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Betydningen for praktisk 
skovbrug 
af Per Holten-Andersens artikel 
"Inflation og Beskatning i Skovøkonomien" 

Af skovrider TORBEN BRUEL 

1. Indledning 

I disse tider hvor man ustandselig og på 
næsten alle områder bliver mindet om 
Stuckenbergs ord: 

Hvad klarligt straaler som Sandhed i 
Dag 

det falmer i Morgen som taabelig 
Sag 

er det hjertevarmende at læse, at for
rige århundredes klassiske skovøko
nomi stadig har det godt. Den klassiske 
skovøkonomi fik en ekstra drejning 
med professor Grøns fortrinlige lære
bøger fra 1940'erne ("God hjernegym
nastik for skovbrugsstuderende", som 
censor i faget, statsskovrider Morville, 
udtalte i anmeldelserne). Og nu får den 
en tand til af Per Holten-Andersen (Se 
PH-A's artikel om inflation og beskat
ning), som specielt lægger vægt på 
skattens og inflationens indflydelse. 
Dette gør ikke det i forvejen bastante 
formelapparat mindre! 
Men resultatet er godt, idet en kort 
sammenfatning af artiklen må være: 

Nu kan alle være glade; både tilhæn
gere af nåletræ og tilhængere af 
løvtræ. Selv den ''forrykte'' skovkø
ber, der frejdigt betaler dagens han
delspriser, kan fryde sig 

og det er jo ikke så galt endda. 

Hvis jeg skal prøve at belyse betydnin
gen af PH-A's økonomiske arbejde, ja 
så er det vel nødvendigt, at man forstår 
det, og derfor må jeg for en sikkerheds 
skyld (min egen, naturligvis, ikke læse
rens!) hellere prøve at oversætte de 
mange og voldsomme formler til ord. 
Derfor er jeg desværre nødt til at bruge 
et par afsnit (2 og 3) til tørre betragt
ninger og først i afsnit 4-6 udkrystalli
sere PH-A's pointe og tage diskussio
nen heraf. løvrigt kan jeg henvise til 
PH-A's udmærkede artikel i Skoven 
111988, side 24. 

2. Forrentnings-betragtninger 

Det er bekvemt at se på PH-A's artikel 
først ud fra rene rentabilitetskriterier 
og senere ud fra kapitalværdikriterier, 
men allerførst er det nødvendigt at de
finere nogle begreber. De efterfølgende 
definitioner er måske ikke helt i over
ensstemmelse med moderne videnska
belig praksis, men de er til gengæld til
strækkelige og forståelige for en prak
tiker: 

2.1. Den interne skovrente 
er den rente, som giver balance mellem 
indtægter og udgi f ter over en træarts 
omdrift, idet jordværdien sættes til 
nul. Med andre ord: Står man i sin skov 
på en renafdrift og forudsætter stabilt 
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prisleje (hvad der er meget usandsyn
ligt) eller et prisleje, som stiger/ falder i 
takt med inflationen (hvad der er stor 
historisk sandsynlighed for, når be
tragtningsperioden er lang), så fortæl
ler den interne skovrente, hvilken rente 
man kan forvente på sin kulturinveste
ring (p.t. ca. 4-5070 for rødgran bonitet 
ca. l og ca. 1-3070 for bøg bonitet ca . l, 
se f.eks . Skoven 2/ 1991, side 54). 
Det er vigtigt at holde fast i, at den in
terne skovrente er en sandsynligvis in
flationssikret real-rente før skat, men 
da den er upåvirket af indkomstskat 
(beløbene i investeringsrækken bliver 
jo blot formindsket med skattesatsen), 
så er den samtidig en inflationssikret 
real-rente efter skat. 
Det er også vigtigt at holde fast i, at 
disse interne skovrenter er gennemsnits
tal, og at der kan være betydende lokale 
afvigelser (brændesalg, se også afsnit 
5.1). 

2.2. Den alternative rente 
Den interne skovrente er interessant, 
når den sammenlignes med, hvad man 
ellers forrentningsmæssigt kan få ud af 
sin kapital ved anbringelse i alternative 
investeringer, og her er mulighederne 
legio. Her skal nævnes nogle enkelte al
ternative rentesatser, specielt udenfor 
skovgærdet: 

2.2.1. Den effektive obligationsrente 
før skat. Man kunne eksempelvis pla
cere sine penge i obligationer og får så 
p.t. ca. 10070, men der skal normalt be
tales indkomstskat / realrenteafgift af 
renterne, hvorfor 

2.2.2. Den effektive obligationsrente 
efter skat hurtigt er nede på det halve 
eller mindre. Altså måske ca. 4070. 
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2.2.3. Den effektive obligationsrente 
efter skat og inflation. Historisk er vi 
plaget af inflation, og bringes denne 
ind i billedet, så skal efter-skat renten 
yderligere reduceres med inflationen, 
som kan sættes til 2-4070 (Se PH-A, side 
274), og den effektive obligationsrente 
efter skat og inflation er så nede på 
0-3070. 

2.2.4. Den individuelle rente. Endelig 
har man jo mange andre muligheder 
end lige netop at investere i obligatio
ner. Man kan gå ind for aktie-investe
ringer, for fabrikation, for handel, for 
valuta-spekulation o.m.a., og hvis man 
vil have rigtig gang i den, så kan man 
via lånte penge "geare" afkastet (og ri
sikoen!) på sin egenkapital. Man må så 
selv - eller sammen med sine rådgivere 
- seriøst prøve at bedømme det forven
tede afkast, men før man sammenlig
ner med f.eks. den interne skov-rente, 
ja så skal den alternative investerings 
afkast naturligvis korrigeres for skat, 
afgifter og inflation. 
Endelig må den alternative investe
rings risici bedømmes på en langsigtet 
baggrund (for at kunne sammenlignes 
med investering i skov), og ikke mindst 
her støder man på store vanskeligheder 
og subjektive skøn. Som nævnt er mu
lighederne legio, og den individuelle 
rentesats kan variere fra det værste 
negative til det fede positive. 

2.3. Investeringens længde 
Generelt må investering i skov opfattes 
som særdeles langsigtet, 50-120 år eller 
mere. Dette er både godt og ondt. Inve
stering i værdipapirer har maksimalt 
en tidshorisont på måske 30 år, og den 
individuelle investerings længde er 
normalt langt kortere endnu. Generelt 
kan man nok sige, at spiller-typen, alt 



andet lige, foretrækker den korte inve
steringsperiode, hvorimod den forsig
tige investor foretrækker den lange. 

