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Projekt BæredY9tig Skov -
baggrund, formal og perspektiver 

Af skovrider Claus Jespersen, Skov- og NaturstyreIsen 

Baggrund 

Siden Gro Harlem Brundtland i 1987 
lancerede begrebet bæredygtighed, har 
emnet haft stor politisk gennemslags
kraft. Inden for skovsektoren er visionen 
om et "bæredygtigt skovbrug" blevet 
dominerende i den politiske debat, både 
internationalt og i Danmark. 
Imidlertid er der en stor risiko for at 
begrebet bliver en tom skal, hvis ikke 
det konkretiseres. Hvad er egentlig 
bæredygtig skovdrift - helt ud i skov
bunden - for den enkelte skovejer og 
skovadministration? Det var det spørgs
mål, Skov- og NaturstyreIsen ønskede 
svar på med Projekt Bæredygtig Skov. 
Baggrunden for projektet var, at Dan
mark havde tilsluttet sig Helsinki
resolutionerne - der definerer bære
dygtig skovdrift i Europa - og udarbejdet 
en national strategi for bæredygtig skov
drift. For de tropiske skove havde man 
allerede i ITTO taget skridtet og omsat 
de nationale kriterier til ejendoms
niveau. Derfor var det for Skov- og 
NaturstyreIsen oplagt, at vi i Danmark 
burde forsøge at konkretisere bære
dygtighedsmålene for den enkelte 
ejendom i Danmark. (ITTO = Inter
national TropicaI Timber Organization, 
en organisation med repræsentanter for 
lande der er producenter og købere af 
tropisk træ, red.). 

Projektets formål 

Ud over at opstille de praktisk orienterede 
retningslinier for bæredygtig skovdrift 
på ejendomsniveau, havde projektet 
også til formål at afprøve retningslinierne 
ved at udarbejde konkrete skovplaner 
for fire skovdistrikter. Endvidere var det 
et formål at gennemføre en økonomisk 
konsekvensanalyse af retningslinierne 
på de fire planområder, samt gennem
føre en faglig vurdering af de sociale/ 
økologiske og økonomiske konsekvenser 
af retningslinierne. 

Proces og organisering 

Skov- og NaturstyreIsen ønskede, at ret
ningslinierne blev udarbejdet så alle 
med interesse for skovenes udvikling 
havde mulighed for at deltage i processen. 
Projektets organisering og deltagere i 
processen fremgår af figur l. 
Skov- og NaturstyreIsen valgte bevidst 
Nepenthes Consult som proceskonsu
lenter for at have kritiske øjne på dansk 
skovbrug. Samtidig ønskede Skov- og 
NaturstyreIsen også at projektets resul
tater var baseret på faglig og videnskabe
lig viden og at det videre arbejde med 
at konkretisere bæredygtighed blev 
integreret i det videnskabelige miljø. 
Dette var baggrunden for at opstille de 
tre temagrupper, med henholdsvis en 
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F0LGEGRUPPE TEMAGRUPPER H0RINGSGRUPPE 

HOVERDAL PLANTAGE 

Figur l. Projektets organisering og deltagere i processen. 

samjttndsmæssig, økologisk og øko
nomisk tilgang til bæredygtigheds be
grebet. 

Resultater 

Projektet fastlagde et sæt konkrete 
retningslinier for bæredygtig skovdrift. 
Det viste sig ved afprøvningen, at de 
godt kunne gennemføres praktisk på de 
fire pilotdistrikter. Men selvom der i 
arbejdsgruppen var enighed på mange 
punkter lykkedes det ikke at opnå 
konsensus mellem de forskellige inter
essegrupper. Det skyldes især en faglig 
og videnskabelig usikkerhed om to 
punkter: 
• Er det praktisk muligt at gennemføre 

en omstilling mod en mere naturnær 
skovdrift under danske forhold? 

• H vad er de økonomiske konsekvenser 
af retningslinierne? På lang sigt synes 
skovdrift efter retningslinierne at 
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kunne blive lige så økonomisk favor
abel som den der praktiseres i dag. 
Spørgsmålet er dog, hvad de økono
miske konsekvenser er på kort sigt, 
påde forskellige jordbundstyper, og 
om der er behov for et økonomisk 
incitament hvis private skovejere 
skal foretage en omstilling til et mere 
naturnært skovbrug. 

Effekt af projektet 

Der er ingen tvivl om at projektets resul
tater og ide har haft stor effekt. Ikke 
mindst på den Paneuropæiske proces, 
hvor man nu også har omsat kriterierne 
for bæredygtighed til ejendomsniveau. 
Ved skovministermødet i Lissabon 
1998 underskrev skovministrene et sæt 
"Paneuropæiske operationelle retnings
linier for bæredygtig skovdrift" på 
ejendomsniveau. 
I Danmark har retningslinierne udarbej-



det i Projekt Bæredygtig Skov været 
hovedgrundlag for den arbejdsgruppe 
under det nationale Forest Stewardship 
Council (FSC), der nu har fastlagt et sæt 
retningslinier, der kan danne grundlag 
for FSC-certificering. 
De danske FSC retningslinier har, så 
vidt Skov- og Naturstyreisen kan vurdere, 
den svaghed, at de økonomiske 
interesser ikke i tilstrækkelig grad er 
repræsenteret. Det betyder, at retnings
linierne i mindre udstrækning end for 
vore nabolande tager hensyn til de 
økonomiske interesser ved skovdriften. 
Dette bekræftes af en sammenlignende 
analyse, som Skov- og Naturstyreisen 
har fået foretaget af de danske FSC 
kriterier i forhold til nogle af vore 
nabolande. En certificering i henhold til 
disse retningslinier vil betyde, at danske 

skovejere skal tåle større afsavn end 
f.eks. de svenske. Dermed er de konkur
rencemæssigt dårligere stillet. 
Det kunne på sigt stille træ dårligere i 
forhold til substitutter, og dermed få den 
uheldige konsekvens, at færre ønsker at 
investere i skov , herunder plante skov i 
Danmark. 

Videre opfølgning 

Skov- og Naturstyreisen ønsker fortsat 
at der opnås enighed om frivillige ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift på 
ejendomsniveau . Udgangspunktet bør 
være de operationelle retningslinier 
vedtaget af skovministrene i Lissabon. 
Derfor har styrelsen nedsat en arbejds
gruppe, der skal søge at nå til enighed 
om frivillige nationale retningslinier for 

Retningslinierne for bæredygtig skov kan anvendes i forbindelse med certificering af skov
ejendomme og mærkning af træprodukter hvis private certificeringsinitiativer ønsker det. 
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bæredygtig skovdrift med udgangspunkt 
i resultaterne fra Lissabon. 
Det burde være en overkommelig 
opgave. For i realiteten - at dømme ud 
fra Projekt Bæredygtig Skov - er 
uenighederne mellem de forskellige 
interessegrupper i Danmark små i for
hold til retningslinierne. 
De europæiske skovministre har skitseret 
flere forskellige anvendelsesmuligheder 
for de frivillige paneuropæiske operatio
nelle retningslinier. Især skal fremhæves, 
at retningslinierne vil være centrale som 
kommunikationsværktøj i forhold til 
skovforvalteres og skovejeres forståelse 
af, hvad der konkret menes med bære
dygtig skovdrift. I dansk sammenhæng 
er der i Miljø- og Energiministeriets 
Natur- og MiljØpolitiske redegørelse 
(1999) fokuseret på tre anvendelses
muligheder: 
• justering af eksisterende driftsfor

skrifter for statsskovene 
• målretning og justering af tilskuds

ordningerne til private skovejere 
• formulering af konkrete rammer for 

certificering af skovejendomme 
Lignende processer er allerede afsluttet i 
vore nabolande, herunder i Finland, 
Sverige, Norge og Storbritannien. 

Ramme for certificering 

Anvendelse af retningslinierne i for
bindelse med certificering af skovejen
domme og mærkning af træprodukter 
kan ske hvis private certificerings
initiativer ønsker det. Det bør i så fald 
ske inden for rammerne af internatio
nale anbefalinger om certificering. 
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Derfor arbejder Skov- og Naturstyrelsen 
for, at der skabes en fælles europæisk 
ramme for certificering og mærkning. 
Formålene med en fælles europæisk 
ramme er at sikre, at alle certificerings
systemer: 
• understøtter bæredygtig skovdrift , 

som defineret af skovministerene 
Lissabon, 

• varetager forbrugernes interesser i 
troværdighed, sammenlignelighed og 
gennemskuelighed, 

• tager hensyn til de særlige forhold 
der gør sig gældende for de små 
skovejere, 

• fremmer brugen af træ som miljø
venligt produkt, frem for at fremme 
brugen af substitutter, 

• er tilstrækkeligt omkostningseffek-
tive. 

I dette og det følgende nummer af DST 
præsenteres resultaterne af Projekt 
Bæredygtig Skov i en række artikler. 
Hæfte l omtaler de samfundsmæssige 
og de Økologiske aspekter, mens de 
økonomiske aspekter behandles i næste 
nummer. 
Projektet og dets resultater er fortsat 
yderst aktuelt - derfor ønskes god 
læsning. 

Tilskud 

Til udgivelse af resultater fra Projekt 
Bæredygtig Skov i DST er der modtaget 
tilskud fra Carlsen-Langes Legatstiftelse 
og Vemmetofte Kloster, som herved 
takkes. 

Redaktionen 



Bidrag til en 
samfundsmæssig diskussion 
af bæredygtig skovdrift 

Af Tove Enggrob Boon, Forskningscentret for Skov & Landskab og 
Den KgJ. Veterinær- og Landbohøjskole 

Bæredygtig skovdrift handler om at tage 
hensyn til og afveje interesser i skov
driften , idet ikke alle interesser kan for
ventes varetaget samtidigt. 
Med Projekt Bæredygtig Skov har 
Nepenthes Consult for Skov- og 
Naturstyreisen givet sit bud på hvad der 
menes med bæredygtig skovdrift i 
praksis. Det resulterede i et sæt ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift. 
I denne artikel vurderes hvilke interesse
afvejninger der ligger i retningslinier for 
bæredygtig skovdrift, med henblik på 
varetagelse af de beskæftigelsesmæssige, 
kulturhistoriske, landskabelige og fri
luftsmæssige interesser der knytter sig 
til skovdriften, jf. Skovlovens § 15, 
stk.2: 

"Ved god og flersidig skovdrift forstås, at sko

vene skal dyrkes med henblik på både at forøge 

og forbedre træproduktionen og varetage land

skabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og 

miljøbeskyttende hensyn samt hensyn til fri

luftslivet" . 

