Regnskabstallene for det enkelte skov
distrikt må som udgangspunkt afhænge 
af det naturgivne grundlag, dvs. blandt 
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andet af produktionsmulighederne på 
distriktets jord. Men for den enkelte 
regnskabsperiode er betydningen af 
distriktets driftsdispositioner angiveligt 
større. 
l figur S ses således det gennemsnitlige 
overskud ved skovdrift i forhold til den 

opgivne distriktsvise gennemsnitstil
vækst. Figuren omfatter de distrikter, 
der deltog i alle fire år. 
En sammenhæng mellem tilvækst og 
overskud kan lige akkurat anes. Mere 
tydeligt er det, at distrikter i de gamle 
skovegne og hedeegnene ligger på to 

Figur 4. Forskel mellem løvtræ-andel i de private skove i datamaterialet (gennemsnit 
1986-1989) og som opgjort i Danmarks Statistik (1994). Den angivne difference er 
beregnet som Regnskabsoversigternes løvtræ-andel (0/0) minus lØvtræ-andelen i Dan
marks Statistik (1994). 
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Figur 5. Gennemsnitligt overskud ved skovdrift (1986-1989) afbildet imod distriktets 
gennemsnitstilvækst. Data fra distrikter der deltog i alle fire år. Den indtegnede linie 
angiver den tilsyneladende sammenhæng mellem tilvækst og overskud. 

forskellige niveauer, formentlig som et 
resultat af de to ejendomskategoriers al
dersklasse- og træartsfordelinger. K vali
tets- og omkostningsforhold kan dog 
også være medvirkende. 
Disse forskelle slår tydeligere igennem 
ved betragtning af sammenhængen mel
lem hugstens størrelse og overskuddet, 
se figur 6. Det ses her, at der ikke bare 
er forskel på sammenhængens niveau, 
men også på dens stejlhed. 
Forklaringen fremgår af figur 7, der 
viser fordelingen af dækningsbidrag I 
i landets forskellige egne: Det ses, at 

dækningsbidragene i de gamle skovegne 
øst og vest for Storebælt varierer 
omkring nogenlunde samme niveau, 
hvorimod hedeegnene ligger lavere. 
Distrikter i de gamle skovegne får altså, 
takket være hugstens fordeling på al
dersklasse, dimension, kvalitet og træ
artsfordeling, mere ud af hver kubikme
ter hugst end hededistrikterne. Derfor 
vokser overskuddet ved skovdrift i figur 
6 stejlere med stigende hugst. 
Ejendomsstørrelsens indflydelse på 
regnskabstallene er et andet interessant 
aspekt. I den enkelte bevoksning hugges 
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Figur 6. Overskud ved skovdrift afbildet imod hugst for samtlige deltagende ejendomme 
i 1989. De indtegnede linier angiver den tilsyneladende sammenhæng mellem hugst og 
overskud for de to ejendomskategorier. 

der kun med flere års mellemrum, lige
som kulturanlæg kun sker med flere årti
ers mellemrum. Da en lille skovejendom 
har få driftsenheder, vil den som regel 
have en økonomi, der varierer meget 
stærkt fra år til år. På en stor ejendom 
sker der derimod en udjævning - udgif
ter på et område kompenseres af indtæg
ter på et andet. Se figur 8. 
Regnskabsoversigternes nøgletal vil 
afspejle dette forhold. Der kan derfor, 
som vist i figur 9, ses en aftagende vari
ationsbredde med stigende ejendoms
størreIse. 
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6. Variationer inden for 
og mellem grupper 

Formålet med at inddele de deltagende 
distrikter i grupper må som udgangs
punkt være at gøre de økonomiske nøg
letal lettere at tolke og at gøre det muligt 
at påvise forskelle i den økonomiske 
trivsel mellem forskellige typer af ejen
domme. Samtidig er det hensigtsmæssigt 
at vælge grupperinger, som svarer til de 
inddelinger, man traditionelt anvender i 
skovbruget: løv- kontra nåleskov, gamle 
skovegne kontra hedeplantager etc. 



Af hensyn til den statistiske behandling 
af materialet må der stiles imod at gøre 
de enkelte grupper så ensartede som 
muligt. Derved minimeres variationen 
inden for grupper, samtidig med at den 
maksimeres imellem grupper. 
N år regnskabs statistikken tolkes er det 
vigtigt at være opmærksom på variatio
nen inden for grupper. Selvom en grup
pe kan have et gennemsnitligt overskud 
ved skovdrift, som er meget større end 

en andens, kan dette skyldes at nogle få 
(store) distrikter har et ekstraordinært 
stort overskud i perioden. Overskuddet 
hos de øvrige kan være så meget min
dre, at det ligger under niveauet i den 
anden gruppe. Der er med andre ord 
mange muligheder for at overfortolke 
betydningen af en tilsyneladende afvi
gelse i den ene eller anden retning. 
I regnskabsoversigterne skelnes der 
mellem skovdistrikter i de gamle skov-

Figur 7. Dækningsbidrag 1, afbildet for alle deltagere i 1989 inden for hver af de tre 
ejendomskategorier: Gamle skovegne øst for Storebælt, gamle skovegne vest for Store
bælt og hedeplantager. Hver boble repræsenterer en skovejendom. Boblernes areal er 
proportionalt med det produktive skovareal på den enkelte ejendom. Til højre for bob
lerne er der indtegnet 95 % konfidensintervaller (note fIIJ.for ejendomsgruppernes gen
nemsnitlige dækningsbidrag I. 
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egne og hedeegnene. Distrikter i de 
gamle skovegne er yderligere inddelt i 
to geografiske grupper. Disse var indtil 
1995: øst og vest for Storebælt. Fra og 
med 1996 er man - af årsager som vil 
fremgå af det følgende - gået over til at 
skelne mellem Jylland og øerne. 
Hver af de i alt tre distriktsgrupper er 
inddelt i fire størrelsesgrupper. For hver 
af disse stØrrelsesgrupper beregnes der 
nøgletal, som dog kun anvendes i for
holdsvis få sammenhænge. 
Der kan tænkes flere alternativer til den 
nævnte inddeling efter skovtype, geo-
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grafisk placering og skovstørrelse. 
Eksempelvis er det oplagt at inddele 
efter bonitet. I det følgende vil værdien 
af forskellige inddelinger blive under
søgt. 

Skovtyperne 

Distrikter i hedeegnene adskiller sig 
endnu - mange år efter de store plant
ningskampagner - markant fra distrikter 
i de gamle skovegne. Det gælder i 
udpræget grad med hensyn til træ arts
og aldersklassefordeling samt bonitet. 
Dette vil formentlig i nogen grad ændre 



sig med tiden. Men selvom der er kon
stateret stigende bonitet i 2. og 3. gene
ration, er der næppe håb om, at man 
overalt på hedejordenes sand vil være i 
stand til at opnå de samme boniteter som 
i de gamle skovegnes skove. 

I tabel 2 er vist den gennemsnitlige 
træartsfordeling, hugst, tilvækst og boni
tet for hedeegnene og de gamle skov
egne øst og vest for Storebælt. 
Det fremgår heraf, at distrikterne j de 
gamle skovegnes to landsdele kun 

Tabel 2. Træartsfordeling, tilvækst, hugst og bonitetfor de deltagende distrikter i 1989, 
fordelt til gamle skovegne øst og vest for Storebælt samt til hedeplantager. Nåletræ ind
befatter ikke pyntegrønt. Pyntegrøntets arealandel kan findes som 100 % minus summen 
af løv- og nåletræsandelene. 

Løvtræ Nåletræ Hugst Tilvækst Rødgran-
[%] [%] [m\/ha] [ml/ha] bonitet 

øst 66,1 28.4 7,8 9,1 1,7 
Vest 41,0 50,5 7,0 7,6 2,2 
Hede 6,9 88,5 6,3 6,7 4,3 

Figur 9. Overskud ved skovdrift (1986-1989) afbildet imod distriktsstørrelse (uden ska
la) for alle deltagende distrikter i de gamle skovegne. Variationsbredden er forsøgt illu
streret ved de indtegnede krumkurver. 
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adskiller sig væsentligt med hensyn 
til træartsfordelingen. Hededistrikterne 
skiller sig derimod i høj grad ud ved en 
nåletræsandel på 88,5 % og en gennem
snitlig rødgranbonitet så lav som 4,3. 
Hedeplantagernes afvigende sammen
sætning fremgår også af figur 7: Inden 
for hver af ejendomskategorierne varie
rer dækningsbidraget meget, men hvis 
man betragter middelværdiernes konfi 
densintervaller viser det sig alligevel, 
at hededistrikterne adskiller sig klart 
fra distrikterne i de gamle skovegne. Til 
gengæld adskiller distrikter øst for 
Storebælt sig ikke med sikkerhed fra 

distrikter vest for Storebælt. Dette er 
iøvrigt det generelle billede, også for 
andre økonomiske nøgletal. 

Landsdele og amter 

Med tanke på vækstforholdene, ejen
domsstrukturen og træartsfordelingen er 
det fristende at overveje, om opdelingen 
i gamle skovegne øst og vest for Store
bælt faktisk er den mest naturlige grup
pering. For at undersøge dette kan man 
betragte de økonomiske resultaters for
deling for endnu mindre grupper, 
eksempelvis de enkelte amter. Dette er 
gjort i figur 10. 