2.4. Sammenligninger 
Vi er nu nået til at kunne opstille føl
gende tal (tabel l), og hertil kan knyttes 
følgende bemærkninger: 

ad A: Det er klart at den interne skov
rente er afhængig af specielt bo
nitet, samt - men i langt mindre 
grad - af kulturintensitet, pris
leje, sortimentsforhold o.m.a. 
Men disse sidste forhold giver 
kun små udsving. 
Eksempelvis kan det nævnes, at 
ovenstående aktuelle skovrente 
praktisk talt ikke afviger fra 
dem, som jeg beregnede for Frij
senborg Skovbrug for 20 år si
den (Se DST 1970 og 1972). 

ad B: Sammenligner man den interne 
skovrente direkte med den effek
tive obligationsr~nte før skat så 

sammenligner man æbler med 
pærer, medmindre man føler sig 
overbevist om, at man kan fore
tage en investering i obligatio
ner, som har et meget stort ele
ment af indkomstskattefrihed 
og samtidigt er lige så inflations
sikret som skov. 
PH-A nævner, at mange skov
økonomer (A.H. Grøn, C. Mar: 
Møller, N.K. Hermansen og 
sandelig om ikke jeg selv er kom
met med i det fine selskab) ikke 
desto mindre har sammenlignet 
den interne skovrente med f.eks. 
den effektive obligationsrente 
før skat og inflation og derfor er 
nået til fejlagtige konklusioner. 
Men det fejlagtige ligger nok i, 
at vi ikke har gjort opmærksom 
på, at vi anså det for muligt ved 
alternative investeringer at opnå 
en indkomstskattefrihed og en 
inflationssikkerhed på linie med 
skovdrift. Det er PH-A's fortje
neste at gøre klart opmærksom 
på, at man skal gennemtænke 

Tabell. Forrentning ved skovbrug og ved investeringer i værdipapirer. 

R ødgran Bon. J Bøg Bon. J Alternativer 

A. Den interne skovrente (se afsnit 2.5) .... . .. . ca . 4-5 070 ca. 1-3070 

B. Den effektive obligationsrente før skat . . .. . . ca. 10070 

C. Den effekti ve obligationsrente efter skat . . . . . ca . 4070 

D. Den effektive obligationsrente efter skat 
og inflation . . ...... ... . .. . . . . . . .... . . ... ca . 0-2070 

E. Den individuelle rente .... ..... . .. . . .. ... . Fra det fede-
ste negative 
til det fede-
ste positive 
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effekten af både indkomstskat
ten og inflationen. 

ad C: Sammenligner man den interne 
skovrente direkte med den effek
tive obligationsrente efter skat, 
så sammenligner man også æb
ler med pærer medmindre man 
forlods giver fortabt og accepte
rer at lade indkomstskatten æde 
det halve eller mere af udbyttet 
og iøvrigt mener at papirerne 
har samme inflationssikkerhed 
som skov. 

ad D: Den effektive obligationsrente 
efter skat og inflation kan kun 
sammenlignes med den interne 
skovrente, hvis man giver helt 
fortabt og accepterer, at skatten 
æder halvdelen og inflationen 
næsten resten af udbyttet, og 
dette finder jeg højst uinspire
ret: Et stort element af skattefri
tagelse kan opnås gennem ikke
udbyttegivende papirer, gennem 
lavt forrentede, indekserede 
skibskreditfonde, gennem pen
sionsopsparinger o.m.a. Visse 
lavt forrentede aktier vil nok 
være lige så inflationssikre som 
skov, hvis man ser langfristet på 
dem og undlader at realisere 
dem under en Golf-krise eller 
andre "sorte" perioder. 
Derfor kanjeg kun gå med til, at 
man sammenligner den interne 
skovrente med en alternativ 
rente på 4-5070, og jeg kan altså 
ikke acceptere at dykke helt ned 
på PH-A's 0-3070 (= den effek
tive obligationsrente efter skat 
og inflation). 

ad E: Det rigtige er naturligvis at sam
menligne den interne skovrente 
med en individuel, alternativ 
rente, der er renset for skat og in
flation. 

2.5. Slutbemærkning om rentabiliteten 
Det er vigtigt at holde fast i, at PH-A's 
arbejde ikke rokker ved den længe 
kendte kendsgerning, at rødgran(nåle
træ) har en intern rente på ca. 5070 mod 
bøgens(løvtræ) på 1-3070. Men det er 
også vigtigt at understrege, at sammen
ligner man træ arternes interne rente 
med alternative investeringers rente, ja 
så skal det ske efter seriøse overvejelser 
omkring indkomstskattens indfly
delse, inflationens indflydelse og ende
lig de risici, som er forbundet med den 
alternative investering. 
Endelig skal det tilføjes, at den lokali
tet som giver bøg bonitet l ikke nød
vendigvis giver rødgran bonitet l. Det 
vil vel normalt være således, at - for en 
given lokalitet - vil rødgranen have en 
lidt højere bonitetsgrad end bøg ville 
have på den pågældende lokalitet. 
Altså atter et skridt i nåletræets favør. 

3. Kapitalværdi-kriterier 

Ved kapitalværdien af en investering 
forstås summen af investeringens ind
tægter/udgifter diskonteret til begyn
delsestidspunktet for investeringen. 
Bruger man ved et kulturanlæg den på
gældende træarts interne skovrente 
bliver kapitalværdien naturligvis nul 
(jvf. afsnit 2.1). Bruger man en lavere 
kapitaliseringsrente bliver kapitalvær
dien for kulturanlægget positiv og vice 
versa. 

Rødgran forrentes med op til4-S 070 og bøg med 1-3070 (med forbehold for lokale variationer). 
Der er her sandsynligvis tale om en forrentning efter skat og inflation, og det store spørgsmål 
er da hvordan man sammenligner med andre muligheder for kapitalanbringelse. ~ 
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Nu siger den almindelige investerings
teori, at hvis man frit kan låne/udlåne 
kapital til kapitaliseringstenten, så er 
det mest fordelagtigt, alt andet lige, at 
vælge den investering, der har den høj
este kapitalværdi, uanset at den måtte 
have en lavere intern rente. 

3.1. Før og efter skat kapitalværd ier 
Hvis udgifterne i en investering kan en
gangsafskrives (og det kan de fleste ud
gifter i et etableret skovbrug), så er der 
en simpel sammenhæng mellem kapi
talværdien før og efter skat, idet først
nævnte simpelthen skal reduceres med 
trækprocenten (Se f.eks. PH-A i 
Skoven 111988, side 24-27). 
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3.2. Kapitalværdi og kapitaliserings-
rente 

Det er ganske klart at jo lavere kapitali
seringsrente, der benyttes ved en kapi
talværdi-beregning, des højere kapital
værdi. Ydermere kan det være således, 
at hvis man bruger en ekstremt lav 
rente vil en kapitaltung investering 
(som i bøg) kunne komme ud med en 
højere kapitalværdi end rødgran, der 
er mindre kapitaltung. Dette sker til 
trods for at den interne rente for bøg er 
lavere end for rødgran. Dette er lidt af 
et paradoks, som man ikke skal overse. 
Man kan derfor få en figur som i PH
A's artikel, side 280) og den gengives 
her som Figur l. 