I artiklen fokuseres der på, hvad skoven 
betyder for samfundet, mens den mod
satte sammenhæng ikke belyses, nemlig 
samfundets betydning for skoven i form 
af lovgivning, information, forskning og 

uddannelse og institutionelle rammer i 
øvrigt. 
Ved udarbejdelsen af retningslinier for 
bæredygtig skovdrift tog Nepenthes 
Consult udgangspunkt i foreliggende 
materiale vedrørende god driftspraksis, 
f.eks. artikler fra DST, hæfter fra 
SKOV-info og Skovlovens bestemmel
ser. Diskussionen og konsekvensvurde
ringen af retningslinier for bæredygtig 
skovdrift er derfor i udstrakt grad en 
vurdering af de krav og forslag til god 
og flersidig skovdrift som allerede findes, 
eksempelvis udlæg af urørt skov og 
anlæg af skovbryn. Det særlige ved 
retningslinierne er, at der er foretaget en 
sammenstilling og afvejning af alle disse 
krav og forslag til dansk skovdrift. 
I artiklen sammenfattes en diskussion af 
retningslinier for bæredygtig skovdrift, 
3. udkast, som den udspandt sig i 
temagruppen for sociologi. Temagrup
pen var sammensat af seks fagfolk som 
i et forløb på 4 møder diskuterede 
retningsliniernes konsekvenser i forhold 
til den gældende forståelse af skovens 
samfundsmæssige betydning. 
Temagruppens medlemmer var lektor 
Jesper Brandt (RUC), professor Finn 
Helles (KVL), skovrider Ole Høgsgaard 
(Arbejdsgiverforeningen for Land- og 
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Skovbrug), forsker Katrine Højring 
(FSL), fuldmægtig Anne Grete Swainson 
(SNS), direktør Niels Elers Koch (FSL), 
formand, og forskningsassistent Tove 
Enggrob Boon (FSL), faglig sekretær. 

Et samfundsmæssigt perspektiv 
på bæredygtighed 

Skovens rolle i samfundet har un
dergået forandring i de seneste årtier. 
Tidligere fokus på træproduktion og 
krav om driftsoverskud suppleres nu af 
samfundsmæssige krav om en række 
andre materielle og immaterielle ydelser. 
Samtidig stilles der krav til processen 
(sprøjtefri drift, arbejdsmiljø, med
arbejderindflydelse mv.) såvel som til 
organisationsstrukturen (teknologi, in
frastruktur, kompetence mv.). 
Kravene til dagens skovbrug er altså 
vidtfavnende, foranderlige og ofte 
modstridende. "Skovbrug" som et en
hedsbegreb afløses af et bredt spektrum af 
specialiserede aktiviteter, fra hugst til 
pleje af biodiversitet og friluftsaktiviteter 
og kommunikation med omverdenen, 
fra budgetlægning til C02 -regnskaber 
og etiske regnskaber med skoven som 
fællesnævner. Der opstår behov for 
nye former for viden, politikformulering 
og problemløsning foregår på tværs af 
sektorer, og en række nye specialister og 
aktører deltager i den skovpolitiske 
proces. 
Bæredygtighedsbegrebet beskriver skov
brugets ændrede rolle, hvor nuværende 
og kommende generationers behov skal 
tages i betragtning i skovdriften. Alle 
interesser kan ikke tilfredsstilles samti
digt, og det står klart, at der ikke er 
nogen entydig måde at sikre bæredygtig 
skovdrift på. Operationalisering af 
begrebet bæredygtig skovdrift inde-
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bærer derimod interesseafvejning og 
dermed politikformulering. Projekt 
Bæredygtig Skover et bud på en sådan 
interesseafvejning. 
Selvom vi havde fuld viden om økolo
giske, økonomiske og samfundsmæssige 
forhold, ville det derfor ikke være 
muligt at give et objektivt svar på, hvad 
der er samfundsmæssigt bæredygtigt. 

Beskæftigelse 

Beskæftigelsen indenfor skovbruget er 
faldende. I 1979 var der et gennemsnitligt 
årligt timeforbrug på 15,7 timer/ha, mens 
tallet i 1992 var 7,8 timer/ha (den årlige 
lønstatistik fra Land- og Skovbrugets 
Arbejdsgivere). Årsagen til dette fald er 
navnlig skovbrugets stigende grad af 
mekanisering, ikke mindst i nåletræs
skovningen, samt en vis ekstensivering i 
det vedproducerende skovbrug. 
Hvis der er mangel på beskæftigelse kan 
skovbruget evt. bidrage til en bæredygtig 
udvikling ved at tilbyde arbejdspladser. 
Derimod vil mangel på arbejdskraft rejse 
spørgsmål om, hvorvidt den eksisterende 
arbejdskraft er optimalt fordelt, og om 
arbejdskraft i skovbrugssektoren måske 
skulle flyttes over i en anden sektor. 
Retningslinier for bæredygtig skovdrift 
lægger op til en naturnær driftsform 
med uensaldrende blandingsskov , 
ingen renafdrifter, stærkt begrænset 
jordbearbejdning og brug af maskiner 
(bl.a. middel 7.1 - 7.5 vedrørende 
dyrkningsgrundlaget og det økologiske 
kredsløbs bevarelse). En sådan drifts
form medfører et øget behov for manuel 
arbejdskraft og har dermed en gavnlig 
effekt på beskæftigelsen. 
Manuelt skovarbejde er stærkt fysisk 
belastende. En øget af-teknologisering 
må forventes at medføre en udvikling i 
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Retningslinier for bæredygtig skovdrift forventes at fremme beskæftigelsen indenfor 
skovbrug, mens den fysiske belastning af den enkelte skovarbejder øges. 

retning af flere og voldsommere arbejds
skader, en udvikling som ville kunne 
afhjælpes gennem udvikling af ny 
teknologi og uddannelse i arbejdsmiljø 
på alle niveauer. 
Den teknologiske udvikling på alle 

samfundsområder med stadigt færre 
manuelle jobs levner kun ringe mulig
heder for de mennesker, som trives 
bedst i sådanne. En omlægning til en 
drift som foreskrevet i retningslinierne vil 
øge mulighederne for disse mennesker. 
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Sammenfattende forventes retnings
linier for bæredygtig skovdrift altså at 
fremme beskæftigelsen indenfor skov
brug, mens den fysiske belastning af den 
enkelte skovarbejder øges. 

Natursyn 

Vurderingen af skovenes kulturhistoriske, 
landskabelige og friluftsmæssige værdi
er tager udgangspunkt i en diskussion af 
natursyn. Vore holdninger til skoven og 
dens drift farves af det underliggende 
etiske og æstetiske syn vi har på naturen 
og menneskets rolle heri på et givet tids
punkt. 
Natursyn er et dynamisk begreb, som 
vekselvirker med praksis. Den enkeltes 
natursyn lægger rammerne for hvad der 
er "rigtigt" i forhold til brug af naturen, 
men det forandres samtidig i takt med 
ændret praksis . Skoven optræder dagligt 
som begreb og symbol i den menneske
lige kommunikation, og det begrebs
mæssige indhold modificeres i takt med 
de sammenhænge skoven nævnes i, og 
de ord der knyttes hertil. 
De immaterielle interesser i skovdriften 
er nært knyttet til natursynet. Vi har 
nogle forestillinger om hvad en "rigtig" 
skover, og hvad vi derfor forventer at se 
og opleve, når vi går i skoven. Men sko
ven har også en umiddelbar værdi. 
Højring (1995) anfører, at bevidstheden 
om skovens eksistens og kontinuitet er 
af betydning for vores selvforståelse. 
Naturen repræsenterer noget oprindeligt 
i modsætning til kulturen, noget vildt og 
uspoleret og fremmed i kontrast til civi
lisationens struktur og tryghed. 
Med det perspektiv bliver interesser i 
skovdriften mere end et spørgsmål om 
økonomi og ejerforhold . De bliver også 
et spørgsmål om en symbolsk natur-
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eller måske snarere kulturarv , som skov
ejeren skal varetage på vegne af hele 
befolkningen. 
Hvilke konsekvenser har det for vurde
ring af retningslinier for bæredygtig 
skovdrift? 
De opstillede retningslinier for bære
dygtig skovdrift peger i retning af en 
mere naturnær skovdrift end den 
nuværende. Det fører til større uensar
tethed på lokalt niveau, med flere og 
uensaldrende træarter på samme areal 
(middel 7 .1-7 .3 og middel 10.3), et mere 
rodet billede pga. buskopvækst, stående, 
døende træer og større mængder dødt 
ved i skovbunden (middel 8.6). 
Dødt ved og døde eller døende træer vil 
lokalt give et stærkere indtryk af forfald 
og forrådnelse. På landskabsniveau for
ventes derimod et mere ensartet billede 
med glidende overgange mellem vege
tationsformer, hvor den hidtidige traditi
on har været stærkt afgrænsede enheder 
af monokulturer med skift mellem 
træarterne. 
Det er uvist, hvilken betydning en ænd
ret driftsform umiddelbart har på skoven 
som symbolværdi. Valget af en drifts
form, som tillader det rådne, det ildelug
tende, det "grimme", vil kunne skabe en 
konflikt mellem eksisterende symbol
værdier baseret på en "harmonisk oprin
delighed" og virkeligheden, eller det vil 
føre til en revision af forestillingen om 
oprindelighed. 
Olwig (1995) hævder, at vi i dag opfat
ter naturen som en landskabsscene, der 
bør udformes efter den romantiske land
skabskunsts normer, som det fremgår af 
guldaldermaleri og -digtning. Dette 
skulle bevirke at der eksisterer skjulte 
fordomme over for et visuelt rodet miljø 
som f.eks . græsningsskov (middel 6.4) 
eller efterladelse af dødt ved i skovbun-



den (middel 8.6). Dette understøttes af 
resultater fra Jensen og Koch (1997), 
som fandt frem til, at naturskov som 
sådan ikke står særligt højt på befolk
ningens liste over foretrukne skovmil
jøer. 
Ud fra en illusorisk betragtning om sko
ven som den sidste rest natur, der ikke er 
underlagt mennesket, vil større "vild
skab" dog være tilfredsstillende ud fra 
en betragtning om, at balancen mellem 
civilisation og natur rettes lidt op igen. 
Dette blev undersøgt og bekræftet af 
Jensen og Koch (1997), idet en forkla
rende tekst ("naturskov") på to i øvrigt 
identiske naturskovsfotografier giver en 
positiv påvirkning af befolkningens vur
dering af dette skovmiljø. 

Skovens kulturhistoriske værdier 

Omkring 3/4 af alle kendte fortidsmin
der er forsvundet, men det samme svind 
er ikke sket i skovene (Skov- og 
Naturstyreisen, Kulturhistorisk Kontor 
1992). Derved har skoven opnået stor 
betydning i forbindelse med beskyttelse 
af de tilbageværende fortidsminder. 
Skovens kulturhistoriske værdier omfat
ter de fortidsmindetyper, der er nævnt i 
Naturbeskyttelseslovens § 12: 

*' Høje, røser, stengrave, dysser, jættestuer, ski

bssætninger, ubebyggede voldsteder og værfter, 

forsvarsanlæg, ødekirkegårde, ruiner, runesten, 

bautasten, sten med helleristninger, kors, mile

pæle, vildtbanesten og lignende. 

,~ Mølleanlæg, dæmninger, bro- og vejanlæg, 

sten volde, stenrækker, bebyggede voldsteder og 

værfter, helligkilder, kanaler, anlæg ved eller i 

søer, åer og moser, bopladser. 

* Krigergrave, mindesmærker, sten- og jorddi

ger, agerspor, fangstgruber, sten- og grenkast og 

sten og træer, hvortil der er knyttet folkesagn, 

historisk overlevering eller kulturhistorisk tradi

tion. 