Figur 10. Konfidensintervaller (95 %) for det gennemsnitlige overskud ved skovdrift 
(1986-1989) for distrikter i de gamle skovegne og hedeegnene, fordelt til amter. Kun de 
distrikter, der deltog i alle fire år, indgår. Middelværdien er angivet med en udfyldtfir
kant. De fede lodrette linier angiver konfidensintervallets bredde. 
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Tabel 3. Træartsfordelingen i regnskabsoversigternes grundmateriale (1989) for Fyns, 
Vejle, Sønderjyllands og Århus amter saml øst for Storebælt (excl. Bornholm). Træarts
fordelingen er angivet i procent plus/minus usikkerheden (95 % konfidensgrænser (note 
IV)). Til sammenligning fordelingen ifølge Danmarks Statistik (1994, tabel lI, s. 70-75). 
Som private skove medregnes skove ejet af private, fonde, selskaber og foreninger samt 
Hedeselskabet. 

Regnskabsoversigterne (1989); 
Fyns amt Vejle amt 

Løvtræ (%) 54 ± 4 33 ± 17 
Nå letræ (%) 37 ± 3 60 ± 16 
Juletræer/ 8±3 6±2 
pyntegrønt (%) 

Ifølge Skovtællingen 1990; 
Fyns amt Vejle amt 

Løvtræ (%) 58 .3 35,8 
Nåletræ (%) 33,4 59.0 
Nordmannsgran/ 8,3 5,2 
Nobilis (%) 

For distrikter i de gamle skovegne ses det, 
at Fyns amt markerer sig med det højeste 
gennemsnitlige overskud ved skovdrift 
overhovedet. De øvrige amter vest for 
Storebælt ligger en del lavere, iøvrigt 
lavere end amterne øst for Storebælt. 
Dette billede: at Fyns amt ligner de øvri
ge ø-amter mere end det ligner de jyske 
amter, viser sig at være generelt. Det 
fremgår da også tydeligt af tabel 3, at 
træartsfordelingen i Fyns amt i højere 
grad ligner træartsfordelingen på Øerne 
øst for Storebælt, end den ligner forde
lingen i de frodigste af de jyske amter. 
En skillelinie ved Lillebælt fremfor ved 
Storebælt fører derfor til mere homoge
ne og veladskilte grupper. Dette er bag
grunden for den ændring af landets geo
grafiske inddeling, der blev gennemført 
i 1996. Af tabellen fremgår også den tid
ligere nævnte afvigelse med hensyn til 
træartsfordelingen i Sønderjyllands amt 
(se afsnit 4). 

Sønderjyllands amt Århus aml øst for Storebælt 

9±7 29 ± 6 66 ± 3 
86 ± 7 64 ± 7 28 ± 3 
4±2 7±2 S±I 

Sønderjyllands amt Århus amt øst for Storebælt 

36,6 28,6 64,7 
59,6 64 ,0 30,2 
3,8 7,4 5,1 

Stø rre Isesg ru ppe r 

Det forekommer helt naturligt at indde
le skovejendomme efter deres størrelse. 
Det enkelte distrikt må nødvendigvis 
indrette sin drift efter størrelsen af den 
samlede økonomi. Således vil et lille 
distrikt ofte dele administration med et 
eller flere andre og måske anvende 
skoventreprenører i større udstrækning 
end store distrikter. 
Som det fremgik af diskussionen i afsnit 
5 er små distrikter under alle omstæn
digheder karakteriseret ved relati vt 
større økonomiske fluktuationer end 
store. Dette kan også have indflydelse 
på deres driftsdispositioner, ligesom 
deres strategi med hensyn til træarts
valg og sortiments-sammensætning kan 
afvige. 
Desværre viser det sig, at den store vari
ation mellem distrikter inden for samme 
stølTelsesgruppe (se figur 9) i alminde
lighed gør det umuligt at adskille grup-

161 



2000 

..- Distrikter øst for Storebælt, 1989 
ca 

.s:::: 1500 1:: 
~ ..... 
=: 
".: 1000 "'C 
> 
O 
~ 
tn 

> 500 
"'C 
~ 
~ 

r! O Cl) 

> 
O 

-500 . 
50-250 250-500 500-1000 >1000 ha 

Størrelsesgruppe 

Figur ll. Konfidensintervaller (95 %)for overskud ved skovdrift (1989)for distrikter øst 
for Storebælt, fordelt til størrelsesgrupper. Symboler som ifigur 10. 

perne fra hinanden. Således er det i figur 
11 vist, hvordan de gennemsnitlige 
overskud ved skovdrift i 1989 for de fire 
størrelsesgrupper øst for Storebælt over
lapper hinanden , hvis de bedømmes ud 
fra 95 % konfidensintervaller. Der er 
tydeligvis ingen udtalt forskel på de 
enkelte størrelsesgruppers gennemsnit
lige overskud. 
Dette, at størrelsesgrupper ikke - i sta
tistisk forstand - opfører sig forskelligt, 
diskvalificerer ikke deres anvendelse. 
Det forhindrer kun tolkninger af tilsy
neladende forskelle imellem dem som 
udtryk for, at den ene eller anden grup-
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pe faktisk trives bedre eller dårligere 
end andre . Sagen er, at nogle distrikter 
i det enkelte år får større udbytte af 
træproduktionen end andre, og at det i 
almindelighed er uafhængigt af deres 
størrelse. 

Bonitet 

Hededistrikterne ses som regel at ad
skille sig markant fra distrikter i de 
gamle skovegne (se f.eks . fig. 7). Da et 
væsentligt særkende for hededistrikter
ne ifølge tabel 2 er en lav middelbonitet, 
er det naturligt at forestille sig en ind
deling i bonitetsgrupper. Derved bliver 



distrikter i de gamle skovegne med 
dårlige vækstforhold sat i bås med nog
le af de bedre hededistrikter, f.eks. i 
Sønderjylland . 
På grundlag af en sådan inddeling er der 
i figur] 2 vist overskud ved skovdrift og 
administrationsomkostninger for de 120 
distrikter, der deltog i alle fire år. Det 
fremgår for begge variabler, at distrikter 
med rødgranbonitet i området 1-3 skiller 
sig ud fra de øvrige, men disse distrikter 
tilhører alle gruppen af distrikter i de 

gamle skovegne. Det ser således ud til, 
at inddeling i bonitetsgrupper er en min
dre informativ udvej end regnskabs
oversigternes traditionelle skelnen mel
lem "skovtyper" . 
Årsagen til, at der ikke opnås nogen for
dele ved inddeling i bonitetskategorier 
er formentlig, at hededistrikternes afvi
gende træ arts- og aldersklassefordeling 
m.m. herved ignoreres. Disse forhold er 
af lige så stor betydning for økonomien 
som den indberettede bonitet. 

Figur J 2. Konfidensintervaller (95 %) for gennemsnitlige administrationsomkostninger 
og overskud ved skovdrift (1986-1989) for de 120 distrikter, der deltog i alle fire år. 
Distrikterne er fordelt til bonitetsgrupper. Symboler som i figur 10. 
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7. Variation inden for 
og mellem år 

De økonomiske nøgletal udregnes som 
areal vægtede middelværdier. Hvis man 
vil vurdere ændringer over tid i disse 
nøgletal forudsætter det grundlæggende 
at middelværdierne er bestemt med 
så stor sikkerhed , at de kan skelnes fra 
hinanden. 
Desværre er de beregnede middelværdi
er, f.eks. for distrikter øst for Storebælt, 
kun fastlagt på grundlag af en stikprøve 
på måske 50 ejendomme årligt. Da vari
ationen mellem distrikter inden for sam-

me gruppe er meget stor, kan middel
værdierne være forholdsvis usikre. 
Det kan desuden indvendes, at det er 
problematisk, at regnskabsoversigternes 
deltagere ikke kan betragtes som tilfæl
digt udvalgte. De omfatter jo overvejen
de medlemmer af Dansk Skovforening 
og ejendomme, der administreres af 
Hedeselskabet. Dette kan, sammen med 
de tidligere beskrevne problemer med 
repræsentationen, føre til skæve middel
værdier. 
Dette behøver dog ikke at være noget 
problem hvis man ønsker at foretage en 
sammenligning af tallene fra år til år, hvis 

Figur 13. Hugst i de gamle skovegne østfor Storebælt. Boblernes areal er proportionalt 
med arealet af den enkelte ejendom. Til sammenligning de tilsvarende arealvægtede 
middelværdier og 95 % konfidensintervaller. 
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bare skævheden er lige stor hvert år. Det
te er desværre heller ikke sikkert, efter
som deltagerskaren varierer (afsnit 3). 
I figur 13 er hugsten øst for Storebælt 
illustreret for hver enkelt af de deltagen
de ejendomme. Til sammenligning vises 
de beregnede middelværdier og deres 
konfidensintervaller (note III). 
Det fremgår, at selvom de enkelte ejen
dommes hugst varierede fra 3 til l S 
m3/ha inden for det enkelte år, er mid
delværdien alligevel nogenlunde velde
fineret (lille konfidensinterval), takket 
være et forholdsvis stort antal distrikter. 
Alligevel er der - i statistisk forstand -
ingen forskel mellem hugsten i to på 

hinanden følgende år. Hugsten i 1988 
afviger dog signifikant fra hugsten 
1986. 
H vis man i stedet - som i figur l4 -
undersøger det endnu mere varierende 
overskud ved skovdrift, ligeledes for de 
gamle skovegne øst for Storebælt, viser 
boble-figuren umiddelbart, at man næp
pe skal vente at kunne konstatere sikre 
forskelle . 
Ved iagttagelse af de beregnede konfi
densintervaller for middelværdierne 
viser dette sig at være korrekt. Alligevel 
er usikkerheden på middelværdierne, i 
betragtning af den visuelle oplevelse af 
variationen, nærmest forbløffende lille. 