~ °ir-----------------t----~~~~==~====~--~------~====~ 
_._--------------------

o 2 3 4 5 6 7 B 

RENTEFOD I " 

Figur 1. Principskitse for før- og efter-skat jordværdikurven for bøg og rødgran, se iøvrigt 
s.280. 
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Figuren er en principskitse visende kapi
talværdierne for rødgran ( = nåletræ) og 
bøg (= løvtræ) af god bonitet, idet de 
fuldt optrukne linier er før-skat kurver 
og de punkterede er efter-skat kurver. 
Af kurverne kan man for det første af
læse Uvf. afsnit 3.0) ved at gå ind på 
den lodrette akse ved kapitalværdi = 

O, at rødgran har en intern rente på 6%, 
og at bøgens er 3 11z 070. Når disse pro
center ligger lidt over de tidligere 
nævnte skyldes det bl.a., at der i figur 
l ikke er taget hensyn til administrati
ons-omkostningerne. Man kan også se, 
at den interne skovrente, jvf. afsnit 2.1, 
er uafhængig af skat, hvorfor de 2 kur
ver for rødgranens kapitalværdi (= før 
og efter skat) skærer hinanden ved den 
samme interne rente (6%), og tilsva
rende for bøg. 
For det andet kan man se det før omtalte 
paradoks: Falder den alternative rente til 
under 2 11z 070 vil bøgens kapitalværdi 
være større end rødgranens. Denne teo
retiske sovepude for løvtrædyrkere skal 
diskuteres nærmere i det følgende. 

4. Diskussion 

Som det lige er nævnt kan bøgens (= 
løvtræets) kapitalværdi overstige rød
granens (= nåletræets), hvis den an
vendte kapitaliseringsrente (f.eks. obli
gationsrenten efter skat og inflation) er 
ekstremt lav. Det er derfor rigtigt, at 
bøgen under disse omstændigheder 
kan være en "bedre" investering end 
rødgran, men man skal sandelig erin
dre sig følgende: 

4.1. Den alternative rente (= kapitali-
seringsrente) 

skal dog være ekstremt lav Uvf. Figur l 
2 11z % og sandsynligvis lavere), og så 
lave renter er jvf. afsnit 2.2.3 efter min 
mening temmelig uinspirerede. 

Man kan dog forestille sig, at en skov
ejendom f.eks. efter et stormfald får så 
store kapitaludtræk, at ejeren ikke ser 
andre passende alternative investe
ringsmuligheder end obligationer, 
d.v.s. 1-2% efter skat/inflation . l så 
fald kan han lige så godt investere i en 
kapitaltung bøgekultur, hvis han på 
anden vis kan klare bøgekulturernes 
lange periode med negative dæknings
bidrag. En aktiv investor vil dog nok i 
denne situation købe - indenlands eller 
udenlands - noget mere skov og accep
tere den sandsynligvis lave rente, som 
dagens handelspriser vil munde ud i. 

4.2. Boniteten 
Omstående principskitse (figur l) 
dækker rimeligt godt bøgens og rød
granens forhold på de bedre ø-lokalite
ter, hvor bøgen jo trives særdeles godt 
og rødgranen sine steder dårligt, speci
elt over 25-30 års alderen. Hvis man 
bare nærmer sig Jylland, for ikke at 
tale om Midt- eller Vest-Jylland, så skal 
kapitaliseringsrenten konvergere mod 
nul for at få højere kapitaliseringsvær
di for bøg end for rødgran. 
Omvendt vil det være rigtigt - også 
økonomisk - at ski f te fra nål til løv på 
de bedre "Ø-lokaliteter", hvis man kan 
tåle den længere økonomiske "tom
gang" i etableringsfasen (se også afsnit 
5.1 neden for). 

4.3. Prislejet på råtræ 
Det er rigtig, at pris(}dviklingen i de 
sidste år har favoriseret bøgen fremfor 
rødgranen. Dette betyder, jvf. figur l, 
at skæringspunktet for kapitalværdi
erne for rødgran og bøg rykker en an
else til højre, men der er kun tale om ti
endedele af procenter. Så her er ikke 
nogen fugl Føniks i sigte. 
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4.4. Selvforyngelse 
Hvis kulturarealet fremstår efter gam
mel bøg kan der være muligheder for 
selv foryngelse/ natur foryngelse og der
med en mindre udgift end for en kun
stig kultur, som der er regnet med i figur 
l. Herved stiger kapitalværdien for bøg 
(alt andet lige!), og skæringspunktet 
med rødgranen rykker også nogle tien
dedele af en procent mod højre. Hvis 
der på andre områder kan spares lidt på 
bøge-udgifterne, så bliver resultatet 
analogt med en selv foryngelse. 

5. Betydningen for praktisk skov-
brug af PH-A's pointe 

PH-A's pointe er helt klart, at da 
skat/ inflation på investeringer (uden
for skovgærdet) tilsiger en meget lav 
kapitaliseringsrente i skovbrug, så har 
bøgen (= løvtræet) på de bedre jorde 
en højere kapitalværdi end rødgranen 
(= nåletræet), og bøgen bør derfor fa
voriseres på rødgranens bekostning. 
Det er da rigtigt, at det noget akademi
ske begreb "kapitalværdi" er en øko
nomisk parameter for praktikeren på 
det meget lange sigt, men umiddelbart 
er det vitale spørgsmål for praktikeren 
(= skovejeren) som oftest: Hvad er der 
i kassen de nærmeste år? 

5.1. Kasseoverskud 
Vi retter derfor et øjeblik interessen 
mod kasseoverskuddet, som jo er det, 
der ved årets udgang er tilbage i kassen 
til forbrug/ forrentning af gæld. Med 
runde gennemsnitstal for en god boni
tet og dagens prisleje ser det således ud 
(tabel 2): 
Disse tal for kasseoverskud er naturlig-
vis gennemsnittet over omdriften (= 
normalskovsudbyttet), og deles om
driften op i aldersklasser har man ne
gativt kasseoverskud i de unge alders
klasser, positivt kasseoverskud i de 
ældre aldersklasser for at slutte med en 
større kapitalhævning ved renafdrift. 
Når man ser på nedenstående tal må 
det altså erkendes, at nok har bøgen i 
de sidste 20 år halet ind på rødgranen, 
men rødgranens kasseoverskud er dog 
stadigt større end bøgens. Ydermere 
må man være uhyre opmærksom på, at 
den negative periode for bøgen stræk-
ker sig helt op til 40-50 års alderen, 
hvorimod rødgranens negative periode 
kun strækker sig til 20-25 års alderen. 
Heraf følger af en overgang fra rød
gran til bøg (= nål til løv) kræver kæm- ,,~,. 

pestore kapitalbehov (se f.eks. Jensen 
& Jensen, Skoven 5, 1986). Med andre 
ord: Løvtrædyrkeren risikerer at gå 

Tabel 2. Kasseoverskud ved skovdrift 1991 og 1970. 