Hertil kommer underjordiske for
tidslevn, gamle driftsformer som stæv
nings- og gærdselsskov og græsnings
skov , og moser med tørvelag indehol
dende pollen og andre spor om skovens 
historiske udvikling. 
Der er registreret ca. 30.000 fortidsmin
der i Danmark, som er fredet efter 
Naturbeskyttelsesloven. Ca. 40 pet. lig
ger i skovene (Thomsen 1988). 
Hertil kommer 75.000 arkæologiske 
anlæg, som er beskyttet efter Museums
Ioven. De arkæologiske anlæg er ofte 
overpløjede gravhøje og dyssetomter, 
men kan også være ikke synlige boplad
ser under jordoverfladen. Der findes ca. 
3200 gravhøje, stendysser og andre for
tidsminder i statsskovene (Miljø- og 
Energiministeriet, Skov- og NaturstyreI
sen 1995). I Skov- og Naturstyreisens 
kulturhistoriske kontor findes alle kend
te, fredede fortidsminder indtegnet på 
målebordsblade i 1 :20.000. Der er end
videre et kartotek med en kort beskrivel
se af hvert fortidsminde. 
Det nuværende samfundsmæssige mål 
er at bevare eller i det mindste beskytte 
disse kulturhistoriske minder. Thomsen 
(1988) og Højring (1992) beskriver for
tidsmindeme i skoven og angiver meto
der til pleje og hensyntagen i skovdrif
ten . 
Hovedkravet er, at der ikke må anven
des arbejdsmetoder, som beskadiger for
tidsmindet. Det vil sige, at stødrydning, 
jordbearbejdning, ændringer og beska
digelser af overfladen ved kørsel med 
tunge maskiner skal undgås, ligesom der 
kan plantes løvtræ fremfor nål for at 
undgå stormfald. For at fremhæve for
tidsmindet kan den historiske vegetation 
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genetableres, der kan anvendes en anden 
træart end i den omgivende bevoksning, 
ligesom der kan tyndes stærkt omkring 
fortidsmindet. 
Set i forhold til retningslinier for bære
dygtig skovdrift er en lang række af mid
lerne til fordel for bevarelse af fortids
minderne (herunder middel 7.1 om be
grænsning af brugen af renafdrift og 
middel 7.4 og 7.5 om at undgå jordbear
bejdning, hhv. størrelse og vægt af 
maskiner). 
Middel 10.3 om at tilstræbe komplekse, 
fleretagerede bevoksninger mindsker 
mulighederne for at synliggøre fortids
minderne på lidt længere afstand. Mid
del 8.4 om udlæg af urørt skover pro
blematisk, hvis fortidsmindet ligger 
deri, for så vidt mulighederne for pleje 
af fortidsmindet og dets omgivelser der
ved begrænses stærkt. Hertil kommer 
risikoen for at rådne træer falder ned og 
beskadiger fortidsmindet. 
Sammenfattende vurderes det at ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift 
fremmer bevaring af de kulturhistoriske 
værdier. 

Skovens landskabsmæssige 
funktion 

Skovenes opbygning og beliggenhed i 
landskabet har en direkte oplevelses
mæssig effekt. En skov kan fremkalde 
en umiddelbar æstetisk fornemmelse, en 
fornemmelse af storhed, skønhed eller 
måske vildskab. Men skoven som land
skabselement har også en symbolsk 
funktion ved som før nævnt at skabe 
kontrast mellem menneske og "natur" 
og mellem forskellige typer "natur". 
Herigennem styrkes menneskets selv
forståelse og sociale forankring. 
De danske skove ligger spredt rundt i 
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landskabet. Skoven dækker omkring 
470.000 ha, 10 % af landet. For hver ha 
skover der i gennemsnit 88 m skovbryn, 
for hver ha jord er der gennemsnitligt 
6,2 m skovbryn (Landbrugsministeriets 
arealdatakontor og Skovstyreisen 1984). 
Det er et politisk erklæret mål at fordob
le skovarealet indenfor en trægenerati
on, så man kan forudse en drastisk 
ændring af landskabet. 
Retningsliner for bæredygtig skovdrift 
middel 5.5. foreskriver at der tages hen
syn til bevarelse af skovens landskabeli
ge funktioner uden dog at specificere, 
hvad der forstås dermed. Konkretiserin
gen skal deIfor læses ud af de øvrige 
midler. For at belyse hvorvidt retnings
linier for bæredygtig skovdrift sikrer, at 
der tages de nødvendige landskabelige 
hensyn, må vi først belyse, hvori skov
ens landskabelige værdi består. 
I Projekt Friluftsliv '95 ved Forsknings
centret for Skov & Landskab har man 
spurgt et repræsentativt udsnit af befolk
ningen hvilke landskaber de foretræk
ker, uagtet årsagen (Jensen og Koch 
1997). Projektet er en gentagelse af Pro
jekt Skov og Folk fra 1975-1987 (bl.a. 
Koch og Jensen 1988). Resultaterne fra 
Friluftsliv '95 viser i lighed med Skov 
og Folk at: 
- Søer og vandløb vurderes som meget 
positive elementer i skoven, mere posi
tive end en mose, som igen vurderes 
mere positivt end landbrug i skoven. 
- Løvskov vurderes generelt højere end 
nåleskov. Den ensaldrende bøgeskov 
var i 1977178 klart den foretrukne skov
type. En tilsvarende præference findes 
ikke i 1993/94. Generelt foretrækkes 
uensaldrende og dermed fleretageret 
skov fremfor ensaldrende skov. 
- Gamle bevoksninger vurderes generelt 
højere end unge. 



- En åben skov foretrækkes frem for en 
tæt skov. 
- Naturskov vurderes relativt positivt, 
specielt når der på fotografiet informe
res om, at der er tale om denne skovtype 
(Jensen og Koch 1997). 
Nogle elementer taler for præference for 
naturskov: at fleretageret bøg foretræk
kes fremfor uetageret, at ældre løvskov 
foretrækkes fremfor yngre, at fravær af 
visse skovningsaktiviteter og publi
kumsfaciliteter foretrækkes. Andre ele-

menter taler imod præference for natur
skov: Fravær af stammer og grene på 
skovbunden foretrækkes, lysåben skov 
foretrækkes fremfor mørk, svagthugget 
skov, og bøgeskov uden træruin fore
trækkes fremfor bØgeskov med træruin. 
Retningslinier for bæredygtig skovdrifts 
middel 8.5, som foreskriver genetable
ring af sØer, moser og skovsumpe, vur
deres positivt i fht. resultaterne fra 
Jensen og Koch (1997). Tilsvarende er 
den uensaldrende, fleretagerede skov 

Retningslinierne lægger op til enfleretageret og uensaldrende blandingsskov. Dette sva
rer til at befolkningen i gennemsnit foretrækker gamle bevoksninger fremfor unge og 
uensaldrende og dermed fleretageret skov fremfor ensaldrende skov. Men den popu
læreste skovtype, den ensaldrende bøgeskov, passer ikke ind i den drift, som retningsli
nierne lægger op til. 
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(middel 7.1 og 10.3) populær, men dog 
ikke så populær som den højstammede 
bøgeskov, som retningsl i nierne ikke 
lægger op til. 
Middel 8.2 foreskriver øget brug af 
hjemmehørende træarter, dvs. større 
løvskovsandel. Dette svarer til befolk
ningens gennemsnitlige præferencer for 
løvskov. Denne præference dækker over 
betydelig variation mellem og indenfor 
geografiske regioner, og den kan ikke 
tages som udtryk for, at nåleskov er 
uønsket. 
Retningslinierne lægger op til en skov
drift, hvor egentlige nykulturer ikke fin
des, idet bevoksningen tilstræbes at 
være fleretageret og uensaldrende blan
dingsskov hvor muligt (middel 7.1 og 
10.3). Dermed vil alle bevoksninger i 
princippet indeholde såvel gamle som 
unge træer. Dette er i overensstemmelse 
med befolkningens gennemsnitspræfe
rence for gamle bevoksninger fremfor 
unge og uensaldrende og dermed flere
tageret skov fremfor ensaldrende skov 
(Jensen og Koch 1997). Men den popu
læreste skovtype, den ensaldrende bøge
skov, passer ikke ind i den drift, som ret
ningslinierne lægger op til. 
Ligeledes foretrækker befolkningen 
som gennemsnit en åben skov frem for 
en tæt skov (Jensen og Koch 1997). Det
te vil muligvis også være svært at leve 
op til i en uensaldrende, fleretageret 
blandingsskov . Middel 4.1 foreskri ver 
dog sikring af udsigtspunkter og 
lysåbninger mv. af hensyn til friluftsli
vet. 

En anden måde at belyse skovens land
skabsmæssige virkning på er ved syste
met Visual Resources Management 
System (VRMS). VRMS belyser skove
nes landskabsmæssige effekt med ud-
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gangspunkt i de faktorer, som påvirker 
vores oplevelse af landskabet. 
VRMS bygger på en analyse af følgen
de forhold: Skov kan dominere landska
bets grundlæggende karakter eJler sup
plere den, eventuelt afvige fra den, og 
dermed skabe variation i landskabet. 
Landskabets karakter kan beskrives ved 
form, linieføring, farve og overflade
struktur. Skovens virkning i landskabet 
afhænger af disse faktorer. 
En skov kan dominere landskabet på 
forskellig måde: 
- Ved at stå i kontrast til det øvrige land
skab. 
- Ved dets geometri at lede beskuerens 
blik i en bestemt retning, f.eks. langs et 
skovbryn eller mod et centrum, som 
veje der mødes. 
- Ved at dominere sammen med et andet 
element, evt. en anden skov. 
- Ved at indramme et andet landskabs
element, f.eks. en stendysse. 
VRMS systemets anvendelse i skovbrug 
er beskrevet af Canger og Koch (1987) 
og Koch og Kristiansen (1991). Syste
mets svaghed er muligvis, at denne todi
mensionelle, billedmæssige betragtning 
af landskabet ikke er tilstrækkelig. 
Granby (1995) og Borup (1991) beskri
ver også hvordan man kan udforme skov 
og skovdriften så der tages landskabs
hensyn, idet Borup navnlig beskæftiger 
sig med skovbrynenes udformning. 
Begge forfattere overvejer blandt andet 
hvorledes skoven kan være med til at 
understøtte og bevare egnskarakteristi
ske træk, idet dette betragtes som posi
tivt. 
Retningslinier for bæredygtig skovdrifts 
middel 5.3 foreskriver, at skovbrynene 
etableres med brug af egnskarakteristi
ske træer og buske, i overensstemmelse 
med Borups (1991) anbefalinger. Mere 



specifikke retningslinier for skovens 
udformning i stil med VRMS systemet 
er dog ikke givet. 
Retningslinier for bæredygtig skovdrift 
er i store træk i overensstenunelse med 
de resultater og anbefalinger der kom
mer fra ovennævnte analyser. 
Landskabspræferencer varierer fra per
son til person og synes delvist betinget 
af hidtidige erfaringer. Det vigtigste 
mht. at frenune skovenes landskabelige 
værdi synes derfor at være variation, 
uden at man kan konkretisere præcist, 
hvilken variation der skal være mellem 
træarter, mellem driftsformer, mellem 

aldersklasser, mellem skov og anden 
arealanvendelse. 
Det væsentligste kritikpunkt ved ret
ningslinier for bæredygtig skovdrift er, 
at de ganske vist fremmer variation på 
bevoksningsniveau ved at etablere flere
tagerede blandingsskovstrukturer, men 
det indebærer samtidig en vis uniforme
ring af skovbilledet på landskabsniveau. 