Figur 14. Overskud ved skovdrift i de gamle skovegne øst for Storebælt. Boblernes are
al er proportionalt med arealet af den enkelte ejendom. Til sammenligning de tilsvaren
de arealvægtede middelværdier og 95 % konfidensintervaller. 
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Ved nærmere studie af boblernes stør
relse fremgår det, at dette skyldes, at de 
store (tungtvejende) distrikter ligger 
nogenlunde samlet i billedet. 

Enkeltdistrikters bevægelser 

Variationen fra år til år er tidligere vist 
at være mindre for store distrikter end 
for små (figur 8). 
I regnskabs oversigternes middelværdier 
indgår store distrikter med størst vægt. 
Det er derfor i vid udstrækning de store 
distrikters variationer, der afspejles i 
middelværdiernes udsving fra år til år. 
Desuden vil store distrikter ved deres 
eventuelle ind- eller udtræden af delta
gerskaren kunne påvirke de beregnede 
nøgletal ganske betydeligt. 
En given ændring i en middelværdi 
betyder altså ikke nødvendigvis, at en 
sådan ændring optræder hos alle, eller 
for den sags skyld et flertal af, områdets 
skovejendomme. Af figur 8, hvor udvik
lingen i overskuddet ved skovdrift er 
vist for en række ejendomme i de gamle 
skovegne øst for Storebælt, fremgår det 
således tydeligt, at ejendommenes over
skud langt fra udvikler sig ens i den 
enkelte periode. 
Hvis man foretager en opgørelse af, 
hvordan de 120 distrikter, der deltog alle 
fire år, fordeler sig med hensyn til sti
gende eller faldende overskud ved skov
drift, fås det i tabel 4 viste resultat. 
Nederst i tabellen kan udviklingen i 
middelværdierne aflæses. 
Fra 1986 til 1987 falder det gennemsnit
lige overskud ved skovdrift for distrikter 
i de gamle skov egne med 145 kr/ha. 
Men 35 % af distrikterne oplever allige
vel en stigning, og disse 35 % omfatter 
hele 44 % af arealet. 
Omvendt går det fra 1987 til 1988, hvor 
gennemsnittet fortsat falder. Her oplever 
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42 % af ejendommene en stigning, men 
disse 42 % udgør kun 26 % af arealet. 
De ejendomme, der oplever stigninger fra 
1986 til 1987 er altså forholdsvis store, 
mens de, der oplever det fra 1987 til 
1988, er mindre. 
For hedeegnenes vedkommende falder 
det gennemsnitlige overskud ved skov
drift ligeledes fra 1986 til 1987, men i de 
efterfølgende perioder sker der først en 
stigning og siden et fald. I begge tilfæl
de er der lige mange distrikter, der ople
ver stigninger henholdsvis fald (50 %). 
Og i begge tilfælde ligger deres mid
delstørrelse omkring gennemsnittet for 
hele gruppen, idet deres arealandel også 
ligger omkring 50 % (44-55 %). 
Mindre udsving i en ejendomskategoris 
middelværdier skal altså ikke tages som 
udtryk for generelle ændringer hos kate
goriens ejendomme. 

Nøgletallenes fordeling 

Regnskabsoversigternes arealvægtede 
middelværdier giver et indtryk af en 
hypotetisk gennemsnitsejendoms øko
nomi , og til mange formål kan dette 
være godt nok. I nogle sammenhænge er 
det dog en fordel at betragte den bag
vedliggende fordeling, der mere direkte 
beskriver, hvordan landets enkelte ejen
domme klarede sig. Ofte vil det nemlig 
her afsløre sig, hvordan forskelle i mid
delværdierne fremkommer. 
Som et eksempel kan vi betragte hede
egnenes hugst, dækningsbidrag I og 
overskud ved skovdrift, der er illustreret 
i figur 15. 
I 1986 var hugstfordelingen forholdsvis 
bred og hugsten lå på et hØjt niveau, idet 
den ingen steder kom under l,S m'lha. 
Fra og med 1987 begyndte den andel af 
arealet, hvor hugsten oversteg 7,5 m3/ha 
at falde, og i 1989 var fordelingen blevet 



Tabel 4. Antal (%) og areal (%) af ejendomme, hvis overskud ved skovdr(ft stiger hen
holdsvis falder fra år til år. Til sammenligning udviklingen i gennemsnittet for ejen
domsgruppen. Beregningen erforetagetfor de 120 distrikter, der deltog i hele perioden 
1986-1989. 

Ændring i overskuddet Gamle skovegne 
ved skovdrift for enkelt-
di strikter 1986-87 1987-88 

Stiger 35,4 41,7 
Antal(% ) 

Falder 64,6 58,3 

Stiger 44,1 26,4 
Areal (%) 

Falder 55 ,9 73,6 

Gnsn. ændring (kr/ha) - 145 - 296 

stort set symmetrisk med middelværdi 
omkring 6 m3/ha (6,3 jfr. tabel 2). 
Den store hugst i 1986 kan formentlig 
tolkes som en eftervirkning af stormfal
dene i 1981 og 1983. I 1986 var der såle
des mange ejendomme, der indberettede 
hugst af over 20 m3/ha. Da den gennem
snitlige hugstdiameter i afdriftsbevoks
ningerne har været forholdsvis stor, var 
dækningsbidragets fordeling, som det 
også ses af figuren, forskudt imod et par 
hundrede kr/m]. I de efterfølgende år 
faldt den andel af arealet, hvor DB I 
oversteg 150 kr/m3 imidlertid, således at 
fordelingen blev forholdsvis snæver. 
Konsekvensen for overskuddet ved skov
drift fremgår også af figur 15: I 1986 var 
der en del ejendomme, som på grund af 
den store hugst og det høje dækningsbi
drag nåede et overskud, der oversteg 
500-1000 krtha. I de efterfølgende år 
svandt denne andel ind, og fordelingen 
som helhed blev forholdsvis smallere. 

Hedeegnene 

1988-89 1986-87 1987-88 1988-89 

62,5 30,6 50,0 50,0 

37,5 69,4 50,0 50,0 

63,0 24 ,4 55,9 50,9 

37,0 75 ,6 44,1 49 , 1 

+ 266 - 377 + 70 - 13 

8. Udvikling over tid 

I afsnit 3 blev det påvist, at der sker 
betragtelige ændringer ideltagerskaren 
fra år til år. Samtidig forårsager den sto
re variation mellem enkeltdistrikter, at 
usikkerheden på bestemmelsen af en 
middelværdi inden for en given ejen
domskategori bliver forholdsvis stor. 
Det betyder, at det ofte er umuligt at 
påvise statistisk signifikante forskelle 
mellem kategorier eller år (se f.eks. 
figur 11,13 og 14). 
Hvis man alligevel konstaterer signifi
kante forskelle, skal man på den anden 
side være varsom med at tolke dem som 
et resultat af ændringer i skovenes gene
relle økonomiske betingelser. Ændrede 
gennemsnitstal kunne jo være et resultat 
af en systematisk ændring i deltagerska
rens sammensætning. 
Til trods for den store udskiftning har 
regnskabsoversigterne uden tvivl en 
ganske pæn skare trofaste deltagere. 
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Disse deltagere er - uheldigvis - næppe 
repræsentative for dansk privatskovbrug 
som helhed. Det er derfor sandsynligt, at 
en regnskabsstatistik baseret på disse 
distrikter alene vil give et forvredet 
(skævt) indtryk af privatskovbrugets 
situation. 
Så længe der fokuseres på de tidsmæs
sige variationer i pri vatskovbrugets 
nøgletal, er det dog muligt at anvende 
dem som en slags referencegruppe. Det
te forudsætter , at det antages, at udefra 
kommende faktorer påvirker deres øko
nomi på samme måde som alle andre 
distrikters, og det kan næppe være helt 
forkert. 
Undersøgelse af tidsmæssige variatio
ner kan altså enten baseres på hele det 
indsamlede datamateriale eller på refe
rencegruppens trofaste deltagere. Tradi
tionelt baseres undersøgelsen på de 
enkelte års middelværdier for hele det 
indsamlede materiale. Ofte kan der, 
som beskrevet i afsnit 7, ikke påvises 
betydende ændringer fra år til år. En 
alternativ mulighed, som i mange sam
menhænge vil gøre det lettere at påvise 
ændringer over tid, er at betragte hele 
materialet fra en længere årrække under 
et og beregne en fælles regressions
kurve, som bedre kan afsløre eventuelle 
ændringer over tid. I det følgende vil 
den traditionelle tilgang blive sammen
lignet med denne alternative metode. 
Indledningsvis er det dog på sin plads 
at se på, hvorvidt referencegruppen 
afviger fra regnskabsoversigternes 
øvrige deltagere. 