Rø dgran Bøg 

60-årig omdrift 100-årig omdrift 

Gennemsnitligt, årligt kasseoverskud kr. pr. ha / år kr. 3.000 kr. 1.000 1) 

do., men 1970 Uvf. Bruel, DST 1970, side 150 . . . . . . . . . . kr. 1.000 kr . 200 

l) Med lidt selvhuggere/ bræ ndesalg kan tallet måske blive større. 

..... Bøgens kapitalværdi kan væ re på linje med eller højere end nåletræets, hvis renten i alter
native kapitalanbringelser er meget lav og hvis det drejer sig om de bedre Ø-lokaliteter. Bøgens 
økonomi kan forbedres marginalt hvis prisudviklingen er gunstig - som den har været de se
nere år - og hvis der kan laves naturlig foryngelse. 
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I 
Den fornuftige skovejer vil formentlig bevare eller øge løvtræandelen - hvis "han" er en institu
tionel ejer eller en "fritidskøber". Er der tale om en stor, privat skovejer eller en "levebrødskø
ber" vil han have svært ved at finansiere omlægningen og vil måske snarere søge at forlænge 
omdriftsalderen eller kaste sig over pyntegrønt. 

fallit inden han kan høste sin store ka
pitalværdi. På den anden side: Overle
ver han - og senere ejere - de første 50 
års tomgangsperiode, så kan der heref
ter opnås stigende og (efter et sekel el
ler så) til sidst ganske store kasseover
skud. 

5.2. Hvad gør en fornuftig skovejer/ 
skovkøber! 

Det er naturligvis et kæmpe-spørgsmål 
med næsten uendelig mange facetter, 
og jeg lader det derfor klogeligt ligge. 
Dog vil jeg gerne trække enkelte ting 
frem, som har direkte relation til PH
A's pointe. 
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5.2.1. Den institutionelle ejer/køber vil 
som oftest have langsigtede mål og stor 
kapital i ryggen. Da hans alternativ til 
skovkøb/skovdrift sandsynligvis er en 
obligationsrente, som efter skatter/ in
flation ikke er fed (se afsnit 2.2 .3), så 
gør han sikkert klogt i at investere i 
skov og formentlig bibeholde/øge løv
træandelen. Han vil altså i høj grad 
følge PH-A's pointe. 
Dog: Fremfor at øge sin kapitalintensi
tet i den allerede købte skov har han et 
storartet alternativ: At tilkøbe yderli
gere skovarealer. Men netop ved at øge 
sit areal fremfor sin kapitalintensitet 
pr. areal-enhed mister PH-A sit tag i 
ham (jvf. afsnit 4.1). 



5.2.2. Den større, private skovejer har 
nok med dagens prisleje ikke den store 
frie kapital og dermed den store evne til 
at øge kapitalintensiteten i sin skov, 
men vil alligevel ofte gøre det (og de 
dårlige priser varer nok heller ikke ved) 
f.eks. for at kunne dække udgifter til et 
kommende arvefald. Men følger han 
PH-A's pointe og går fra rødgran til 
bøg, så vil han meget nemt kunne 
snuble i den deraf følgende, lange 
"tomgangsperiode" Uvf. afsnit S.I). 
Det ville for ham måske være klogere 
at forsøge at forlænge omdriftsalderen 
for de mest stabile af sine bevoksnin
ger. Dette er jo også en måde, hvorved 
man øger kapitalintensiteten i sin skov, 
men den er ikke helt efter PH-A's bog. 
Og det må da også indrømmes, at den 
er betydelig mere kortfristet og sikkert 
også betydelig mere risikofyldt (storm
fald i utide, som dog kan give ind
komstfri kapitalhævninger) end udvi
det løvtrædrift. Bregentveds stræben 
efter at opbygge en "normalskov" i eg 
er vel det mest typiske eksempel på 
PH-A's filosofi, og da den har stået 
på i mange årtier er man efterhånden 
ved at komme over investerings-/ tom
gangs- fasen. 

5.2.3. "Fritidskøberen "følger såmænd 
også PH-A. Næppe i begejstring for 
formlerne, men for ham vil indtægter 
som oftest være et sekundært mål, der 
drukner i krat og grønne tiltag af 
løvtræ-karakter. 

5.2.4. "Levebrødskøberen " vil lægge 
stor vægt på kasseoverskuddets poten
tielle størrelse, og han bliver derfor 
svær at overtale til udvidelse af løvtræ
andelen, selvom tilskudsordninger 
m.m. trækker i ham. Han er naturlig
vis ikke fremmed overfor at kapital-in-

tensivere sit skovbrug, men vil så nok 
tænke i pyntegrønt- og juletræs-baner. 

6. Kapitalintensivering/Forrentning 

Som vi har set bygger PH-A's filosofi 
på, at kapitaliseringsrenten i skovbrug 
normalt bør være lav, fordi de alterna
tive investeringsmuligheder også har 
lav forrentning. PH-A sammenligner 
specielt med obligationsrenten, hvor
for jeg i afsnit 2 har beskæftiget mig 
hermed . Vi har altså særligt beskæfti
get os med forrentningsmulighederne 
udenfor skovbruget. 
Men lad os her til sidst gå specielt in
denfor skovgærdet og se om der ikke er 
alternative investeringsmuligheder 
med afkast der er bedre end de skatte
og inflations-strippede obligationer. 
Der er adskillige rimelige muligheder, 
hvora f nogle allerede har været berørt: 

6.1. Yderligere skovkøb 
Det er nok svært indenlands - og de 
færreste magter vel at gå udenlands -
at finde handelspriser, som efterlader 
bedre forrentning end de strippede ob
ligationer. Det er dog besynderligt, at 
handelspriserne tenderer til mere at 
være en arealpris end en skovpris, og 
heraf følger, at den ældre skov på god 
bonitet handles "billigt" og den yngre 
skov på dårlig bonitet handles "dyrt". 

6.2. Omdriftsforlængelse 
Selvom grænserentabiliteten falder 
ved at forlænge omdriftstiden udover 
det normale vil der dog nok være mere 
at hente her end i de strippede obligati
oner. 