Skovens rekreative funktion 

Skovloven stiller krav om, at der tages 
hensyn til friluftsaktiviteter på fredskovs
pligtige arealer, navnlig i offentligt ejede 

Figur l. SkovareaL pr. indbygger 1994 iforskellige dele af landet. Kilde: Skove og Plan
tager 1990. Danmarks Statistik og Skov- og Naturstyrelsen 1993. Befolkning i kommu
nerne l. januar 1994. Danmarks Statistik. 
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skove. Skoven danner rum for en række 
forskellige og undertiden modstridende 
friluftsinteresser, som varierer fra skov til 
skov og fra person til person. Hovedreg
len synes igen at være variation. 
For detførste er skovenes beliggenhed i 
forhold til befolkningen af betydning for 
deres friluftsmæssige værdi. Figur 1 
viser skovarealet per indbygger fordelt 
efter amt, baseret på den seneste skov
tælling. Figuren viser en stor spredning, 
idet skovarealet per indbygger varierer 
fra 0,005 ha i Københavns Amt til 0,23 
ha i Bornholms Amt. Retningslinier for 
bæredygtig skovdrift opererer på drift
sniveau og har derfor ikke nogen hold
ninger hertil. 
For det andet er offentlighedens adgang 
til skovene afgørende. Naturbeskyttel
sesloven sætter rammer for offentlighe
dens adgang til de private og offentlige 
skove. 
Retningslinier for bæredygtig skovdrift 
middel 4.2 og 4.3 begrænser imidlertid 
befolkningens adgang, idet publikums 
adgang og brug af skoven skal begræn
ses/reguleres i nærheden af naturskov , 
vildt- og naturbeskyttelsesområder. 
For det tredje har skovenes landskabeli
ge udformning betydning for den ople
vede værdi af et skovbesøg, se oven
stående afsnit om skovenes landskabelige 
værdi. 
For det fjerde har de driftsmæssige 
påvirkninger betydning for skovens 
værdi som besøgsrnål. Stilhed vurderes 
meget højt af skovgæsten (Jensen og 
Koch 1997). 
Som nævnt er søer og vandløb populære 
at møde i skoven. Valg mellem en 
skovsø, en mose i tilgroning og en mose 
tilplantet med ask blev prioriteret i 
nævnte rækkefølge. 
Pattedyr og fugle er meget populære at 
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møde i skoven, idet "et rådyr" opnår 
næsthøjest vurdering af samtlige 100 
benyttede verbale påvirkninger og af 
samtlige 52 fotos der blev brugt af 
Jensen og Koch (1997). 
Blandt de påvirkninger, som befolknin
gen som helhed ikke ønsker at opleve i 
forbindelse med et skovbesøg, kan næv
nes: støj, skovfremmede anlæg (lege
pladser, motionsanlæg mv.), affald, 
hugstaffald efter tyndinger, brug af 
vækstrør, kulturrenholdelse med kemi
kalier, klippede træer. Til gengæld vur
deres muligheden for at få gratis vandre
tursfoldere såvel som skiltning der 
informerer om skoven positivt (Jensen 
og Koch 1997). 
Retningsliniernes middel 4.1 foreskriver 
at der tages hensyn til friluftslivet ved 
indretningen af skoven og dens forvalt
ning. Retningsliniernes middel 8.5 fore
skriver genetablering af søer, moser og 
skovsumpe. Det er positivt set i forhold 
til befolkningens præferencer for sØer 
og vandløb. Større områder med moser 
og skovsumpe må dog forventes at gøre 
arealet uegnet til rekreationsformål. 
Retningslinierne tilstræber generelt 
bevaring og frenune af biodiversiteten. 
Men netop mht. hjortevildt, som værd
sættes af skovgæsten, anbefales en 
"regulering af vildtbestanden" i middel 
7.2. Om et mindsket antal hjortevildt vil 
mindske eller øge skovens rekreative 
værdi (glæden ved at møde et rådyr) er 
uvist. 
Middel 1.4, som forbyder nyanlæg af 
monokulturer af juletræer og klippeg
rønt, er i harmoni med befolkningens 
gennemsnitlige aversion mod klippede 
træer, ligesom brug af kemikalier vurde
res lavt, svarende til middel 9.4 som 
foreskriver stærkt begrænset brug af 
pesticider. 



Retningslinierne betyder at publikums adgang og brug af skoven skal begrænses/regu
leres i nærheden af naturskov, vildt- og naturbeskyttelsesområder. 

Middel 8.6 foreskriver bevaring af døde 
stående og faldne træer samt hule træer. 
Det vurderes at være i konflikt med den 
friluftsmæssige brug af skoven pga. 
faren for at få grene i hovedet. 
Men udover skovenes placering, 
adgangsmulighederne til skov og skove
jerens driftsmæssige dispositioner er de 
friluftslivsbetingede påvirkninger 
måske den væsentligste faktor til at for
klare en skovs friluftsmæssige værdi. 
Som nævnt vurderes stilhed i skoven 
højt af befolkningen. Jo færre skov
gæster man møder på sin vej, des større 

kvalitet tillægges skovturen generelt 
(Jensen og Koch 1997). 
Omkring 90 % af den voksne danske 
befolkning er på en kortere eller længe
re tur i skoven mindst en gang om året. 
Antallet af skov besøg pr. individ er sti
gende, i form af et stigende antal hyppi
ge skovgæster, mens besøgenes gen
nemsnitlige varighed er faldende 
(Jensen og Koch 1997). Tilsvarende ses 
en stigende tendens til store og helt små 
(1-2 pers.) gru pper af skovgæster frem
for "familiegrupper", dvs. 3-6 personer 
(Jensen og Koch 1997). 
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Skovgæsterne fordeler sig meget ujævnt 
over de danske skove. Bynære skove, 
specielt i hovedstadsområdet, og skove 
ved sommerhusområder benyttes langt 
mere intensivt end resten af skovarealet. 
Cirka en femtedel af den voksne befolk
nings skovanvendelse finder sted på fire 
skovdistrikter, nemlig Jægersborg, 
København og daværende Hørsholm 
statsskovdistrikter samt Århus kommu
nes skove. Hertil kommer, at den rekre
ative brug af de enkelte skove også er 
ujævnt fordelt over arealet (Jensen og 
Koch 1997). 
Hyppigheden af skovbesøg falder gene
relt med stigende afstand til skoven, 
mens varigheden af de enkelte skovbe
søg generelt stiger med stigende afstand 
til skoven. To tredjedele af skovbesøge
ne finder sted i den skov, der ligger nær
mest bopælen. Endelig konstateres en 
besøgsmæssig koncentration i forårs- og 
sommermånederne og i weekenderne 
generelt (Jensen og Koch 1997). 
Nogle skove er altså mere intensivt 
besøgte end andre. Herudover har det 
også betydning, hvilken type skov
gæster der er. Gennemsnitligt vurderes 
det mere positivt at møde (1) skovturs
familier, ryttere og motionsløbere; end 
(2) cyklister og jægere; som igen foret
rækkes fremfor (3) bilister og knallert
kørere. Mountainbikeryttere er upopu
lære. 
Transistorradioer, telte og campingvog
ne vurderes generelt at være uønskede at 
møde, hvorimod "en hytte hvor man kan 
søge læ" vurderes relativt højt. Færdsel 
med løs hund og deciderede hundeskove 
vurderes ikke særligt højt af befolknin
gen som helhed, men der er stor spred
ning i holdningerne hertil (Jensen og 
Koch 1997). 
Retningsliniernes middel 4.3 om at for-
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byde "belastende friluftsaktiviteter" nær 
naturskov er formuleret i overensstem
melse med befolkningens præference 
for stilhed på skovturen og aversion 
mod larmende aktiviteter. Midlets aktu
elle betydning for den stilhedssøgende 
gæst afhænger af, om der er adgang til 
naturskovsområdet, jvfr. middel 4.2 som 
anbefaler at begrænse uønsket adgang til 
naturskov , vildt- og naturbeskyttelses
områder. 
Sammenfattende kan det konstateres, at 
retningslinier for bæredygtig skovdr~ft i 
udstrakt grad er i overensstemmelse 
med den foreliggende forståelse af sko
venes ftiluftsmæssige betydning og de 
forhold der gennemsnitligt foretrækkes 
af skovgæsten. 

Samlet vurdering af retningslinier 
for bæredygtig skovdrift 

En række retningslinier er i indbyrdes 
konflikt mht. at fremme de ovennævnte 
værdier. Udlæg af urørt skov og be
grænsning af adgang hertil (middel 8.4 
hhv. 4.2) kan være positivt, for så vidt 
bevidstheden om at der findes urørt skov 
i Danmark kan have en positiv symbol
værdi. 
Fra et friluftsmæssigt synspunkt er det 
negativt, at befolkningens adgang be
grænses. U rørt skover et mindre egnet 
rekreationsobjekt, har et "rodet" udse
ende pga. døde træer og dødt ved i 
skovbunden (jf. også middel 8.6) og er 
derfor ikke et specielt attraktivt 
udflugtsmål. Der er mindsket risiko for 
driftsmæssigt betinget ødelæggelse af 
kulturminder, men til gengæld kan fal
dende træer og grene fremme nedbryd
ningen af og mindske adgangen til kul
turminderne. 
Middel 1.4 foreskriver at nyplantning af 



Retningslinier for bæredygtig skovdrift vurderes samlet set at fremme de landskabelige, 
og navnligt kulturhistoriske og friLujismæssige hensyn i skovdriften, idet nedfaldende 
grene fra døde træer dog kan udgøre en risiko. Retningsliniernes forventede negative 
konsekvenser er primært knyttet til beskæftigelse og landskabsæstetik. 

juletræer og pyntegrønt irenbestande 
undlades. Det har en mulig positiv 
effekt mht. blandt andet bevarelse af 
kulturhistoriske værdier. Hvis midlet 
resulterer i, at pyntegrøntproduktionen 
flyttes ud på markjord i stedet, kan det 
imidlertid have negative landskabelige 
konsekvenser, for så vidt sådanne kultu
rer ikke indpasses i landbrugslandska
bet. 
Retningslinier for bæredygtig skovdr(ft 
vurderes samlet set at fremme de land
skabelige, og navnligt kulturhistoriske 
og friluftsmæssige hensyn i skovdriften, 

idet nedfaldende grene fra døde træer 
dog kan udgøre en risiko. Retningslini
ernes forventede negative konsekvenser 
er primært knyttet til beskæftigelse og 
landskabsæstetik. 
Den samlede beskæftigelsesmæssige 
effekt vurderes at være positiv, idet ret
ningslinierne lægger op til et større 
omfang af manuelt arbejde og en større 
diversificering i arbejdsform. De negati
ve vurderinger mht. beskæftigelse er 
knyttet til midler der fører til mindsket 
produktionsareal, herunder udlæg af 
urørt skov og udlæg af bufferzoner, 
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samt fysisk mere belastende arbejdsope
rationer. 
Retningsliniernes landskabelige effekt 
kritiseres primært pga., at uensaldrende, 
fleretageret blandskovsdrift ganske vist 
fører til variation på bevoksningsniveau, 
men risikerer at resultere i uniformering 
af skovbilledet på landskabsniveau. 
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Den økologiske basis 
for bæredygtig skovdrift 
Af Bo Larsen, Michael K. Jakobsen, Karsten Raulund-Rasmussen, 
Erik D. Kjær, Peder Agger og Thomas Secher Jensen 