Referencegruppen - de 120 trofaste 

Hvis der er forskelle på de ejendomme, 
som trofast deltager i regnskabsover
sigterne år efter år, og dem som kun 
deltager ind imellem, har det betydning 

for vurdering af, om tidsmæssige varia
tioner i oversigternes nøgletal kan tol
kes som et resultat af ændrede øko
nomiske vilkår, eller om de blot skyl
des ændringer i deltagerskarens sam
mensætning. Hvis forskellene mellem 
deltagergrupperne er betydelige, bør 
variationer over tid undersøges ved 
hjælp af regnskabsdata fra reference
gruppen alene. 
I tabel 5 er de 120 trofaste deltagere 
sammenlignet med de øvrige deltagere 
med hensyn til tilvækst og dækningsbi
drag I. 
øst for Storebælt er der ikke betydende 
forskelle mellem referencegruppen og 
de øvrige deltagere. Vest for Storebælt 
viser der sig derimod en tendens til , at 
de 22 trofaste deltagere både har højere 
tilvækst og højere dækningsbidrag end 
de øvrige deltagere. Forskellen er dog 
kun statistisk betydende i 1987 og - til 
dels - i 1988. 
I hedeegnene er det nærmest omvendt. 
Her har de 72 trofaste deltagere både 
lavere tilvækst og dækningsbidrag end 
de øvrige deltagere. Signifikante for
skelle optræder dog også i dette tilfælde 
kun i nogle af de betragtede år (1987-
1989). 
Ved tilsvarende sammenligninger af 
hugst, overskud ved skovdrift, admini
strationsudgifter, løvtræsareal og pynte
grøntsareal var antallet af ubestridelige 
forskelle på de to deltagergrupper for
holdsvis få: 
- I 1989 var hugst og overskud ved 
skovdrift i hedeegnene signifikant min
dre hos referencegruppen end blandt de 
øvrige deltagere. 
I 1988 var referencegruppens admini
strationsudgifter i hedeegnene mindre. 
- I 1987 og 1988 var pyntegrøntets 
arealandel øst for Storebælt tydeligt 
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Tabel 5. Sammenligning af de 120 trofaste deltagere (26 øst for Storebælt, 22 vest for 
Storebælt og 72 i hedeegnene) med de øvrige deltagere i det enkelte år. De angivne vær
dier er tilnærmede 95 % konJidensintervallerfor de arealvægtede middelværdier. Stati
stisk betydende afvigelser er angivet med ">" eller "<" tegn. Ikke betydende forskelle er 
markeret med """"" tegn. 

Tilvækst [mJII13] 

øst for Storebælt Vest for Storebælt Hedeplantager 
26 Faste Øvrige 22 Faste Øvrige 72 Faste Øvrige 

1986 9,5 ± 0,8 ~ 9,2 ± 0,6 8.9 ± 0,4 '" 9, 1 ± 1,2 6,0 ± 0,5 '" 6,7 ± 1,2 
1987 9, I ± 0,4 "- 9,J ± 0,6 9,6 ± 0,4 > 8,5 ± 0,6 6,2 ± 0,4 < 7,8 ± 0,6 
1988 9,2 ± 0,4 ~ 9,2 ± 0,7 9,6 ± 0,4 > 8,2 ± 0,7 6,3 ± 0,4 < 7,6 ± 0,6 
1989 9,2 ± 0,4 ~ 8,7 ± 0,5 9,7 ± 0,4 '" 8,6 ± 0,8 6,3 ± 0,4 < 7,9 ± 1, 1 

Dækningsbidrag I [100 krIm'] 

øst for Storebælt Vest for Storebælt Hedeplantager 
26 Faste Øvrige 22 Faste Øvrige 72 Faste Øvrige 

1986 2,7 ± 0,2 "- 2,6 ± 0,4 2,2 
1987 2,7 ± 0,2 ~ 2,0 ± 0,6 2,2 
1988 2,4 ± 0,3 ~ 1,9 ± 0,6 2,3 
1989 2,3 ± 0,2 ~ 2,2 ± 0,4 2, 1 

mindre hos referencegruppen end hos de 
øvrige deltagere i samme område. 
- I 1988 var overskuddet ved skovdrift 
vest for Storebælt mindre hos reference
gruppen end hos de øvrige. 

Tendens-beskrivelse 

I regnskabsoversigteme behandles det 
enkelte års observationer for sig. Årets 
regnskabsresultater betragtes altså isole
ret, og først efter udregningen af en mid
delværdi sammenlignes denne med de 
foregående års middelværdier. På grund 
af den store variation mellem de delta
gende distrikter bliver muligheden for at 
udtale sig om den tidsmæssige udvik
ling desværre ringe. 
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0,2 
0,3 
0,2 
0,2 

'" 1,9 ± 0,4 1,0 ± 0,2 '" 1,1 ± 0,3 
> 1,2 ± 0,7 0,2 ± 1,4 "'- 0,8 ± 0,5 

'" 1,9 ± 0,4 0,5 ± 0,2 < 1,0 ± 0,3 
~ 2,0 ± 0,4 0,5 ± 0,2 < 1,2 ± 0,3 

Et alternativ til sammenligning af de 
enkelte års middelværdier er at bestem
me en regressionsmodel, som beskriver 
den gennemsnitlige udvikling over tid. 
De væsentligste krav til en sådan model 
er i den forbindelse, at den skal være 
fleksibel nok til at kunne tilpasse sig 
materialets middelværdier, og at dens 
parametre desuden skal være lette at tol
ke og gøre det muligt at aflæse "sikre" 
udtryk for den tidsmæssige udvikling. 
En god løsning er derfor at anvende 
polynomier i tiden til at beskrive materi
alet. Metoden er skitseret i box 1. 
Vi vil nu betragte det konkrete materia
le. I figur 16 gengives konfidensinter
valler for hugst og overskud ved skov-



Box 1. Anvendelse af polynomielle (note V) modeller ved beskrivelse af den tids
mæssige udvikling i regnskabsoversigternes gennemsnitlige nøgletal. 

Udviklingen i regnskabsoversigternes nøgletal kan beskrives ved hjælp af polynomi
elle modeller i tiden. De enkelte ejendommes indberetninger, der vægtes med det 
produktive areal, kan i den forbindelse opfattes som (nogenlunde) uafhængige obser
vationer, der er udtrukket i en stor population af mulige indberetninger. Modellen 
søger at beskrive udviklingen i den forventede værdi af det betragtede nøgletal. 
For at et polynomium kan tilpasse sig et vilkårligt udviklingsbillede, må det mindst 
være af samme grad som antallet af mellemrum mellem dataindsamlinger (dvs. antal 
regnskabsår minus en). Det er dog ikke sikkert, at alle modellens led vil vise sig bety
dende. 
I det aktuelle tilfælde råder vi over data fra i alt 4 år. Der er altså 3 mellemrum mel
lem observationerne, og følgelig behøver vi maksimalt et tredjegrads polynomium til 
at beskrive data. Grundmodellen kan i så fald specificeres således: 

hvor Y(t) er det gennemsnitlige nøgletal, hvis tidsmæssige variation vi gerne vil 
beskrive, t er tiden (året) og bo, bl, b2 og b.1 er parametre, hvis betydning vi kan efter
prøve. Ved tilpasning af modellen bør led af højeste orden elimineres før led af lave
re orden (reduktion fra højre). 
V ærdien af parameteren bo er ikke særlig interessant, det er nemlig blot den værdi, 
som Y(t) rent hypotetisk ville antage i år O (t = O), forudsat at modellen også havde 
mening på dette tidspunkt. bl er væsentligt mere interessant. Hvis det kan afvises, at 
modellen Y(t) = bo + bl . t kan reduceres til den simplere model Y(t) = bo, understøt
ter datamaterialet nemlig en forestilling om, at der med tiden sker ændringer i vær
dien af Y(t), dvs. at der er en trend. 
Parameteren b2 er også let at beskrive. Hvis det således kan påvises, at b2 = O er ufor
enelig med data, svarende til at andengradspolynomiet Y(t) = bo + bl . t + b2 . t2 ikke 
kan reduceres til modellen Y(t) = bo + bl . t, indebærer det nemlig, at Y(t)'s udvikling 
er tydeligt ikke-lineær (dvs. krum); b2 udtrykker altså ændringer i trenden. 
bJ-parameterens betydning er ikke helt så indlysende. Ud fra et praktisk synspunkt 
kan det i det hele taget være rimeligt at begrænse sig til at arbejde med polynomier 
af maksimalt tredje grad og intervaller af 3-6 års længde. 

drift. I figur 17 er materialet i stedet ana
lyseret ved hjælp af den polynomielle 
model i box l. Foruden de polynomielle 
modeller er der indtegnet 95 % konfi
densgrænser omkring modellerne. Disse 

er i store træk sammenfaldende med 
konfidensintervallerne i figur J 6. 
I tabel 6 er det undersøgt, hvilke af 
parametrene i de foreslåede polynomiel
le modeller, der kan vises at være af 
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Figur 16. Konfidensintervaller for hugst og gennemsnitligt overskud ved skovdrift for 
hver af de tre distriktskategorier. Alle deltagende distrikter er inkluderet. 