6.3. Jagtintensivering 
synes også at være et taknemmeligt 
område med dagens udlejningspriser. 
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6.4. Pyntegrønt/juletræer 
har lige per i ferisk været berørt, men 
her kan der stables mange penge på 
højkant på et areal, og rigtigt grebet an 
er området (trods store udvidelser i de 
senere år) fortsat lovende. Men her 
som altid gælder at høje forrentninger 
er koblet med høje risici. 

Ovennævnte muligheder plus alterna
tive muligheder udenfor skovgærdet 
vil nok blive godt og grundigt ende
vendt af praktikeren før han springer 
på PH-A's lavrentebetingede filosofi. 
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Skovøkonomi set fra en 
revisors synspunkt 
af statsautoriseret revisor HANS BØRGE NIELSEN 

1. Indledning 

Mit kendskab til skovbrug er erhvervet 
ad to væsentligt forskellige kanaler. 
I mit daglige virke som revisor har jeg 
gennem mange år udarbejdet såkaldte 
skatteregnskaber for adskillige skovdi
strikter. Den driftsøkonomiske teori, 
som indgår i en revisors uddannelse, 
har i denne forbindelse vist sig aldeles 
ubrugelig. 
Så vidt jeg kan se, skyldes dette ikke 
den driftsøkonomiske teori, hvor man
gelfuld denne i øvrigt måtte være. 
Problemet ligger efter min mening i, at 
et årsregnskab - og da især, hvis det er 
udarbejdet efter skattemæssige regler 
- for et skovbrug ikke i praksis kan op
stilles på nogen meningsfuld måde. 
Årsagen er naturligvis, at skovdyrk
ning er så langvarig en produktions
proces, at årlig regnskabsaflæggelse i 
bedste fald er uden værdi og i værste 
fald kan danne grundlag for forkerte 
beslutninger. 
Denne erkendelse er ikke særlig dyb
sindig, men alligevel frustrerende. Der
for har jeg med vidt åbent sind i ligele
des mange år deltaget i de skovekskur
sioner, der har været afholdt i forbin
delse med Dansk Skovforening's gene
ralforsamling. Efterhånden som årene 
er gået, er håbet om at se det himmel
ske lys brede sig over den økonomiske 
side af skovbruget langsomt blevet 
mindre og mindre. Jeg vil tro, at langt 
de fleste af skovbrugets koryfæer i lø-

bet af alle disse år har ytret sig om dette 
og hint - men sjældent i kor og næsten 
aldrig samstemmende. 
Frustrationen er derfor blevet hæn
gende i luften. Udbyttet har været en 
forståelse af, at en revisors tempera
ment kræver hurtige og målbare resul
tater, mens en skovriders temperament 
nødvendigvis må være det stik mod
satte; man ser kun på meget lang sigt -
eller måske aldrig - et resultat af sit ar
bejde, og det er utroligt svært at måle. 
Foreløbig konklusion: Livet er for kort 
til skovbrug. 
Når man så bliver præsenteret for en 
afhandling med titlen "Inflation og 
beskatning i skovøkonomien, status 
over dansk skovøkonomi, anno 1989", 
vågner håbet til live igen, og pulsen be
gynder at banke. Det er mig derfor en 
stor ære og fornøjelse at få lejlighed til 
at redegøre for mit udbytte af at læse 
denne afhandling. 

2. Generelt 

For god ordens skyld skal det oplyses, 
at ovenstående indledning er skrevet, 
før afhandlingen blev læst. Noget af 
den mistede selvtillid bliver derfor gen
vundet, når Per Holten Andersen kon
kluderer, at der indtil dato ikke er 
udviklet nogen holdbar økonomisk te
ori for skovbrug, samt at man i praksis 
stort set ikke betjener sig af teorien. 
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Der ligger mange motiver bag ved ønsket om at eje en skov. Ud
over det erhvervsmæssige afkast kan der være tale om familietra
ditioner, jagtinteresse eller blot en romantisk drøm. 

Formålet med enhver økonomisk teori 
må være, at den skal kunne anvendes af 
praktikere, når der skal træffes beslut
ninger. 
I det følgende tages udgangspunkt i 
nogle i praksis forekommende beslut
ningssituationer. Det forsøges belyst, 
hvilke data, der bør være tilgængelige, 
for at der kan træffes en økonomisk 
hensigtsmæssig beslutning. Herefter 
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vurderes, hvilken indflydelse inflation 
og skat har i de enkelte beslutningssitu
ationer. 
Indfaldsvinklen er således den stik 
modsatte af afhandlingen. Formålet 
hermed skulle være at give et beskedent 
bidrag til, at praksis i større udstræk
ning, end hvad der åbenbart er tilfæl
det i dag, vil gøre brug af den økonomi
ske teori. 



En bemærkning skal forudskikkes. I 
enhver beslutningssituation, hvor der 
skal træffes afgørelser med økonomi
ske konsekvenser, anses allerede af
holdte udgifter for uinteressante. Det 
er alene afgørende at træffe den beslut
ning, der er bedst vurderet efter fremti
dige økonomiske konsekvenser. 
Når det siges på denne måde, forekom
mer det uhyre banalt. I praksis kan det 
imidlertid være vanskeligt at overbe
vise f.eks. en skov køber om, at når 
skoven er købt, er købesummen helt 
uden interesse for de fremtidige øko
nomiske beslutninger. 

3. Køb af skov 

3.1. Motiver for køb af skov 
Beslutningen om at købe en skover 
selvfølgelig den altafgørende proces, 
der bevirker, at køber nødvendigvis må 
interessere sig for skovøkonomi. 
Det er i mange tilfælde umuligt at af
gøre, hvad der får en person til over
hovedet at overveje at købe en skov. 
Det er under alle omstændigheder 
uhyre sjældent, hvis man ser bort fra 
f.eks. institutionelle investorer, at man 
står i den situation, hvor overvejelserne 
går på om en ledig kapital skal anbrin
ges i et supermarked, en flyvemaskine 
eller en skov. 
Ofte vil ønsket om at eje en skov være 
opstået af f.eks. familietradition, ud
dannelse, jagtinteresse eller måske 
bare en romantisk drøm fra barn
dommen. 
Dette anføres blot for at understrege, 
at ved ethvert køb af en erhvervsvirk
somhed kommer de økonomiske 
aspekter først ind i billedet i anden 
række. 
Det er derfor uden interesse at sam
menligne afkastet af investering i skov 

med samtlige alternative investerings
muligheder. Selv for professionelle in
vestorer kan dette synspunkt være gæl
dende, idet investeringer ofte foretages 
for at sprede risikoen. 
Dog bør enhver investerings afkast må
les i forhold til passiv og sikker kapital
anbringelse, f.eks. bankindskud eller 
børsnoterede obligationer. Hvis den 
aktive investering udover vederlag for 
ejernes arbejdsindsats kan give et 
større afkast end den passive kapital
anbringeise, er alt for så vidt godt. I 
modsat fald må det mindre økonomi
ske udbytte afvejes i forhold til de ikke
økonomiske motiver. 