Med sit lange produktionsperspektiv 
arbejder skovbrug med en latent genera
tionskonflikt. I bestræbelserne på at få 
tilfredsstillet vore behov kan vi let kom
me til at ødelægge mulighederne for 
kommende generationer. Dette blev 
erkendt for flere hundrede år siden, og 
det førte til grundlæggelsen af det 
såkaldt "ordnede" skovbrug, der pri
mært skulle sikre den langsigtede, ved
varende træproduktion - det klassisk for
stlige bæredygtighedsideal. 
Den brundtlandske bæredygtighed 
opstiller mere generelle krav til at sikre 
fremtidige generationers muligheder for 
at opfylde deres flersidede behov. Set i 
et dyrkningsøkologisk perspektiv inde
bærer bæredygtighedstanken kravet om 
at sikre skoven som et fungerende, sta
bilt økosystem - at sikre balancen mel
lem benyttelse og beskyttelse af skoven 
som naturressource (Larsen 1997). 
I et forsøg på at løse de fordelingsmæs
sige problemer mellem nulevende og 
fremtidige generationer, som bæredyg
tighedskravet rejser, er begrebet "det 
økologiske råderum" blevet udviklet. 
Det økologiske råderum defineres som 
den mængde naturressourcer (luft, vand, 
jord, mineraler, energikilder, naturarea
ler, planter og dyr mv.), der kan bruges 
pr. år, uden at vi forhindrer fremtidige 

generationer i at få adgang til den sam
me mængde og kvalitet. De specifikke 
økologiske mål for retningslinier for 
bæredygtig skovdrift skal således sikre, 
at skovdriften ikke indskrænker "det 
økologiske råderum". 
Målet med denne artikel er at analysere 
de faktorer, der kan reguleres på ejen
domsniveau med henblik på at sikre, at 
det økologiske råderum ikke indskræn
kes . Faktorer, der reguleres regionalt og 
globalt (herunder givne miUøbetingelser 
som drivhuseffekt, nedbrydning af 
ozonlaget, luftforurening m.fl.), vil kun 
blive berørt i begrænset omfang. 

1. Det økologiske råderum og 
skoven som økosystem 

Skoven kan betragtes som et åbent ter
modynamisk system bestående af kom
plekst samvirkende grupper af autotrofe 
og heterotrofe organismer, som indgår i 
et samspil med det omgivende fysiske 
miUø (Larsen 1995a, Raulund-Rasmus
sen og Larsen 1989). 
Systemets strukturer, udtrykt ved dets 
organisation af stoffer (abiotiske ressour
cer) og informationer (biotiske ressour
cerIDNA), er et produkt af de processer, 
der "håndterer" ressourcerne (Perry 
1994, Larsen 1995a) . Disse omfatter: 
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Det såkaldt "ordnede" skovbrug skulle primært sikre den langsigtede, vedvarende 
træproduktion - det klassisk forstlige bæredygtighedsideal. Den brundtlandske bære
dygtighed opstiller mere generelle krav til at sikre fremtidige generationers muligheder 
for at opfylde deres flersidede behov. 

- Processer der påvirker de genetiske 
ressourcer, dvs. ændringer i DNA-pul
jen gennem selektion, migration, muta
tioner, genetisk drift og indavl. 
- Processer der påvirker de stoflige res
sourcer, dvs. ændringer i den stoflige 
pulje gennem input til og output fra næ
ringsstof-, energi- og vandkredsløbene. 
Disse processer kan have en kontinuert 
eller stokastisk (tilfældig) natur. De 
påvirkes løbende af naturlige forstyrrel
ser samt menneskeskabte indgreb - her
under skovning og fjernelse af biomas-
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se, dræning, gødskning og tilførsel af 
næringsstoffer via luftforurening, pesti
cidanvendelse, udryddelse af arter og 
indførsel af eksoter, herunder brug af 
ikke tilpassede populationer m.v. 
Som følge af disse processer er skovens 
strukturelle egenskaber (habitat-, samt 
flora- og faunadiversitet, biomasse, 
alders- og størrelsesklasser, rumlig for
deling mv .) og funktionelle egenskaber 
(produktion, effektivitet i vandudnyttel
se, energistrøm, næringsstofkredsløb, 
omfanget af integration mellem organis-



meme m.fl.) ikke permanente over tid. 
Man kan derfor ikke uden videre antage, 
at en given struktur er udtryk for en opti
mal balance. 
Desuden vil forstyrrelser i form af men
neskelige indgreb i skovstrukturen 
påvirke processerne, og det kan medføre 
ustabilitet og permanente forandringer 
(Larsen 1995a). 

1.1 Økologisk bæredygtighed 

Bæredygtighed i økologisk forstand kan 
på denne baggrund defineres som sik
ring af økosystemets basis for kontinu
erte afkast, dvs. en sikring af de biotiske 
og abiotiske ressourcer i tid. Dette for
udsætter, at de processer der sikrer res
sourcerne beskyttes. 

Bevarelse af biotiske ressourcer 
Den biotiske ressource kvantificeres i 
relation til det økologiske råderum ved 
den biologiske mangfoldighed (biodi
versiteten). Der skelnes almindeligvis 
mellem tre niveauer af biodiversitet: 
"økosystem-diversitet", "artsdiversitet" 
og "genetisk diversitet" (McNeely et al 
1990). 
Økosystem-diversitet (eller habitatdiver
sitet) består i den variation som findes 
indenfor et landskab mellem forskellige 
økosystemer. 
Ved artsdiversitet forstås det totale antal 
arter indenfor et givet område, hvor der 
ved en art forstås en samling organis
mer, som indgår (eller kan indgå) i et 
forplantningsfællesskab. 
Genetisk diversitet eller genetisk variati
on består i de arvelige forskelle både 
indenfor og imellem forskellige indivi
der indenfor samme art. 
Den genetiske variation, indenfor (og 
mellem) arter, er en forudsætning, men 
ikke en garanti for at økosystemet kan 

tilpasse sig ændringer i det omgivende 
miljø (klimaændringer, forurening, 
introducerede eller nytilkomne arter), 
idet den danner grundlag for fremtidig 
tilpasning gennem selektion og 
forædling. Det er derfor vigtigt at beva
re genressourcerne af hensyn til arternes 
og dermed økosystemets langsigtede 
stabilitet og anvendelse (Larsen 1995a, 
Graudal et al. 1997). 
Det er let at erkende betydningen af den 
del af den biologiske mangfoldighed, 
der har eller kan få betydning for sko
vens fremtidige stabilitet og anvendelse 
- den funktionelle biodiversitet. I praksis 
er det dog umuligt at afgrænse denne del 
af biodiversiteten. Ud fra en forsigtig
hedsbetragtning bør man derfor satse på 
at sikre biodiversiteten bredt. 

Bevarelse af abiotiske ressourcer 
I relation til en "råderumsbetragtning" 
udgør næringsstofferne skovøkosyste
mets vigtigste begrænsende abiotiske 
ressource. Klimaforhold såsom tempe
ratur og nedbør er som oftest også 
afgørende for skovens vitalitet og pro
duktivitet, men de er for det meste 
naturgivne og kan ikke - eller kun i 
meget begrænset omfang - påvirkes 
lokalt gennem skovdriften. 
Trods den tilsyneladende stofmæssige 
konstans danner et skovøkosystem hver
ken i naturlige eller under dyrkede om
stændigheder et lukket kredsløb, idet der 
løbende sker stofmæssige udvekslinger 
med omgivelserne (Raul und-Rasmussen 
& Larsen 1989). Næringsstofpuljen er 
således afhængig af en række processer, 
nemlig udvaskning og fjernelse af 
næringsstoffer, mineralisering, nitro
genfiksering, forvitring og deposition. 
Forholdet mellem biogeokemiske pro
cesser, som medfører opbygning og 

J73 



udtømning er afgørende for om den 
samlede næringsstofpulje ændres i posi
tiv eller negativ retning over tid og her
med for bæredygtigheden i økologisk 
forstand. 
Det er dog ikke muligt at sikre en abso
lut biogeokemisk ligevægt/stabilitet som 
følge af den naturlige udvaskning. Deri
mod bør der tilstræbes en relativ biogeo
kemisk ligevægt, hvor udvaskning og 
anden næringsstofeksport kompenseres 
ved forvitring og deposition (herunder 
næringsstof tilførsel ved gødskning). 
De processer hvori næringsstofferne 
indgår kan inddeles i tre grupper: 
- næringsstofudtømmende processer: 
udvaskning og eksport af næringsstoffer 
ved høst, 
- næringsstofopbyggende processer: for
vitring og deposition, herunder luftforu
rening, og 
- intern cirkulation af næringsstoffer: 
immobilisering og mineralisering. 
De to første grupper af processer er 
afgørende for den langsigtede biogeoke
miske stabilitet (over flere rotationer), 
mens de interne processer er afgørende 
for stabiliteten på kort sigt (en til flere 
rotationer). For at opnå balance på kort 
sigt skal mineraliseringen ske i takt med 
næringsstofoptaget (immobiliseringen). 
En langsigtet balance forudsætter at 
næringsstof tabet i form af udvaskning 
og biomasseudnyttelse, over tid, balan
cerer med det kumulerede input af 
næringsstoffer fra forvitring, deposition 
og fiksering i den samme periode. Dette 
indebærer, at det i skovdriften må sikres, 
at næringsstofferne ikke forsvinder ud af 
systemet, da tab af næringsstoffer på 
længere sigt medfører forringelse af 
dyrkningsgrundlaget med efterfølgende 
tab af vitalitet og produktive muligheder 
(Larsen 1995b). 
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1.2. Økosystemet og 
kriterier for bæredygtighed 

I Strategien for bæredygtig skovdrift 
(Miljøministeriet 1994) er der opstillet 
et sæt nationale kriterier for bæredygtig 
skovdrift. Da det er disse kriterier, der 
danner udgangspunkt for udvikling af 
retningslinier for bæredygtig skovdrift 
på ejendomsniveau vil de i dette kapitel 
blive behandlet med udgangspunkt i den 
viden vi i dag har om skovøkosystemet 
og økologisk bæredygtighed. 
Figur I viser grafisk koblingen mellem 
økosystemets biotiske og abiotiske res
sourcer, og de politiske bæredygtigheds
kritelier, der vedrører økologiske for
hold. Det fremgår heraf at de enkelte 
kriterier er snævert knyttet til processer, 
der regulerer enten den biotiske eller 
den abiotiske ressourcebase. 
Forandringen i økosystemets genetiske 
pulje, dvs. den biotiske ressource (syste
mets organismer), kan således medføre 
forandringer i både biodiversitet, pro
duktion og vitalitet samt den globale 
cyklus. Derimod kan stoflige ændringer 
påvirke produktion og vitalitet, den glo
bale cyklus samt influere på dyrknings
grundlaget Uordens næringsstoffer) 
samt overflade- og grundvand. 