betydning og hvilke der ikke kan , 
afhængigt af om man betragter det sam
lede materiale eller kun de 120 ejen
domme, der deltog i alle fire år. 
Afprøvning af det enkelte års middel
værdier imod hinanden levner i dette 
tilfælde (figur 16) kun få muligheder for 
at konstatere sikre forskelle. Vest for 
Storebælt kan der således ikke påvises 
nogen forskelle overhovedet. For hede
plantagernes overskud ved skovdrift er 
der dog signifikant forskel på 1986 og 
1987 , og for skovene øst for Storebælt 
er forskellen mellem 1986 og 1987 tæt 
på at være betydende. 
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Hvis man i stedet sammenligner med 2 
års mellemrum viser der sig, som nævnt 
i afsnit 7, at være signifikant forskel 
mellem 1986 og 1988 øst for Storebælt 
(hugst og overskud), og for hedernes 
vedkommende er overskuddet i 1988 
signifikant mindre end i 1986. 
Når polynomielle modeller tages i brug 
ved analyse af det samlede materiale fra 
perioden 1986-1989 (venstre halvdel af 
tabel 6), viser det sig i overensstemmel
se med de ovennævnte forhold, at der 
for overskuddets vedkommende kan 
påvises en lineær trend (bI-paramete
ren), både øst for Storebælt og i hede-



plantagerne. Modellerne tillader os 
desuden at påvise en nedadvendt kru
mhed i overskuddets udvikling (b2-para
meteren). 
Ved hjælp af de polynomielle modeller 
kan vi altså vise, at der i begyndelsen af 
perioden 1986-1989 skete et fald i over
skuddet ved skovdrift, som sidenhen 
afløstes af en stigning. Vest for Store
bælt kan der dog heller ikke på denne 
måde påvises nogen ændringer i over
skuddet. 

For hugstens vedkommende fremgår det 
af tabel 6, at der for alle ejendomskate
gorier kan påvises en lineær trend (bl
parameteren afviger fra nul). øst for Sto
rebælt kan der endda påvises krumhed 
(bl-parameteren) - i lighed med, hvad vi 
så for overskuddet ved skovdrift. 
I tabel 6 er det også undersøgt, i hvilken 
grad den fundne udvikling er reel, og i 
hvilken grad årsagen til de observerede 
tidsmæssige ændringer måske skal 
søges i variationer ideltagerskaren. Høj-

Figur 17. Polynomielle modeller (se box 1) for hugst og gennemsnitligt overskud ved 
skovdriftfor hver afde tre distriktskategorier. Modellerne er indtegnet medfuldt optruk
ne linier, de enkelte års middelværdier er markeret med udfyldte firkanter, og 95 % kon
fidensgrænserne for den forventede værdi er angivet med stiplede linier. Alle deltagen
de distrikter er inkluderet. 
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re halvdel af tabellen er således baseret 
på analyse af de 120 distrikter, der del
tog i alle fire år. 
Det fremgår af tabellen, at hvad angår 
overskuddet ved skovdrift er det uden 
betydning, om vi betragter alle distrikter 
eller kun de 120 distrikter i reference
gruppen. 
Hvad angår hugsten viser det sig deri
mod, at den påviste krumhed øst for Sto
rebælt muligvis blot er et resultat af 
ændringer i deltagerskaren, ligesom den 
lineære trend vest for Storebælt heller 
ikke kan påvises for de 120 distrikter. 
En væsentlig medvirkende årsag til, at 
det bliver sværere at påvise ændringer 
for referencegruppen er dog, at antallet 
af observationer reduceres, når der ses 
bort fra de øvrige deltagere. 

9. Diskussion 

På baggrund af de foregående afsnit er 
det let at få det indtryk, at det nærmest er 
umuligt at lave en dækkende regnskabs
statistik for landets private skovejen
domme. 
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Blot er 
det nødvendigt at have sig den illustre
rede repræsentation og variation for øje 
ved tolkning af de beregnede middel
værdier. 
Faktisk er variationen i regnskabstalle
ne, inden for en hvilken som helst natur
lig gruppering, så stor i forhold til for
skellen imellem grupperne, at den som 
regel fuldstændigt vil overskygge varia
tionen mellem grupper og fra år til år. 
Desuden: Selv hvis man modtog indbe-

Tabel 6. Test af parametrene b" b2 og bJ i polynomielle modeller til beskrivelse af gen
nemsnitlig hugst og overskud ved skovdrift. Analysen er udført for hele materialet såvel 
som for de 120 ejendomme, der deltog alle fire år. De her angivne resultater vedrører 
den enkelte parameters betydning i et polynomium af tilsvarende grad. b2-parameterens 
betydning er feks. testet i et andengradspolynomium. Signifikansniveauer: "Stærk" ( l 
%); "Middel" (5 %); "Svag" (lO %); "-" (ikke signifikant). 

Gennemsnitlig hugst 
Hele materialet De 120 trofaste 

b, b, b, b, b, b, 

øst for Storebælt Svag Svag Svag 
Vest for Storebælt Svag 
Hedeplantager Middel Stærk 

Gennemsnitligt overskud ved skovdrift 
Hele materialet De 120 trofaste 

b, b, b, b, b, b, 

øst for Storebælt Middel Stærk Middel Svag 
Vest for Storebælt 
Hedeplantager Svag Stærk Middel Middel 
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retninger fra samtlige skovejendomme i 
landet, ville det stadig være nødvendigt 
at erindre den store variation. I modsat 
fald kunne man forledes til at sætte de 
beregnede gennemsnit lig med "danske 
skovejendomme" . 
Regnskabsoversigternes skæve repræ
sentation af landets private skovareal er 
et åbenlyst problem, idet den kan resul
tere i skæve middelværdier. Umiddel
bart er det nærliggende at forsøge at kor
rigere for repræsentationens skævhed 
ved at vægte tal fra distrikter i forskelli
ge områder og med forskellige træarts
fordelinger således, at det afspejler 
områdets størrelse og virkelige træarts
fordeling. 
Som illustreret i figur 5 og 12 er der dog 
ikke nogen klar sammenhæng mellem 
skovens bonitet eller tilvækst og dens 
beregnede overskud - i hvert fald ikke 
inden for den enkelte gruppe skove. 
Derimod udviser overskuddet, som det 
fremgår af figur 10, betydelige variatio
ner mellem de enkelte amter. For de 
gamle skovegne er det i særlig grad 
Fyns og Nordjyllands amter, der skiller 
sig ud, mens det for hedeegnene er Søn
derjy lIands amt. 
På baggrund af disse forskelle forekom
mer det rimeligt at indføre en korrektion 
af de gennemsnitlige nøgletal, således at 
der tages højde for regnskabsoversigter
nes repræsentation i de enkelte amter. 
Korrektionsberegninger forudsætter 
dog, at niveauet for det enkelte amt er 
nogenlunde veldefineret. Dette kræver 
antagelig mindst 10-20 ejendomme per 
amt. 
Ved undersøgelse af variationer inden 
for og imellem forskellige grupperinger 
viser det sig, at den anvendte skelnen 
mellem hedeegnene og distrikter i de 
gamle skovegne er hensigtsmæssig, 