3.2. Afkast på langt sigt 
Investering i skover en af de mest van
skelige investeringer, når det økonomi
ske udbytte skal vurderes. Udgifter af
holdes i et år med henblik på at er
hverve indtægter om op til 150 år. Og 
det årlige resultat kan variere kolossalt 
på grund af indtægternes meget 
ujævne strøm. 
Af disse årsager har den skovøkonomi
ske teori i et par hundrede år beskæfti
get sig med tilbagediskonteringspro
blemer. Set med nutidens øjne fore
kommer det utroligt, at nogle teoreti
kere har sammenlagt fremtidige ind
tægter og udgifter uden tilbagediskon
tering (lig med kasseoverskudstanke
gangen). I dag er ethvert menneske klar 
over, at 100 kr. i dag er mere værd end 
100 kr. om et år. 
Det er derimod ikke så mærkeligt, at 
praktikere og teoretikere har levet i 
hver deres verden. Det er jo først inden 
for det sidste tiår, at EDB-teknikken 
har gjort det muligt for hvem som helst 
at foretage beregninger af blot nogen 
kompleksitet. Derfor må tiden nu være 
kommet til, at teorien hurtigt forbed-
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res og udbygges, samt at praktikere be
gynder at anvende den. 
Hvad kan man da forestille sig, at en 
ikke-skovbrugskyndig praktiker ville 
få brug for af økonomiske oplysninger 
fra en økonomisk teoretiker, hvis der 
skal foretages en økonomisk vurdering 
af en påtænkt investering i skov? 
Det forudsættes, at man har en pc'er til 
sin rådighed, således at regnekapacitet 
ikke er noget problem. 
I andre erhverv ville man udarbejde et 
langtidsbudget. Lang tid vil i denne for
bindelse ofte sige 5 år, og hvis man er 
meget langsigtet, udarbejdes et 10 års 
budget med store forbehold. Skovøko
nomien vil hertil svare, at i et skovbrug er 
planlægrungsperioden omkring 100 år. 
Godt nok, vil praktikeren sige, det er 
heller ikke noget problem med mit reg
nearksprogram. Man vil herefter få 
brug for at kende de årlige indtægter 
og udgifter i de kommende 100 år op
gjort til faktiske priser. Det nytter ikke 
noget at opgøre indtægterne og udgif
terne i faste priser, idet man herved 
ville se bort fra den inflatoriske udvik
ling. Intet erhverv, ej heller skovbrug, 
kan påregne år for år at have den 
samme prisudvikling som samfundets 
gennemsnitlige prisudvikling. 
Dernæst må man kende de årlige ind
komst- og formueskatter, ligeledes for 
de kommende 100 år. Strengt taget er 
dette ikke noget egentligt skovøkono
misk problem. Men da skovbrugets be
skatning på visse punkter afviger væ
sentligt fra andre erhvervs beskatning, 
må man forvente, at skovøkonomien 
også kan besvare dette spørgsmål. 

Og endelig skal man kende den nomi
nelle rente for hvert enkelt år. Realren
ten kan ikke bruges, da indtægter og 
udgifter er opgjort til faktiske priser. 
Endvidere er det den nominelle rente, 
der indgår i beskatningsgrundlaget. 
På basis af disse oplysninger er det en 
banal regneopgave at finde nutidsvær
dien af de fremtidige indtægter og ud
gifter. Når denne nutidsværdi sammen
holdes med skovens købspris, kan inve
steringens lønsomhed bedømmes. 
Det er naturligvis absurd at forestille 
sig, at noget menneske ville være i stand 
til at udføre dette regnestykke med blot 
et gran af sandsynlighed. Af den simple 
og indlysende grund, at de nødvendige 
oplysninger ikke kan fremskaffes. 
I stedet for at kaste sig ud i den håbløse 
opgave, som det ville være at spå om 
udviklingen i de næste 100 år, foretages 
en analyse af udviklingen i de sidste 200 
år, af obligationers realafkast efter 
skat. Når dette realafkast sammenhol
des med de af skovøkonomer anvendte 
kalkulationsrenter, forekommer det 
mig, at investering i skov må have været 
en rentabel forretning. Men kun under 
to meget væsentlige forudsætninger. 
- For det første skal der tages hensyn til 
inflation og skat. Som tidligere omtalt 
er denne forudsætning helt naturlig. 
- For det andet holder konklusionen 
kun, når der regnes med 120 års gli
dende gennemsnit, for så vidt angår in
vestering i obligationer. Denne tid spe
riode er formentlig helt naturlig for en 
skovbrugskyndig teoretiker, da den 
stort set svarer til omdriftsalderen for 
en dansk normalskov. 

Beregninger af det økonomiske afkast af en investering i skov kræver et skøn over udviklingen 
i de kommende hundrede år. Opgaven er ret enkel beregningsteknisk, men vanskelighederne 
ligger i at skønne hvilke forudsætninger der vil være gældende. (Foto viser en eg på 151 år, op
rindelig plantet for at levere skibstømmer til flåden). ~ 
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Men for den potentielle investor er 120 
år grumme lang tid. Det rækker næ
sten ind i evigheden. 
En person skal således være indstillet 
på at tænke på sine oldebørns velfærd 
- og håbe på, at både hans børn og bør
nebørn har samme indstilling. Det er 
nærmest utopi at forestille sig, at ret 
mange personer har så lang en investe
ringshorisont. 
Og selv en pensionskasse har næppe en 
horisont, der rækker mere end 40-50 år 
ud i fremtiden. 
Endelig skal en investor tro på, at de re
levante økonomiske forhold vil ud
vikle sig på samme måde, som de har 
gjort i fortiden. 
Når der derfor overhovedet er nogen 
der køber skov, må der nødvendigvis 
indgå andre motiver end dokumenter
bare økonomiske kalkuler. 

3.3. Handelspris på skov sml. m. er-
hvervsøkonomisk værdi. 

I denne forbindelse indeholder af
handlingen i den afsluttende diskus
sion nogle interessante betragtninger. 
Som udgangspunkt konstateres det, at 
handelsprisen på skover ca. dobbelt så 
stor som den erhvervsøkonomiske 
værdi (venteværdi). 
Denne forskel kan henføres til 3 for
hold: 

1. Kapitalisering af skovbrugets for
m ueska t te/empe/se. 
Værdien af skovbrugets formue
skattelempelse er beregnet til 1% D70 
øget efter-skat forrentning i forhold 
til investering i obligationer. 
Denne beregning er foretaget, da 
formueskatten udgjorde 2,2070. Ti
den er - heldigvis vil mange mene -
løbet fra afhandlingen, idet formue
skatten i dag er nedsat til 1070 . 
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Den øgede efter-skat forrentning 
kan derfor nu kun beregnes til 0,8070. 
Og dette er oven i købet et maksi
mum. På grund af de indviklede 
skatteberegningsregler i forbindelse 
med det vandrette skatteloft, vil for
mueskattelempelsen ved køb af skov 
ofte være O. 
Endelig skal for god ordens skyld 
gøres opmærksom på, at bl.a. fonde 
og pensionskasser ikke betaler for
mueskat. Hvis dagens handels priser 
på skov derfor indeholder et ele
ment af kapitalisering af formue
skattelempelse, må sælgerne glæde 
sig på købernes bekostning. 