Biodiversitet 
I historisk perspektiv har den omfatten
de ukontrollerede skovødelæggelse, 
som fandt sted indtil "ordnet skovdrift" 
blev introduceret sidst i 1700- og begyn
delsen af 1800-tallet, været hovedårsa
gen til forarmningen af skovenes biolo
giske mangfoldighed i Danmark. 
Siden da har også mange skovdyrk
ningsmæssige tiltag bidraget til en yder
ligere reduktion af den biologiske diver
sitet på habitat- og artsniveau i de oprin
delige skove. Dette er eksempelvis sket 



Økologisk bæredygtighed 

Kriterier 
• Biodiversitet 

• Produktion 

• Vitalitet 

• Globale-

• Dyrknings

grundlag 

• 

kosyste 

Figur l: Illustration af koblingen mellem økosystemets basale biotiske og abiotiske res
sourcer, og de økologiske bæredygtighedskriterier. 

ved regulering af grund- og overflade
vand gennem dræning og vandindvin
ding (Christensen og Emborg 1996, 
Rune 1998), den omfattende etablering 
af ensaldrende renbestande, korte 
omdriftstider, fjernelse af døde træer og 
fraktionering af sammenhængende na
turområder i små enheder. 

Den nævnte fraktionering af skovene 
har påvirket skovenes biologiske mang
foldighed, der udover at være afhængig 
af skovens indhold af biotoper, i høj 
grad bestemmes af de lokale og regiona
le omgivelsers anvendelse. En effektiv 
beskyttelse af den biologiske mangfol
dighed afhænger dog ikke alene af hvor-
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dan enkelte udvalgte skovområder dri
ves, men også af landskabsmæssige fak
torer, som f.eks. etablering af spred
ningskorridorer og beskyttelse af 
omkringliggende områder. 
Bevarelse af biodiversiteten forudsætter 
altså, at der planlægges for større geo
grafiske områder under et. Kun på 
denne måde kan alle typer af økosyste
mer bevares og unikke områder udpe
ges. 

Dyrkningsgrundlag, produktion 
og vandbeskyttelse 
Disse tre kriterier behandles sammen, da 
de alle hænger sammen med de proces
ser der kontrollerer vand- og nærings
stofkredsløbene. Såvel skovloven som 
de opstillede kriterier for bæredygtig 
skovdrift foreskriver, at skovdriften til
rettelægges således, at dyrkningsgrund
laget ikke forringes. 
Dette krav opstilles imidlertid uden at 
definere, hvad der menes med dyrk
ningsgrundlaget. I den her givne sam
menhæng omfatter dyrkningsgrundlaget 
den samlede puUe af aktive essentielle 
næringsstoffer i økosystemet, dvs. 
næringsstoffer, som enten befinder sig i 
biomassen, i nekromassen (døde planter 
og dyr) eller i jordbunden inden for rød
dernes rækkevidde (Hansen et al. 1997). 
Den effektive roddybde spiller derfor en 
betydelig rolle for dyrkningsgrundlagets 
størrelse. 
Næringsstofpuljen i økosystemet påvir
kes imidlertid af en række processer, 
som både kan føre til forøgelse og 
reduktion af puljen. Processerne er såvel 
naturlige som menneskeskabte. De vig
tigste er: udvaskning og biomasseudnyt
telse, som medfører reduktion af 
næringsstoffer, og forvitring og deposi
tion (herunder gødskning), som sædvan-
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ligvis fører til forøgelse af systemets 
næringsstofpuljer. 
Ofte fremstilles dyrkningsgrundlaget 
som værende en faktor. I realiteten bør 
alle næringsstoffer betragtes enkeltvist, 
idet de processer som skovøkosystemet 
udsættes for kan være opbyggende for et 
næringsstof og udtømmende for et 
andet. 

Sundhed og vitalitet 
Vitalitet defineres som en organismes 
evne til at modstå stress. Det vil sige, at 
organismen kan overleve, vokse og 
reproduceres under naturlige og menne
skeskabte stresspåvirkninger, som f.eks. 
klimatiske forhold, jordbundskemiske 
faktorer, konkurrence, patogener og 
luftforurening. 
Gennem skovbrugets bestræbelser på at 
øge skovenes vedproduktion er andre 
faktorer af betydning for skovenes vita
litet blevet nedprioriteret. Bl.a. har den 
homogenisering af dyrkningsrummet og 
standardisering af arts- og provenien
svalget, der har fundet sted, trængt 
oprindeligt hjemmehørende og lokalt 
tilpassede racer tilbage til fordel for 
udenlandske racer, hvilket til dels er 
sket på bekostning af skovenes sundhed 
og vitalitet. Som eksempler kan nævnes 
de sidste årtiers store stormfaldskata
strofer og den seneste tids sundhedspro
blemer med Danmarks hovedtræart, 
rødgranen (Larsen 1997). 

Globalt kredsløb 
Skovens betydning for de økologiske 
kredsløb når også ud over det enkelte 
sted og det enkelte landskab. Betydnin
gen for genspredningen, grundvands
danneisen og det lokale klima er allere
de blevet berørt. Men hertil skal lægges 
skovenes betydning for globale kreds-



løb, hvor især deres betydning for kuls
tofk.redsløbet og dermed for atmo
sfærens kuldioxid balance er vigtig. 
Den levende biomasse i skoven og 
ophobningen af dødt organisk materiale 
i skovøkosystemet (i jordbund og 
moser), udgør et vigtigt kulstofreservo
ir. I den udstrækning disse reservoirer 
øges, f.eks. ved skovrejsning eller ophør 
af dræning, har de en positiv indtlydeise 
på atmosfærens kuldioxidbalance og 
dermed på drivhusproblemet, hvilket 
yderligere kan øges i den udstræk
ning, skovenes produkter erstatter ikke
vedvarende C02 producerende energi
kilder. 
Det er blevet beregnet (IPCC, 1995), at 
skovene på verdensplan over de næste 
50 år vil kunne opsamle og lagre mellem 
60 og 90 mia. tons carbon gennem 
opbygning af lagre i eksisterende skove 
samt ny tilplantninger. Dette skal sam
menlignes med en årlig tilførsel på 6 
mia. tons carbon gennem afbrænding af 
fossile brændstoffer. 
Dette viser den globale betydning af 
skovene som potentiel regulator af 
atmosfærens C02- indhold og dermed 
for fremtidig klimaudvikling. Det er 
beregnet, at en fordobling af det danske 
skovareal indenfor 100 år vil medføre en 
årlig binding af C02 i en 100-150 årig 
periode. Det svarer til ca. 4 % af den 
samlede årlige C02 emission i Danmark 
(Larsen og LinddaI1991). 
Økosystemer og landskabselementer 
kan tilsvarende spille en rolle for globa
le genetiske kredsløb. Her tænkes især 
på bestemte økosystemers betydning 
som raste- eller ynglepladser for træk
fugle. De danske skove synes dog ikke 
at have stor betydning i denne sammen
hæng i modsætning til f.eks. det sønder
jyske/nordtyske vadehav. 

2. Menneskets aktiviteter og 
effekten på skovøkosystemet 

Skoven er genstand for en tlersidig 
udnyttelse, der påvirker dens ressourcer 
og processer i varierende omfang direk
te eller indirekte. I det følgende gives en 
gennemgang af de mest betydningsfulde 
effekter af skovdriften - og den menne
skelige benyttelse af skoven i øvrigt - på 
skovØkosy s temet. 
En medvirkende årsag til, at der er 
udviklet skovdyrkningsmetoder, der 
ikke er økologisk bæredygtige er, at de 
er baseret på empirisk viden, hvis gyl
dighed er begrænset i tid og rum. For at 
sikre en økologisk bæredygtig skovdrift 
i fremtiden må den i højere grad baseres 
på en forståelse af skoven som økosy
stem. 
Der er derfor behov for en ny videnska
belig angrebsvinkel, der ser på de pro
cesser og sammenhænge, der betinger 
økosystemets funktion og struktur. Den
ne viden er fortsat meget begrænset, og 
behovet for forskning indenfor system
økologien er stort (Larsen 1995a). 
Mulighederne for at kvantificere og 
konkretisere kravet om økologisk bære
dygtighed er derfor vanskelig og til tider 
umulig. Mange mulige effekter af den 
menneskelige aktivitet er ligeledes 
ufuldstændigt undersøgt, og den følgen
de gennemgang vil også bygge på for
modninger og teoretiske overvejelser og 
ikke alene på, hvad der videnskabeligt 
er dokumenteret. 

2.1 Skovareal og landskab 

Skovarealets størrelse og fordeling i 
landskabet har gennemgået store æn
dringer siden den sidste istid. Dette er 
sket som led i en ændret arealanvendel
se, hvorved skover blevet konverteret 
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til anden arealanvendelse, herunder 
landbrug og byer. Dette har ført til 
opsplitning af store dele af det danske 
skovareal, der således optræder som 
"øer" i et intensivt udnyttet agrart land
skab. 
Arealet af skovene og det geografiske 
mønster de danner påvirker en lang ræk
ke af de organismer, der findes i skoven, 
og de processer der forløber her, og er 
således af afgørende betydning for de 
fleste af de måder vi påvirker og udnyt
ter skovene på. Særligt skal her nævnes 
mønstrets betydning for skovorganis
mernes mulighed for spredning mellem 
skovene og for deres muligheder for at 
spille på ressourcerne i skoven i kombi
nation med skovens omgivelser. Ligele
des spiller mønstret indenfor og udenfor 
skoven en afgørende rolle for skovens 
sundhed, produktion og stabilitet (vind
påvirkning, filtereffekt), og for sko
vdyrkningsmæssige muligheder (træk, 
randeffekter o.a.). 
Det er hverken ud fra en biodiversitets
eller skovdyrkningsmæssig vurdering 
muligt at give klare retningslinier for 
skovenes størrelse eller fordeling i land
skabet, men de følgende punkter bør 
inddrages: 
1. Små skove kan ikke, eller kan kun 
vanskeligt, tåle renafdrift på grund af 
tab af skovklima (udtørring, vind m.m.) 
og mange al1ers vanskeligheder med at 
genindvandre. Sidstnævnte problem er 
dog mindre jo bedre den enkelte skov 
står i forbindelse med tilsvarende skove 
i det omgivende landskab, f.eks. ved 
hegn og tætliggende bevoksninger og 
vildtremiser. 
2. Landskabsøkologisk set bør plejen 
have øje for den landskabelige diversi
tet, dvs. variationen i naturtyper, samt 
interessante overgange og kombinatio-
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ner mellem forskellige naturtyper f.eks. 
fra skov til overdrev eller eng, fra skov 
til sø eller vandløb og fra skov til lys
ning. Visse steder bør der med pleje 
hæges om disse overgange og kombina
tioner. 
Som eksempler kan nævnes værdien af 
lysåbne smådamme i sydvendte skov
bryn. Et andet eksempel kan være etab
leringlbevarelse af uforstyrrede over
gange fra skov til sø, mose eller hav. 
Hver af disse overgange har sine økolo
giske karaktertræk og dermed et karak
teristisk dyre- og planteliv. 
3. Andre steder må der skabes mulighed 
for fri succession, og nye erstatninger 
må løbende etableres andre steder. I det 
samlede landskab kan sådanne "succes
sionsarealer" yde et værdifuldt bidrag til 
den samlede biodiversitet. 