også i statistisk henseende. Den samler 
betydningen af produktionsgrundlaget 
(boniteten), den aktuelle træarts- og 
aldersklassefordeling og den tilhørende 
driftsform. 
Efterhånden som hedeskovene opnår en 
højere bonitet og måske i nogen 
udstrækning ændrer træartsfordeling, 
kan det dog ikke udelukkes, at en boni
tetsinddeling vil vise sig bedre. Dette 
har dog lange udsigter. 
Inden for de gamle skovegne skiller 
ejendommene i Fyns amt sig ud ved i 
højere grad at ligne ejendommene på de 
øvrige øer. Dette gælder også med hen
syn til træartsfordelingen, og det er der
for naturligt at skelne mellem ejendom
me på Øerne og ejendomme i Jylland. 
Set fra et statistisk synspunkt er det en 
ulempe, at regnskabsoversigterne er 
baseret på frivillige deltageres indberet
ninger. Hver for sig er indberetningerne 
naturligvis gode nok - og formentlig 
væsentligt bedre end de ville have 
været, hvis der ikke havde været tale om 
frivillighed. 
Problemet er blot, at materialet ikke kan 
betragtes som en tilfældig stikprøve, og 
det indebærer, at den absolutte beliggen
hed af de gennemsnitlige nøgletal ikke 
kan antages at dække Skovforeningens 
medlemmer som helhed - og under alle 
omstændigheder ikke det samlede pri
vatskovbrug. 
Om dette skal betragtes som et væsent
ligt problem eller ej må bero på, hvad 
der opfattes som nøgletallenes vigtigste 
opgave. Hvis det centrale er, at kunne 
følge udviklingen i skovbrugets økono
mi over tid , er frivilligheden ikke nød
vendigvis et problem, idet de deltagende 
skovdistrikter må antages at være udsat 
for nogenlunde samme vilkår (råtræpri
ser, etc.) som andre. Variationerne i 
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nøgletallene kan derfor godt være dæk
kende for en bredere kreds af ejen
domme. 
Hvis man derimod ønsker sig et tidsbil
lede i absolutte værdier, bliver frivillig
heden kritisk: Stikprøvens sammensæt
ning indebærer formentlig en skævhed 
i middelværdierne, men der findes intet 
grundlag for at afgøre, i hvilken grad. 
På den anden side er den andel af det 
samlede private skovareal, der er 
repræsenteret i regnskabsoversigterne, 
meget stor - også set i et europæisk per
spektiv. Dette er naturligvis en betyde
lig fordel. 
Desværre indebærer frivilligheden ikke 
blot, at stikprøven er selektiv. Den har 
også den konsekvens , at sammensætnin
gen varierer uberegneligt fra år til år. 
Dette kan desværre begrænse mulighe
den for at udtale sig om gennemsnittets 
variationer over tid. 
Forestiller man sig for eksempel, at en 
del ejendomme kun deltager, når de 
opfatter årets regnskabsresultater som 
særligt typiske, vil de beregnede mid
delværdier være udjævnede og - til trods 
for en stor variation mellem de delta
gende ejendomme - ikke udtrykke den 
virkelige variation. Dette kan gøre det 
lettere at påvise afvigelser mellem grup
per eller fra år til år, men det skyldes 
altså en undervurdering af den faktiske 
variation mellem distrikter. 
Variationerne fra år til år er - på grund af 
den store variation inden for år og delta
gerskarens skiftende sammensætning -
svære at indfange. Potentielt eksisterer 
der dog den mulighed, at man, side
løbende med middelværdier for alle del
tagere, beregner middelværdier for en 
referencegruppe af distrikter, der trofast 
har deltaget i en forudgående årrække 
(f.eks. 4-5 år). 
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Disse middelværdier er ikke umiddel
bart repræsentative for landet, men det 
er middelværdierne for hele deltager
skaren jo heller ikke nødvendigvis, og 
modsat disse vil de gælde for en kon
stant stikprøve. Observerede udsving fra 
år til år vil derfor afspejle en faktisk 
stedfunden udvikling - inden for refe
renceg ruppen. 
Som et alternativ til den aktuelle analy
semetode, hvor de enkelte års gennem
snitlige nøgletal sammenlignes med hin
anden, kan den tidsmæssige udvikling 
beskrives ved hjælp af regressionsmo
delIer (afsnit 8). Herved kan information 
fra en længere periode udnyttes til at 
afgøre, om der er sket væsentlige 
ændringer i nøgletallene. En sådan 
undersøgelse kan enten udføres med 
udgangspunkt i det samlede materiale 
fra den betragtede periode eller med 
udgangspunkt i referencegruppen af tro
faste deltagere. 
Den første løsning har den ulempe, at en 
tilsyneladende stedfunden udvikling kan 
være resultat af ændringer i deltagerska
ren. Den anden løsning indebærer, at 
antallet af distrikter reduceres, hvorved 
det bliver sværere at påvise ændringer i 
nøgletallene. 
Hvis den tidsmæssige udvikling under
søges med udgangspunkt i en skare af 
trofaste deltagere, bliver analysen altså 
forholdsvis mere konservativ, idet der 
skal større ændringer til, før de kan 
påvises. Samtidig er der en vis risiko for 
skæve middelværdier på grund af refe
rencegruppens lidt afvigende sam
mensætning (tabel 5). 
Et tilsvarende alternativ til sammenlig
ning af gruppevise middelværdier 
inden for det enkelte år ville være at 
anvende generelle lineære modeller 
(note VI). Her kunne de betragtede 



gennemsnitlige nøgletal sættes i relati
on til en vifte af forklarende faktorer, 
f.eks. landsdel, skovtype, produktivt 
areal og bonitet. 
På denne måde ville det formentlig være 
muligt at påvise forskelle mellem grup
per, der ved den aktuelle analysemåde 
ikke kan identificeres . I forhold til den 
traditionelle sammenligning af gruppe
vise middelværdier er metodens fordel, 
at virkningen af den enkelte faktor isole
res, således at dens virkning fremstår 
klarere. 
Under alle omstændigheder er det nød
vendigt at betragte de præsenterede mid
delværdier med en vis portion sund for
nuft. Der skal forholdsvis meget til, før 
en observeret forskel kan betragtes som 
"sikker" , og en tilsyneladende forskel 
mellem to grupper skal vare ved i en 
årrække, før den kan regnes for en fak
tisk forskel. 
Derimod: Hvis en ændring fra år til år er 
af samme art for flere ejendomskatego
rier, og hvis den stemmer overens med 
kendte ændringer i priser, beskatning 
eller lignende; ja, så er der sandsynligvis 
tale om en faktisk stedfunden udvikling. 
Omvendt er det forholdsvis usandsyn
ligt, at distrikter i en landsdel reagerer 
på stigende råtræpriser med stigende 
dækningsbidrag, medens de i en anden 
reagerer med faldende ditto. 
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Noter 

I. Dækningsbidrag I (træproduktion): 
Afsætning minus udgifter til skovning 
og transport plus indtægter fra sankning 
og selvskovning. Dækningsbidrag I 
udtrykkes her i kr/m3

• 

II. Overskud ved skovdrift: Dækningsbi
drag I for træproduktion (krIha) plus 
dækningsbidrag I for pyntegrønt (kr/ha) 
minus udgifter til nykultur, kultur- og 
bevoksningspleje samt generalomkost
ninger. Generalomkostninger omfatter 
vej , vand, administration , sociale om
kostninger, ejendomsskat og øvrige ge
neralornkostn inger. 
III. Konfidensinterval: Skøn for det 
interval inden for hvilket den sande mid
delværdi af et nøgletal med en given 
sandsynlighed (her 95 %) befinder sig. 
IV. Konfidensgrænser: Øvre og nedre 
grænser i et konfidensinterval. 
V. Polynomiel model: Statistisk model 
baseret på et polynomium, dvs. en funk
tion af typen ~ f(x) = bo + blx + b2x2 + ... 
+ bnxn. Et andengradspolynomium er 
således givet ved udtrykket f(x) = bo + 
blx + b2x2

• 

VI. Generelle lineære modeller: Statisti
ske modeller, der f.eks. kan antage for
men Y'J = a + Ai + bXij + eij, hvor Xu og 
Yij er de j' te observationer af variablerne 
X og Y i den i'te klasse, eij er en tilfæl
dig fejl, a er en fælles beliggenhedspara
meter, Ai er den i'te klasses afvigelse fra 
a, og b er hældningen med hensyn til X 
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Bøgeforyngelsens 
økologi 
- overlevelse og vækst i 22 danske 
bøgeforyngeiser fra 1989-0ldenfaldet 
til efteråret 1998 

Af Mads Brinck Møller og Mette Vest Schneider 
Specialeprojekt ved Sektion for Skovbrug, KVL, marts 1999 

Baggrund 

Med Brundtland-rapporten i 1987, samt 
Rio- og Helsinki-konferencen i hen
holdsvis 1992 og 1993 har Danmark for
pligtet sig til fremover at sikre en bære
dygtig anvendelse af vores omgivende 
natur, hvor benyttelse og beskyttelse af 
denne er nøglebegreber. 
Bæredygtighed skal ses i en økonomisk, 
social og økologisk dimension. Det er 
således tanken, at nuværende generatio
ner ikke må bruge af vores natUlTessour
cer på en sådan måde, at fremtidige 
generationers muligheder begrænses. 
Inden for det danske skovbrug er disse 
forpligtelser blevet fulgt op af 'Strategi
en for bæredygtig skovdrift' i 1994 og 
'Projekt Bæredygtig Skov' i 1996. 
Skovbruget i dag skal ikke bare sikre en 
kontinuerlig produktion af ved. Der stil
les også krav fra vores samfund om 
bevarelse og sikring af naturgrundlaget 
og biodiversiteten i skoven. 
Ligeledes er der ønsker om bevarelse af 
andre immaterielle værdier som æste
tisk, historisk og friluftsmæssigt værdi-
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fulde områder af den danske flora og 
fauna; dermed opnås en flersidighed i 
areal an vendeisen . 
En mulig måde at varetage blandt andet 
miljøets interesser i skovbruget på er 
måske naturnær skovdrift (Larsen, 
1997). Naturnær skovdrift defineres 
som en skovdrift, hvor man forsøger at 
understøtte og arbejde med de naturlige 
processer i skoven, så der skabes et sta
bilt vedvarende skovdække af et lokali
tetstilpasset mønster af selvforyngende 
træer (Rune & Morsing, 1997). Der er 
dog sparsomme erfaringer med n at ur
nære dyrkningsmetoder, som indeholder 
arts- og strukturvarierede produktions
enheder i kontinuerte dyrkningssyste
mer (Larsen, 1997). 
N aturlig foryngelse er en central del af 
tankegangen omkring naturnær skov
dyrkning (Madsen, 1997). De fordele, 
der ofte fremhæves ved naturlig foryn
gelse, er 
l) en billig kulturstart, 
2) en god varetagelse af hensyn til natur, 
friluftsliv og landskabsæstetik, 