2. Kapitalisering af forventede fremti
dige rea/prisstigninger på træ. 
Forventningens glæde er ofte den 
største. For købere af skov må man 
selvfølgelig ikke håbe, at dette ud
sagn er korrekt, hvis der forventes 
realprisstigninger på træ. Som be
kendt fastsættes prisen på en vare på 
grundlag afudbud og efterspørgsel i 
et frit marked. 
Handelen med træ foregår så vidt 
jeg ved i et stort set frit marked. Hi
storisk har det vist sig, at træpri
serne stiger mere end den gennem
snitlige inflation. Det vil sige, at der 
har været tale om realprisstigning. 
Spørgsmålet er da, om man nogen
lunde ukritisk kan tillade sig at 
fremskrive den historiske udvikling 
på grundlag af en vurdering af det 
fremtidige udbud og den fremtidige 
efterspørgsel. 
Pessimisten kunne mene, at udbud
det vil stige, f.eks. når de store østeu
ropæiske skove efterhånden bliver 
omdannet til effektive skovbrug. Og 
efterspørgselen vil falde, fordi træ 
bliver erstattet af andre materialer, 



f.eks. inden for bygningsindustrien. 
Superpessimisten må derfor kalku
lere med et realprisfald. 
Optimisten vil tro, at udbuddet i 
hvert fald ikke stiger lige så kraftigt 
som efterspørgslen. Denne tro 
kunne bl.a. begrundes med, at ind
førelse af et effektivt skovbrug er en 
yderst langvarig proces, samt at de 
allerede eksisterende udbydere vil 
forstå at tilpasse sig markedsvilkå
rerne. 
For så vidt angår efterspørgslen, vil 
optimisten regne med en kraftig 
stigning, når der skal bygges boliger 
og produceres møbler til de lande, 
der i dag er stærkt underforsynet på 
disse områder. Som en kuriositet 
kan nævnes, at jeg engang har fået 
fortalt, at hvis hver kineser læste lige 
så mange aviser som en amerikaner, 
så ville udbuddet slet ikke kunne 
dække efterspørgsel efter træ til pa
pirprod uk tionen. 
Jeg skal klogeligt afholde mig fra at 
spå om fremtiden. Den enkelte skov
køber må være henvist til at foretage 
sin egen vurdering. 
Jeg vil dog vove den påstand, at 
fremtiden næppe vil forme sig som 
en forlængelse af fortiden. 
Næsten alle andre erhverv har ople
vet eller oplever store omvæltninger. 
Det skulle da være mærkeligt, om 
alene skovbruget ikke ville blive på
virket af tidens omskiftelser. 

3. Kapitalisering af skovbrugets herlig
hedsværdier. 
Herlighedsværdier er næsten umu
lige at håndtere på en økonomisk ra
tionel måde. De kan lidt firkantet 
udtrykt kun beregnes som den i 
øvrigt u for klarlige forskel mellem 
handelsværdi og venteværdi. Denne 

forskel er i Per Holten Andersen's 
afhandling forklaret alene ved en 
kapitalisering af formueskatte
lempelsen. Som jeg tidligere har ar
gumenteret for, er denne forklaring 
imidlertid ikke længere holdbar på 
grund af ændret lovgivning. 
Jeg er derfor af den faste overbevis
ning, at i hvert fald private skovkø
bere betaler og er villige til at betale 
mange penge for herlighedsværdier. 
Hvad skovens herlighedsværdier er, 
vil jeg overlade til poeterne at be
skrive. Men at vi alle sætter pris 
herpå, har jeg netop set dokumente
ret i et særnummer af "Skoven", 
hvoraf fremgår, at 91070 af den 
voksne danske befolkning er på en 
kortere eller længere tur i skoven 
mindst en gang om året. 
Og tænk så at eje og eventuelt bo i 
sin egen skov. Jeg forstår i det mind
ste godt, at mange mennesker vil be
tale herfor. Man får nogle livgivende 
naturoplevelser, som i hvert fald 
obligationer ikke er i stand til at 
give. 

3.4. Konklusion om køb af skov 
Min konklusion er, at køb af skov ikke 
kan ske ud fra rent økonomiske motiver. 
For det første er det i praksis stort set 
umuligt at udføre en realistisk lønsom
hedsberegning. Og for det andet oversti
ger handelsprisen langt alle de økonomi
ske overslag, der trods alt udøves. 
For institutionelle investorer må be
grundelsen for køb af skov derfor være 
forventning om realprisstigning på 
træ, ønske om spredning af risikoen og 
måske også en vilje til at bevare nogle 
naturværdier for befolkningen. 
For private investorer tror jeg som 
sagt, at herlighedsværdierne spiller en 
meget stor rolle. 
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To væsentlige forhold bør iagttages ved træartsvalget: 1. Likviditeten når investeringens afkast 
skal måles over måske hundrede år, og 2. de skattemæssige fradragsregler for tilplantningsud
gifter. 

4. Træartsvalg. 

Det helt centrale spørgsmål i forbin
delse med valg af træart er naturligvis, 
om man skal plante nåletræ eller 
løvtræ. 
Af afhandlingen fremgår, at den skov
økonomiske teori i hvert fald siden 
19S0'erne klart har peget på nåletræ 
som værende løvtræ overlegent. Hel
digvis har man i praksis ikke været 
særligt flinke til at følge teorien. 
For det viser sig, at når man inddrager 
inflation og skat i beregningerne, så er 
de to træarter stort set jævnbyrdige. 
Så vidt jeg kan se, må dette være en af 
afhandlingens største fortjenester. Der 
burde nu kunne lægges låg over mange 
års ufrugtbare diskussioner mellem 
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skovejere om træartsvalg. Og for alle 
os ikke-skovejere er der håb om, at 
bøgen fortsat kan spejle sin top i bøl
gen blå. 
Træartsvalget burde nu kunne foreta
ges på grundlag af biologiske forhold 
og ejernes (eller skovridernes) indivi
duelle præferencer og erfaringer. 
Der er imidlertid to økonomiske for
hold, som jeg synes er væsentlige at 
fremhæve. 
Det ene er likviditeten. En ting er jo, at 
rentabiliteten af nåletræ og løvtræ kan 
beregnes at være nogenlunde ens. En 
helt anden ting er, at løvtræ altid vil 
være betydeligt mere likviditetskræ
vende end nåletræ. 
I de senere årtier er hertil kommet en ny 