2.2 Skovdyrkningens påvirkning af de 
økologiske bæredygtighedskriterier 

Valg af træart og proveniens 
Biodiversiteten påvirkes både direkte og 
indirekte gennem valg af træ art og pro
veniens. Med hensyn til de genetiske 
ressourcer hos vore naturlige skovtræer 
og buske er der sket et tab af biologisk 
mangfoldighed, bl.a. som følge af ind
førsel af udenlandske racer (Graudal et 
al. 1997). Flere arter er yderligere, pga. 
af deres ringe anvendelse som vedpro
ducenter, blevet fortrængt til små arealer 
som f.eks. skovbryn. 
Dette problem er ligeledes stort for de 
plante- og dyrearter, der nu kun er til 
stede i meget ringe antal, og hvis mulig
hed for spredning er lav. Problemet er 
især aktuelt for populationer som er så 
små at indavlsdepression kan forekom
me. Det er således vigtigt i planlæg
ningsmæssig sammenhæng, at skovom
råder er af en sådan størrelse, at leve-



Skovene er opsplittet så de danner mange små "Øer" i et intensivt udnyttet agrart land
skab. Dette påvirker skovorganismernes mulighed for spredning mellem skovene, sko
vens sundhed, produktion og stabilitet, og for skovdyrkningsmæssige muligheder (træk, 
randeffekter o.a.). 

dygtige populationer af såvel flora som 
fauna kan opretholdes. Dette gælder 
såvel størrelsen af den enkelte habitat 
indenfor den enkelte skov, som stønel
sen af hele skoven. 
Påvirkningen af den genetiske diversitet 
i de sidste par hundrede år har været 
temmelig kompleks, idet der på samme 
tid er sket både en berigelse og en 
reduktion af variationen. Størst betyd
ning må nok tilskrives den omfattende 
introduktion af nye arter og provenien-

ser, som har øget variationen på natio
nalt og regionalt niveau, men ikke nød
vendigvis i den enkelte skov eller skov
areal. Samtidig er variationen blevet 
påvirket gennem egentlige skovdyrk
ningsmæssige dispositioner. Påvirknin
gerne diskuteres indgående af Kjær et 
al. 1997 og Graudal et al. 1997 . 
Næsten enhver anvendelse af ikke hjem
mehørende og forædlet materiale med
fører, at der arbejdes med materiale som 
er fremmed for det pågældende økosy-
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stem. Den øvrige flora og fauna, der 
passer hertil vil derfor være tilsvarende 
mere begrænset. 
Det ideelt set bedste - ud fra en beva
lingssynsvinkel (men ikke altid i pro
duktionsmæssig sammenhæng) - er der
for, at man ved valg af genetisk materi
ale skal vælge det lokale. Allerbedst er 
det slet ikke at vælge, men lade generne 
komme fra omgivelserne af sig selv. 
Dette gælder selvfølgelig kun under for
udsætning af, at ikke andre forhold gri
ber forstyrrende ind, som f.eks. spred
ning fra tidligere indførte arter eller pro
venienser. 
Værdien i valget af det lokale ligger 
ikke kun i selve den art/proveniens der 
vælges, men i den habitat den selv udgør 
og er en del af. Det må formodes, at 
oprindeligt hjemmehørende arter er bed
re i så henseende end indførte, og tid ligt 
indførte bedre end nyligt indførte. En 
række proveniensforsøg viser dog, at det 
lokale ikke altid er det bedst tilpassede 
(Kjær et al. 1997). Desuden svækkes 
argumentationen for det lokalt tilpasse
de noget i relation til muligheden for 
fremtidige klimaændringer. 
Valg af træart og proveniens - herunder 
brugen af forædlet materiale - er den 
vigtigste beslutning i relation til bevoks
ningens fremtidige produktivitet og 
vitalitet. Det er plantematerialets geneti
ske egenskaber, som i samspil med de 
omgivende kår afgør planternes udvik
ling og livsforløb. Først og fremmest er 
det vigtigt, at arten (eller arterne) passer 
til lokaliteten og formålet med plantnin
gen, idet et lokali tetstil passet træarts
valg er en forudsætning for at sikre 
sundhed og vitalitet på længere sigt 
(Larsen og Raulund-Rasmussen 1997). 
Hvor dyrkningserfaringer med en eller 
flere træarter foreligger, kan de danne et 
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tilstrækkelig godt grundlag for valg af 
træart. I tilfælde, hvor der ikke findes et 
tilstrækkeligt erfaringsgrundlag (f.eks. 
ved skovrejsning eller på lokaliteter med 
stor jordbundsvaliation), er det nødven
digt at forbedre beslutningsgrundlaget 
gennem at foretage lokalitetskortlæg
ning. 
Når arten er valgt, er det vigtigt at væl
ge det rette plantemateliale indenfor 
arten. De fleste af vore træarter har sto
re naturlige udbredelsesområder, der 
omfatter vidt forskellige udviklingshi
storier og vækstbetingelser, som har 
resulteret i varierende genetiske egen
skaber. Samtidig er det muligt at påvir
ke en række egenskaber gennem domes
ticering. En gennemgang af disse for
hold gives af Larsen og Raulund
Rasmussen (1997) og Kjær et al. (1997). 
Træartsvalget påvirker dyrkningsgrund
laget i flere henseender. Produktive 
træarter vil således ved hugst fjerne fle
re næringsstoffer fra økosystemet end 
mindre produktive arter. Træarter med 
et dybtsøgende rodsystem fordeler 
påvirkningen af dyrkningssystemet på et 
større jordvolumen. Ulempen med et 
rodsystem med forholdsvis beskeden 
udstrækning og dermed øget påvirkning 
af de øverste jordlag er dog næppe per
manent for systemet, idet et træartsskif
te til en art med dybere rodsystem siden 
hen vil øge dyrkningsgrundlaget. 
Træarterne påvirker også betingelserne 
for mineralisering, og i systemer af arter 
med svært nedbrydeligt løv vil potenti
elt flere næringsstoffer udgå af aktiv cir
kulation og dermed begrænse produkti
onen (Vesterdal 1998). Næringsstoffer
ne er dog stadig i systemet, og en nega
tiv effekt på dyrkningssystemet vil kun 
kunne opstå, hvis en periode med netto
akkumulation efterfølges af en periode 



Nåletræer vil generelt filtrere større mængder af stoffer fra luftmiljøet end løvtræer på 
grund af deres forskellige beløvning. Dette vil ofte betyde større tilførsel af forsurende 
komponenter, og dermed vil dyrkningsgrundlaget være mere udsat under nåletræerne 
end under løvtræerne. Derimod må fllte rvirkn ingen betragtes som positiv for det omgi
vende miljø. 

med nettomineralisering og dermed 
udvaskning. 
Nåletræer vil generelt filtrere større 
mængder af stoffer fra luftmiljøet end 
løvtræer på grund af deres forskellige 
beløvning. En sådan mere effektiv filter
virkning vil ofte være identisk med 
større tilførsel af forsurende komponen
ter, og dermed vil dyrkningsgrundlaget 
være mere udsat under nåletræerne end 
under løvtræerne. For dyrkningsgrund
laget er denne rensende effekt negativ, 

mens filtervirkningen må betragtes som 
positiv for det omgivende miljø. 

Hugst og biomasseudnyttelse 
Hugstens påvirkning af biodiversitet 
sker primært gennem påvirkning af 
habitatvariationen på bevoksnings ni
veau. Den traditionelle hugstform i 
dansk skovbrug, hvor der primært hug
ges fra neden, har medvirket til en tilta
gende homogenisering på bevoksnings
niveau. En overgang til alternative 
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hugstformer, der fremmer vanatlOnen 
på bevoksningsniveau (gruppevis hugst, 
hugst fra toppen m.v.) vil skabe en 
større habitatdiversitet. 
Hugst og efterfølgende fjernelse af bio
masse er processer, som øjeblikkeligt 
nedsætter livsgrundlaget lokalt for en 
lang række dyrearter, nemlig de der 
direkte eller indirekte gennem fødenet
tene er knyttet til den pågældende 
træ art. En habitats økologiske bæreevne 
vil kunne overskrides, hvis enkelte 
træarter eller plantearter, der indirekte 
berøres af hugsten, fjernes i betydeligt 
omfang. Såfremt en enkelt træart helt 
fjernes fra et isoleret skovområde vil en 
række dyrearter uddø i området. Gen
indvandringen vil afhænge af isolerings
grad samt arternes spredningsevne og 
populationsdynamik. 
Den mest markante påvirkning af biodi
versiteten sker dog ved skovbrugets pro
duktionsøkonomiske korte omdriftsal
dre, der ligger på under halvdelen af 
træartens biologiske livsspænd samt 
gennem den konsekvente hugst af syge 
og døende træer. Dette har ført til et 
totalt fravær af stort dimensioneret 
stående og liggende dødt ved i vore 
drevne skove og har skrevet mange arter 
specielt knyttet til sådanne habitater på 
rødlisten. 
Fjernelse af næringsstoffer i forbindelse 
med hugst er sædvanligvis den skov
dyrkningsmæssige handling, som har 
den største betydning for dyrknings
grundlaget. Intensiveret biomasseudnyt
telse medfører således en forøget belast
ning af dyrkningsgrundlaget. 
På jorde med stort forvitringspotentiale 
(fx ungmoræne) og dermed relativt højt 
pH kan de naturlige tab ved udvaskning 
forårsaget af kuldioxids opløsning dog 
være væsentligt større end de hugstbe-
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tingede tab. Den relative betydning af 
biomasseudnyttelse vil derfor være 
beskeden. Dette gælder især for calcium 
og magnesium, og i nogle tilfælde for 
kalium. 
På jorde med ringe forvitringsevne 
(smeltevandssand og bakkeøer i det 
vestlige Danmark) og dermed relativ 
lavt pH er tab ved hugst ofte i samme 
størrelsesorden som udvaskningen. 
Hugst vil altid udgøre den væsentligste 
tabskilde for fosfor. 

Jordbearbejdning, dræning 
og gødskning 
Den omfattende dræning og afvanding, 
der igennem de sidste 200 år har fundet 
sted i de danske skove, er foretaget for at 
homogenisere de Økologiske kår, og 
dermed vækstbetingelserne. Denne 
praksis har reduceret antallet af vådom
råder og de dertil knyttede vegetations
typer og arter og må derfor vurderes 
som uheldige for biodiversiteten (Rune 
1998). Brugen af kemiske hjælpestoffer, 
herunder især biocider, har en tilsvaren
de negativ effekt på den biologiske 
mangfoldighed. 
Gødskning fører normalt, som tilsigtet, 
til at næringsstofpuljen i systemet øges 
og dermed til en forbedring af dyrk
ningsgrundlaget. Som nævnt i foregåen
de afsnit, vil effekten dog afhænge af de 
reaktioner, som de tilførte forbindelser 
forårsager. 
Kvælstof tilførsel vil således ved mæt
ning kunne forårsage baseudvaskning. 
Tilførsel af salte af stærke syrer, for 
eksempel kaliumchlorid, der er den 
oftest anvendte kaliumkilde, vil ved 
ensidig tilførsel kunne forårsage udva
skning af for eksempel magnesium. 
Tilførsel af salte hvor begge ioner bin
des, for eksempel kaliumfosfat, vil deri-



Den mest markante påvirkning af biodiversiteten sker ved skovbrugets korte omdriftsal
dre, der ligger på under halvdelen af træartens biologiske livsspænd samt gennem den 
konsekvente hugst af syge og døende træer. Dette har ført til et totalt fravær af stort 
dimensioneret stående og liggende dødt ved i vore drevne skove og har skrevet mange 
arter specielt knyttet til sådanne habitater på rødlis/en. 

mod ikke have denne potentielt negative 
effekt. 
En vurdering af enhver gødskning må 
derfor vurderes på basis af de reaktio
ner, som gødningen forårsager. 
Organiske gødninger, for eksempel 
slam, gylle og kompost, indeholder sæd
vanligvis relativt meget kvælstof, hvil
ket i relation til kvælstofmætning og 
efterfølgende baseudvaskning på længe
re sigt kan have alvorlige følger for 
dyrkningsgrundlaget. Uorganiske gød-

ninger kan derimod sammensættes efter 
det givne behov og vil således kunne 
forbedre dyrkningsgrundlaget. 
Ved gødskning bør man udover karakte
ren af de initierede reaktioner tænke på 
hastigheden hvormed reaktionerne sker. 
Det kan således være et mål at tilføre 
forbindelser som reagerer forholdsvis 
langsomt. Som fosfor-kilde kan råfosfat 
(mineralet apatit) således anvendes som 
alternativ til superfosfat. 
Jordbearbejdning vil næppe påvirke 
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Natuiforyngelse er i de senere år blevet gennemført over store arealer ved en ret hård
hændet mekanisk bearbejdning af jordbunden. Dermed forstyrres skovbundsfiora og 
fauna, og praksis bør ændres henimod mere skånsom drift og variation i dyrkningsin
tensitet. 

dyrkningsgrundlaget i betragteligt om
fang. I forbindelse med sammenblan
ding af de øverste jordlag ved kulturar
bejde kan der formodes en hurtigere 
mineralisering, hvilket kan øge den 
akutte udvaskning. I tilfælde af meget 
dyb jordbearbejdning øges den effektive 
roddybde, og hermed forbedres dyrk
ningsgnmdlaget. 