3) en merproduktion i form af tilvækst 
på både foryngelse og skærm, 
4) et højt planteantal der giver mulighed 
for kraftig selektion, 
5) en sikring af skovklimaet, og 
6) en god formudvikling gennem skyg
geopdragelse. 
Ulemperne kan være 
1) at foryngelsen kan mislykkes og bli
ve for dyr ved flere gentagne forsøg, 
2) at der kan ske et værditab i skærmen 
som følge af for eksempel rødmarv og 
vanris, 
3) at værdierne i skærmen bindes i læn
gere tid, 
4) at naturlig foryngelse kræver mere til
syn, 
5) at der ikke gives mulighed for at væl
ge andre provenienser, 
6) at planteantallet ofte er højt og med
fører dyre udrensninger og ringe stabili
tet, hvis udrensningerne forsømmes 
eller forsinkes, og 
7) at huller i foryngelsen, som er svære 
at undgå, medfører indre rande og dårli
gere vedkvalitet (Madsen, 1993b). 
På det enkelte distrikt skal der derfor 
afvejes fordele og ulemper sammen
holdt med de lokale erfaringer og den 
lokale praksis . Ved naturlig foryngelse 
er man derfor ofte henvist til et skøn 
over hvilke midler, der skal anvendes 
(Henriksen, 1988). 
For en kortere eller længere periode vil 
naturlig foryngelse ofte resultere i en 
fleretageret skovopbygning (Henriksen, 
1988). Bevoksningerne i vores under
søgelse er næsten alle fladeforynget, og 
der er satset på oldenfaldet fra et år. Fla
deforyngelsen sikrer et vedvarende 
skovdække og dermed et godt skovkli
ma, idet en del af modertræerne er efter
ladt som skærm træer. 
Næste generation bliver ved denne 

metode igen ensaldrende. Om der skal 
arbejdes hen imod en mere uensaldren
de skovstruktur, eventuelt med indblan
ding af andre træarter, afhænger af de 
valg og muligheder, der findes såvel 
økonomisk, som erfarings- og hold
ningsmæssigt på de enkelte distrikter. 
Det essentielle i dag er at forstå dyna
mikken i skoven. Forskningen kan 
bidrage med grundlæggende viden om 
de primære kårs indflydelse på træer, 
foryngelse, flora med videre. Dermed 
forbedres kendskabet til årsagssammen
hængene bag skovdyrkningstiltag. 

Feltforsøget 

Vi har undersøgt 22 forskellige naturli
ge foryngeiser af bøg (Fagus sylvatica 
L.) i Danmark etableret efter oldenfaldet 
i 1989. Undersøgelsen af planternes 
vækst og overlevelse følger op på en tid
ligere undersøgelse med tre års resulta
ter fra 1992 til 1994. Disse resultater 
findes upubliceret i Madsen & Larsen 
(1995) og publiceret i Madsen & Larsen 
(1996 og 1997). 
Foryngelserne er etableret på baggnmd 
af det naturlige frøfald. De er fremspiret 
under eksisterende bøgeskov på det en
kelte areal, og de tilbageværende skærm
træer har en alder fra 93 år til 192 år. 
De 22 lokaliteter findes på otte distrik
ter, hvis placering er vist på figur 1. På 
hver lokalitet blev der i foråret 1992 
etableret 10 parceller på hver 1m2

• 

Udgangspunktet har således været 220 
parceller i alt, der i efteråret 1998 blev 
reduceret til 188 på grund af kørespor, 
udrensning og hugst. 
Vi har koncentreret vores undersøgelse i 
1998 omkring 
l) måling af jordfugtighed gennem 
vækstsæsonen, og 
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Figur l. De 22 forsøgslokaliteters pLacering i Danmark. 
JyLLand: Århus Kommunes Skovdistrikt (afd. 83, 94, 192), SiLkeborg Statsskovdistrikt 
(afd. 245, 155, 216), HadersLev Statsskovdistrikt (afd. 98, 872a, 64a), Gråsten Stats
skovdistrikt (afd. 51, 116). 
SjæLLand: Kronborg Statsskovdistrikt (afd. 3081309, 334, 340), Frederiksborg Statsskov
distrikt (afd. 542, 525, 587), StifteLsen SorØ Akademi (afd. 939, 913, 760), VaLLø Stifts 
Skovbrug (afd. 510, 716). 

2) måling af skærmtætheden (Leaf Area 
Index - LAl, bladfladeindeks, dvs. m2 

bladflade pr. m2 skovbund) mens træer
ne bar blade. 
Hypoteserne for projektet er, at de mål-
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te bøgeforyngeisers vækst afhænger af 
målte vækstfaktorer som: 
- Jordens vandindhold gennem vækst
sæsonen Uordfugtighed). 
- Skærmtætheden. 



Tabel 1: Antal overlevende bøgeplanter for alle lokaliteter 1992-1998 pr. m2
• 

En streg (-) angiver manglende data. f = forår, e = efterår. 

År 92f 92e 93f 93e 

Antal/ m' 58 56 54 

Antal 220 220 217 
parceller 

Hypoteserne forudsætter at: 
- Jordens vandindhold kan tages som et 
udtryk for foryngelsens muligheder for 
vandforsyning. 
- Skærmtætheden giver et mål for skyg
geforholdene, som foryngelsen lever 
under. 

Udviklingen i planteantal 
og -højde 

De otte skovdistrikter, der indgår i vores 
undersøgelse, har bestemt og udført 
behandlingen af de enkelte bevoksnin
ger. Det har ført til, at foryngelsernes 
indbyrdes placering i forhold til højde
udviklingen stort set er bevaret fra 1992 
til 1998. 
Behandlingen er foretaget af de lokale 
distrikter og er ikke kvantificeret i den
ne undersøgelse. Planteantallet varierer 
meget mellem lokaliteter og inden for 
den enkelte lokalitet. Antallet af bøge
planter faldt fra 58 planter/ml i 1992 til 
34 planter/ml i 1998 med en gennem
snitlig dødelighed på 7% pr. vækst
sæson fra 1992 til 1998 (tabel l). 
Højdeudviklingen er vist i figur 2, hvor 
højden er blevet målt seks gange fra 
1992 til 1998. Det ses, at lokaliteterne i 
1998 genere1t har haft en god tilvækst. 

94f 97e 98f 98e 

34 34 

199 188 

Skærmtætheden 

Allerede ved århundredskiftet pegede 
Hauch & Oppermann (1898-1902) på, at 
unge bøgeplanter udviklede sig bedst 
under skærm. Et af de centrale spørgs
mål med hensyn tillysindstrålingen 
er, hvor tæt skærmen skal være for, 
at foryngelsen udvikler sig tilfredsstil
lende. 
Lysindstrålingen må ikke blive så stor, 
at der indtræffer uønskede effekter 
såsom ukrudtsinvasion. Samtidig må 
skærmen ikke være så mørk, at over
standernes skygge hindrer foryngelsen i 
at vokse. 
Lysforholdene, som foryngelsen lever 
under, ændres fra år til år, i takt med 
at skærmtræerne fjernes, eller deres 
kroner udvikles. l vores undersøgelse 
er moderbestandene blevet mere uens
artede siden sidste undersøgelse, hvil
ket tydeligt ses ved at sammenligne 
plantehøjder og planteantal for de for
skellige lokaliteter. Ligeledes er skær
men i enkelte bevoksninger helt eller 
delvist fjernet, mens den i andre er 
meget mørk. 
De deraf følgende meget forskellige lys
forhold giver selvsagt vidt forskellige 
vækstbetingelser for foryngelserne. 
Det ses på figur 3, at lave LAl-værdier 
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Højdeudvikling 1992-1998 
Gennemsnit over højeste plante 
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Figur 2. Højdeudvikling over højeste plante i gennemsnit for alle lokaliteter fra 1992 
forår (f) til 1998 efterår (e). 

- og dermed en relativ åben skærm -
betyder en stor relativ lysindstråling. 
Det generelle billede er, at skærmen er 
blevet lysere på de fleste lokaliteter. 
LAl-målingerne i 1993 var i gennemsnit 
2,3 for alle lokaliteter, mens de i 1998 
var 1,9. Tre lokaliteter skiller sig ud ved 
at være blevet væsentligt lysere i 1998 
end i 1993: De to renafdrifter Haderslev 
afd. 872 og Vallø afd. 510 samt SorØ 
afd. 913. På sidstnævnte er der foretaget 
lysningshugst hvert år fra 1993 til 1997. 
Syv bevoksninger er blevet mørkere fra 
1993 til 1998 (figur 3), hvoraf Århus 
afd. 192 og 83 samt Frederiksborg afd. 
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542 relativt set har ændret sig mest. 
Århus afd. 192 er udlagt til urørt skov i 
1990, og i de to andre afdelinger er der 
kun foretaget lysningshugst en gang fra 
1993 til 1998. 
I denne undersøgelse ses en god sam
menhæng mellem skærmens bladflade
indeks og de skyggeforhold, som foryn
gelsen lever under. Der er en klar sam
menhæng mellem bladfladeindekset, 
planteantallet og plantehøjden. 
Jo højere LAl-værdi og dermed jo mØr
kere bevoksningen er, jo lavere er plan
teantal og højde. Ved LAl-værdier på 
3-4, svarende til en relativ lysindstråling 



på 2-7%, forløber højdetilvæksten util
fredsstillende. Når skærmen bliver så 
tæt, er den relative lysindstråling den 
mest begrænsende faktor for foryngel
serne. 
Målingerne af skærmtætheden peger i 
vores statistiske analyser på, at foryn
gelsen reagerer med års forsinkelse på 
ændrede lysforhold, hvorimod de reage
rer hurtigere på ændrede vandforhold. 
Vi kan således beskrive en del af den 
målte højdevariation i 1998 ud fra 
måling af skærmtætheden i 1993 , men 
ikke ud fra målingerne af jordens vand
indhold i 1993. 
Hyppig tynding må derfor være en 
metode til at få foryngelsen til at udnyt-

te en stigende lysindstråling, frem for få 
og kraftige tyndinger. 
l vækstsæsonen 1998 har skærmens 
bladtladeindeks målt i 1998 været en 
begrænsende faktor for bøgeforyngel
sernes vækst. Uanset om vi bruger 
målingerne af skærmtætheden i 1993 
eller 1998, kan vi kun forklare omkring 
50% af den målte højdevariation i 1998. 
Både i 1993 og i 1998 viser figur 4 en 
klar tendens: Jo mørkere bevoksningen 
er, jo lavere er planteantallet. Ved LAl
værdier over 4-5 er der kun få planter 
tilbage i vores parceller (figur 4). 
Sammenlignes planteantallet med 
skærmtætheden fra efteråret 1993 og 
1998 (figur 4), ses i 1998, at det maksi-

Figur 3. Udviklingen i gennemsnitligt bladfladeindex (LAl) fra 1993 til 1998 og relativ 
lysindstråling i 1998 for hver af de 22 lokaliteter. Sorteret efter de gennemsnitlige LAl 
målinger i 1998. 
Søjlerne viser LAl værdier for 1993 (lys skravering) og 1998 (mørk skravering). Kurven 
viser den relative lysindstråling for 1998. 
LAl er m2 blad flade pr. m2 skovbund. 
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Jlntal planter og skæmtæthed. 
Efteråret 1993. 
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Figur 4. Samlet antal planter pr. m2 i forhold til skærmtætheden efteråret 1993 
(til venstre) og efteråret 1998 (til højre). 

Firkanterne viser Kronborg afd. 334 som har en åben skærm. 
Trekanterne viser Gråsten afd. 116 som har en mørk skærm. 
Ruderne (grå) viser de andre lokaliteters parceller. 
De åbne cirkler viser renafdrifter 1996-98 i Vallø afd. 510 og Haderslev afd. 872. l 1993 
var der 199 observationer, mens der i 1998 kun blev medtaget 188 observationer. 
LAl er skærmens b ladflade index, dvs. m2 bladflade pr. m2 skovbund. 

male antal planter i en enkelt parcel er 
oppe på ca. 200 planter pr. m2

, hvor der 
i 1993 var op til 300 planter pr. m2

• 

Dernæst er det værd at bemærke, at 
punktskyen har samme form, men at 
1998-niveauet for skærmtætheden er 
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forskudt mod venstre. Generelt er loka
liteterne altså blevet lysere som følge 
af tynding. 
På figur 4 illustreres også den variation 
i antallet, der forekommer inden for en 
lokalitet og mellem lokaliteterne. Her er 



kltal planter og skænrtcelhed. 
Efteråret 1998. 
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Kronborg afd. 334 vist som repræsen
tant for en lysere bevoksning, hvor hØj
den varierer. Gråsten afd. 116, Als 
Nørreskov, illustrerer en af de mørkeste 
lokaliteter, hvor der ikke ses samme høj
devariation. 
l figuren ses også den store lysind
stråling på renafdrifterne. Ligeledes skal 
bemærkes, at foryngelsen i de mørkeste 
parceller er opgivet. 
Der skal således skelnes mellem en rela
tiv lysindstråling, der er stor nok til, at 
planterne overlever, og lysforhold, der 
får planterne til at udvikle sig tilfreds
stillende. Litteraturen viser, at bøgen er 
utrolig overlevelsesdygtig selv helt ned 
til l % relativ lysindstråling. Hvorimod 

3 4 
LftJ 19æ 

5 6 7 

en god vækst kræver måske 15-20% 
relativ lysindstråling afhængig af de 
øvrige primære vækstfaktorer på det 
enkelte areal (vand og næringsstoffer). 
Den relative lysindstråling i 1998 har 
været 0-10% på 4 lokaliteter, 11-20% på 
3 lokaliteter, 21-30% på 5 lokaliteter, 
31-40% på 3 lokaliteter og de sidste 7 
lokaliteter ligger fra 61 % til -100 %. 
Burschel & Schmaltz (1965) peger på, 
at den relative lysindstråling får 
afgørende betydning for planternes 
vækst, hvis den kommer under 20 %. 
Det betyder, at det især er på Århus afd. 
83, Vallø afd. 176, Haderslev afd. 64, 
Århus afd. 192, Gråsten afd. 51 og 116 
(nævnt med stigende LAl-værdi), at lys-
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forholdene har haft afgørende indflydel
se på planternes vækst. AJle disse loka
liteter har i 1998 haft en relativ lysinds
tråling på under 20 %. 
Sagheb-Talebi (1995) viser, at planter
nes højdevækst ikke kan reagere på lys
niveauer over 60-80% relativ lysinds
tråling. Madsen (1994) viser dog, at 
planternes vækst reagerer på helt op til 
65% relativ lysindstråling. Det betyder, 
at planterne på Haderslev afd . 872, 
Vallø afd. 510, Sorø afd. 913, Kron
borg afd. 334, Frederiksborg afd. 587 
(nævnt med stigende LAl-værdi) ikke 
har kunnet udnytte lysmængden fuldt 
ud, idet disse lokaliteter i 1998 alle har 
haft en relativ lysindstråling på over 
80%. 

Jordens vandindhold 

For planternes vækst er vanatJonen i 
nedbørsmængden i løbet af vækstsæso
nen den vigtigste faktor. De kan stresses 
i et år ved små nedbørsmængder, selv 
om den totale nedbør på årsbasis måske 
er nogenlunde den samme for to 
vækstsæsoner. 
Nedbøren har i 1998 forsynet foryngel
serne med rigeligt vand gennem 
vækstsæsonen, og derfor har vi ikke 
kunnet måle en egentlig udtørring. Mad
sen (1995a) peger på, at visnegrænsen 
forekommer ved et vandindhold på 8-10 
volumenprocent. Denne grænse skal 
dog tages med forbehold , idet visne
grænsen i jorde med et højt lerindhold 
vil være ved et højere taJ. Kun i enkelte 
parceller har vi målt vandindholdet til 
under 10-15 volumenprocent på den 
tørres te måledag i sommeren 1998. 
Måling af jordens vandindhold kræver, 
at der i løbet af vækstsæsonen forekom
mer en udtørring, for at kunne vise at 
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vandmængden har indflydelse på højde
væksten . l vækstsæsonen 1998 har 
foryngelserne på de 22 lokaliteter været 
så velforsynet med vand, at jordens 
vandindhold antageligt ikke har været 
en begrænsende faktor for planternes 
vækst. 

Andre undersøgelser 

Før genetableringen af parcelJerne i star
ten af februar 1998 havde vi gjort os 
nogle overvejelser om hvilke sammen
hænge i bøgeforyngelsens økologi, vi 
ønskede at beskæftige os med. 
Det var naturligt at måle jordens vand
indhold og lysforholdene på den enkelte 
lokalitet, hvis vi skulle følge op på den 
tidligere undersøgelse. Derudover over
vejede vi at inddrage jordbundsanalyser 
for at få et udtryk for de forskellige 
lokaliteters næringsstof tilstand. 
Det stod dog hurtigt klart for os, at 
målinger af vand og lys ville tage så 
meget tid, at laboratorieanalyser var 
udelukket. Sørensen (1995) skliver, at 
de mest betydende jordbundsfaktorer er 
teksturen, den plantetilgængelige vand
kapacitet, dybden til grundvandet, ind
holdet af forskellige næringsstoffer 
og dybden til vandstuvende horisonter. 
Jordbundsanalyser er vigtige i forstå
elsen af bøgeforyngelsens økologi, men 
de har i en undersøgelse som vores 
et omfang, så de er et specialeprojekt i 
sig selv. 
Fremtidige undersøgelser må dog søge 
at inddrage både skærmtætheden, jord
fugtigheden og jordbundsforholdene, 
for at beskrive en tilfredsstillende del af 
den målte variation. Disse tre faktorer 
vekselvirker med hinanden, og det er 
derfor nødvendigt at have et mål for 
dem alle tre. 



Efterskrift 

Først og fremmest skal lyde en stor tak 
til Kronborg Statsskovdistrikt, Stiftelsen 
Sorø Akademi, Vallø Stifts Skovbrug, 
Frederiksborg Statsskovdistrikt, Århus 
Kommunes Skovdistrikt, Silkeborg 
Statsskovdistrikt, Haderslev Statsskov
distrikt og Gråsten Statsskovdistrikt, 
uden hvis velvilje og bevoksninger den
ne rapport ikke ville være blevet til. 
Vi synes, det er af stor vigtighed at 
prØve at få inddraget det praktiske 
erhverv ved udarbejdelsen af opgaver på 
Den Kongelige Veterinær- og Landbo
højskole. Så glemmer vi ikke, hvad det 
hele drejer sig om - dyrkning af et renta
belt skovbrug med størst mulig viden og 
indsigt i den dynamik, som skoven inde
holder. 
OHF og AJ-E Heilmanns Fond takkes, 
fordi den gjorde det muligt for os øko
nomisk at gennemføre den store data
indsamling i løbet af vækstsæsonen 
1998. Til sidst skal rettes en tak til vores 
vejleder Palle Madsen, som har ydet en 
enestående hjælp i forbindelse med ind
samling af datamateriale og udarbejdel
sen af vores speciale. 
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