Driftsform og bevoksningsstruktur 
Skovdriften påvirker en række faktorer 
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(bl.a. skovens rumlige strukturvariation, 
eksposition, jordbund, vandforhold), der 
er afgørende for forekomsten af forskel
lige biotoptyper. Da en lang række dyre
og plantearter er knyttede til specielle 
biotoper er en skovs biologiske mang
foldighed meget afhængig af driftsfor
men (Larsen 1997). 
Godt halvdelen af de plante- og dyrear
ter, der i Danmark er klassificeret som 
særligt beskyttelseskrævende er skovar
ter (Miljøministeriet 1994). Grunden til 



dette er bl.a., at den traditionelle høj
skovsdrifts store ensartede og ensal
drende bevoksninger kun giver livsbe
tingelser for ret få veltilpassede dyr og 
planter. 
Naturforyngelse, især i bøg, er i de sene
re år blevet gennemført over store area
ler ved en ret hårdhændet mekanisk 
bearbejdning af jordbunden i forbindel
se med frøfald . Skovbundsflora og fau
na udsættes herved for forstyrrelser som 
minder om forholdene i landbruget, og 
praksis bør ændres henimod mere skån
som drift og variation i dyrkningsinten
sitet. 
I modsætning til driftssystemer med 
anvendelse af fladehugster (renafdrift, 
skærmhugst), vil systemer, hvor der 
bibeholdes et permanent skovklima i 
foryngelsesfasen, og hvor hugsten sker 
selektivt, på gruppe- eller enkelttræni
veau, være karakteriseret ved større 
strukturvariation (arts- og aldersvariati
on på små arealer) i rum og mindre for
andringer over tid (arealmæssigt mindre 
forstyrrelser). Bortset fra indholdet af 
dødt og døende materiale svarer denne 
strukturdynamik til den der finder sted i 
urørte skove (Emborg 1996), og disse 
driftsformer kan derfor forbedre livsbe
tingelserne for naturligt hjemmehørende 
arter (Christensen og Emborg 1996). 
Skal man forvalte skoven, så den biolo
giske mangfoldighed bevares, kan man 
derfor komme et stykke ad vejen ved at 
dyrke skoven efter naturnære princip
per. For eksempel vil de arter, der er 
afhængige af et permanent skovdække 
med et intakt skovklima, blive væsent
ligt bedre tilgodeset (Larsen 1995b, 
1997). Mindre renafdrifter kan dog have 
positiv virkning for den biologiske 
mangfoldighed, idet de er med til at 
fremme variationen i skovbiotoperne, 

og for en række organismegrupper vil en 
overgang til dyrkningssystemer med 
permanent skovdække ikke være en for
del. 
Mange af de truede arter er desuden 
afhængige af, at der findes gamle og 
døde træer, vådområder og lysåbne are
aler i skovene (Miljøministeriet 1994). 
Det er dog ikke nok at efterlade grene og 
kviste. En opretstående stamme er ikke 
det samme som en der ligger ned, f.eks. 
rnht. spættehuller, fugtighed mm. Derfor 
er det vigtigt, at der i hver skover urør
te områder, og at der levnes enkelte 
træer til ælde og død, også i produkti
onsbevoksninger. 
Intet skovdyrkningssystem kan altså i 
sig selv sikre den biologiske mangfol
dighed - der vil være behov for eksplicit 
at sikre særlige levesteder med truede 
arter knyttet til sig, som f.eks. sumpsko
ve, døde træer og gamle løvskove (Lar
sen 1995b). Særlige interesser knytter 
der sig til gamle driftsformer, f.eks. 
stævningsskov og græsningsskov , på 
grund af de hertil knyttede plante- og 
dyrearter. 
I naturlige skovøkosystemer vil der 
være en balance mellem de store herbi
vorer og træarterne, således at en natur
lig regeneration er sikret. I vore skove er 
de store herbivorer ikke længere regule
rede af store rovdyr, og mennesket 
optræder nu som en af de mest betyden
de bestandsregulerende faktorer. Med 
især råvildtbestandenes voldsomme 
vækst kan naturlig regeneration af visse 
arter trues eller forsinkes , og råvildtet 
kan virke som en selektiv kraft på arts
sammensætningen af succesrige træar
ter. Nedbringningen af populations
tætheden, hegning eller fodring kan bli
ve nødvendige midler indtil en bedre 
balance er nået (Larsen 1997). 
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Dyrkningssystemet har sandsynligvis 
kun en beskeden indflydelse på dyrk
ningsgrundlaget, men der er af gode 
grunde ikke udført egentlige under
søgelser, som kan belyse systemets 
effekt på dyrkningsgrundlaget. Sådanne 
undersøgelser ville nemlig skulle løbe 
over mere end en generation, eller må 
forudsætte sammenlignelige prøveflader 
anlagt på samme dyrkningsgrundlag og 
med gentagelser. Endvidere ville det 
være vanskeligt at generalisere, hvis 
sådant materiale måtte eksistere. En vur
dering af dyrkningssystemets indflydel
se må delfor bygge på teoretiske over
vejelser og undersøgelser, som i tids per
spektiv er mere beskedne. 
Det er især tab ved udvaskning i forbin
delse med regenerationsfasen, som har 
påkaldt sig opmærksomhed i forbindel
se med dyrkningssystemets påvirkning 
af dyrkningsgrundlaget. Tab kan således 
opstå hvis følgende forhold indtræffer 
samtidig: 
1) mineraliseringen af organisk stof 
overskrider immobiliseringen, 
2) der er overskudsnedbør, og 
3) de frigjorte forbindelser ikke bindes 
til jordbundens faste fase. 
De to første forhold vil sædvanligvis 
være opfyldt i forbindelse med regene
rationsfasen, og i særdeleshed ved store 
renafdrifter. Bekæmpelse af urtefloraen 
må ud fra teoretiske overvejelser for
stærke disse disponerende effekter. Det 
tredje forhold er opfyldt når der dannes 
salpetersyre og svovlsyre, idet nitrat og 
sulfat er meget mobile i jorden og kan 
forårsage udvaskning af basekationer. 
Her er det først og fremmest nitratdan
nelsen, som kvantitativt kan spille en 
betydelig rolle. 
r overensstemmelse hermed har en ræk
ke undersøgelser vist en varierende og i 
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flere tilfælde betydelig udvaskning af 
nitrat-kvælstof i forbindelse med rege
neration. Der er kun foretaget få under
søgelser i Danmark. Ingen af disse 
undersøgelser viste dog nogen alarme
rende ud vaskning. 
En fuldstændig vurdering af dyrknings
systemets påvirkning af udvaskningen 
må imidlertid også omfatte de tidsmæs
sigt mere omfattende perioder fra udvik
ling og frem til modenhed og næste 
foryngelse. Her har en række under
søgelser vist, at udvaskningen er meget 
beskeden , hvis ikke der forekommer 
særligt høje depositionsrater, eller andre 
forhold, som betinger netttomineralise
ring, f.eks. afløvning ved sitkalus (Cal
lesen et al. 1996). 
Under forhold hvor der på grund af luft
forurening tilføres kvælstof i mængder 
som overskrider mængderne der bort
føres med biomassen, er der grund til at 
forvente udvaskning når mætning i 
systemet indtræffer. Dette vil ske uaf
hængigt af dyrknings systemet. 
Det kan således formodes, at et renaf
driftsystem vil tabe mest ved udvask
ning i forbindelse med regenerationsfa
sen, og at udvaskningen herefter bliver 
beskeden under den sluttede bevoks
ning, hvorimod et mere heterogent 
system vil have en mere jævn udvask
ning. Set i et længere perspektiv (flere 
generationer) vil udvaskningen således 
være den samme. Denne formodning 
relaterer sig til forhold, hvor udvasknin
gen styres af nitrat-kvælstof. 
På jorde med højt forvitringspotentiale 
og dermed relativt højt pH styres udva
skningen af bikarbonat. Under sådanne 
forhold spiller udvaskningen efter renaf
drift næppe heller nogen rolle sammen
lignet med den løbende udvaskning 
(Hansen et al. 1996). 



Af hensyn til skovenes sundhed og vita
litet er det vigtigt at opbygge arts- og 
aldersmæssigt varierede skov strukturer, 
idet et sådant system er mere stabilt 
overfor storme og har større resistens 
overfor bl.a. insekt og svampeangreb. 
Desuden er sådanne skove hurtigere til 
at regenerere, hvis skaden først er sket, 
idet skaderne som oftest vil ske over 
mindre arealer end i store homogene 
bevoksninger (Larsen 1995b). 
En optimal stabilitet og vitalitet sikres 
sandsynligvis bedre i et system, hvor 
tlere træarter og aldersgrupper er 
repræsenteret på samme areal, og hvor 
de træarter der indgår i blandingen er 
egnede til at gro sammen samt er tilpas
sede lokalitetens biotiske (dyr) og abio
tiske (jord og klima) forhold. Dette skyl
des, at en øget artsdiversitet kan bidrage 
til at forøge skovens resistens, især med 
hensyn til kontrol af herbi vorer (Larsen 
1995a). 
For at sikre skovenes evne til i fremtiden 
at modstå stress er det vigtigt at de har 
en høj tilpasningsevne så de kan modstå 
ændringer i miljøet (klimaforandringer 
og luftforurening) og eventuel indførsel 
af fremmede skadevoldere. Der er klare 
beviser på, at sådanne ændringer kan 
ændre lokale arters og racers tilpasset
hed drastisk (Larsen 1990). 
Det bør derfor ikke tages for gi vet, at 
naturligt forekommende arter eller racer 
også i fremtiden vil være tilpassede de 
lokale forhold som følge af manglende 
tilpasningsevne overfor de ændringer 
der kan finde sted. 
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