driftsform, nemlig dyrkning af jule
træer og pyntegrønt. Her villikvidite
ten være positiv efter 8-10 år. 
Med hensyn til løvtræ må man være 
indstillet på at vente ti gange så lang 
tid. 
For mange skovejere vil disse forskel
lige likviditetsforhold utvivlsomt være 
udslagsgivende for træartsvalget. 
Det andet økonomiske forhold, jeg vil 
fremhæve, er de skattemæssige fra
dragsregler. 
Som påvist i afhandlingen er den skat
temæssige fradragsret for tilplant
ningsudgifterne af stor betydning for 
ren tabili teten. 
Der er som bekendt fradragsret for 
skovplantning, bortset fra ny tilplant
ning. Der er også fradragsret enten 
umiddelbart eller i form af afskrivning 
over 10 år for tilplantning af land
brugsarealer med nåletræer beregnet 
til juletræer og pyntegrønt. 
Den nyligt vedtagne lov om skovrejs
ning må skattemæssigt klassificeres 
som ny tilplantning af skov. Der er der
for, efter de gældende regler, hverken 
fradragsret eller afskrivningsret. Og 
alene dette forhold bevirker, at skov
rejsning ikke er økonomisk rentabelt. 
Det må derfor hilses med glæde, at der 
i skrivende stund er fremsat lovforslag 
om, at disse udgifter under visse betin
gelser er fradragsberettigede, hvis de 
ikke overstiger kr. 25.000 og i modsat 
fald kan afskrives med 20070 p.a. En 
vedtagelse af dette lovforslag må anses 
for en væsentlig forudsætning for, at 
skovrejsningen skal blive en succes. 

5. Omdriftsalder. 

Dette tema ved jeg om muligt endnu 
mindre om end de foregående. 
Jeg skal derfor indledningsvis blot 

konstatere, at afhandlingens konklusion 
er, at når man inddrager inflation og 
skat i beregningerne, så viser det sig, at 
man i praksis åbenbart har valgt de øko
nomisk mest rentable omdriftsaldre. 
Det er tankevækkende, at praktiske 
skovfolk, både hvad angår træartsvalg 
og omdriftsalder, åbenbart har valgt 
rigtigt, selvom de har handlet i uover
ensstemmelse med den hidtil gældende 
skovøkonomiske teori. Det må siges at 
være en bemærkelsesværdig udvik
ling, at teorien efterhånden udvikler 
sig således, at den passer med praksis. 
Beregninger angående valg af den øko
nomisk korrekte omdriftsalder forud
sætter principielt, ligesom overvejelser 
i forbindelse med køb af skov, fuldt 
kendskab til udviklingen i alle økono
misk relevante faktorer. 
Dette kendskab har man naturligvis 
ikke. Oprindeligt var jeg af den naive 
opfattelse, at dette ikke gjorde så 
meget, da man hen ad vejen, efterhån
den som man blev klogere, kunne redu
cere eller forøge omdriftsalderen. 
Jeg er nu blevet belært om, at dette 
ikke er tilfældet. Omdriftsalderen 
bliver i grove træk allerede fastlagt ved 
tilplantningen ved valg af proveniens, 
planteafstand m.m. Og i hvert fald på 
et senere tidspunkt, når der foretages 
udvisning og tyndingshugster, bliver 
omdriftsalderen en fast størrelse. 
Disse forhold bevirker, at det fortsat vil 
være meget væsentligt at handle øko
nomisk optimalt. 
I min måske for livlige fantasi forestiller 
jeg mig derfor, at det ville være et stort 
fremskridt, hvis man kunne udvikle 
dyrkningsmetoder, hvorefter f.eks. en 
bøgebevoksning kunne skoves efter 80 
år, selvom omdriftsalderen er planlagt 
til 120 år. Dette ville give økonomisk 
handlefrihed. 
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6. Afslutning. 
I indledningen var min foreløbige kon
klusion, at livet er for kort til skovbrug. 
Per Holten Andersen's afhandling har 
egentligt ikke rokket så meget ved 
denne konklusion. 
Skovbrug er af naturgivne omstændig
heder så langstrakt, at det er umuligt at 
dokumentere, om man handler økono
misk rationelt. I hvert fald ikke før, det 
er for sent at omgøre sine beslutninger. 
Afhandlingens titel er "Inflation og 
beskatning i skovøkonomien". Disse 
forhold behandles udmærket, men i 
historisk lys og over meget lange tidsin
tervaller. 
Fra en revisors synsvinkel mangler der 
således stadig nogle værktøjer, der kan 
anvendes, når de kortsigtede beslutnin
ger skal træffes. Som eksempler på 
denne type af beslutninger kunne 
nævnes: 
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Hvornår og hvad skal fældes? 
Hvornår og hvordan skal der gødskes? 
Hvornår og med hvad skal der til
plantes? 

Jeg føler mig overbevist om, at dygtige 
skovfolk træffer de rigtige beslutnin
ger. Men dette burde ikke være til hin
der for, at der blev udviklet nogle øko
nomiske modeller, som kunne bruges i 
forbindelse med de løbende, kortsig
tede beslutninger. Og på længere sigt 
kunne man måske forestille sig, at der 
blev udviklet en årsregnskabsmodel, 
der løbende kunne afsløre, om man 
traf de rigtige beslutninger. 
Indtil da vil jeg som de fleste andre 
mennesker nøjes med at nyde skovens 
herlighedsværdier i tillid til, at skov
ejerne fortsat vil være i stand til at drive 
deres skove rentabelt baseret på erfa
ringerne. 



Skovøkonomi, meteorologi og 
fromme ønsker til lovgiverne 
(og til skovøkonomerne) 
bl.a. i anledning af Per-Holten Andersens 
licentiatafhandling 

Af skovrider ANDERS ERIK BILLESCHOU, Frijsenborg og Wedellsborg skovbrug 

Vores skovøkonomi har, som Per Ha/
ten-Andersen skriver i sin licentiataf
handling, været meget investerings- og 
dermed forrentnings fikseret. Det er 
det her med de lange tidsrum der gør 
det nødvendigt. 
Men som prognose- og beslutningsred
skab for investeringer med ekstrem 
lang tidshorisont (træartsvalg og kul
turintensitet), har skovøkonomien det 
ikke lettere end meteorologien. 
Skovøkonomi og meteorologi har 
begge stort besvær med at beskrive 
fremtiden. Regnereglerne er tilsynela
dende i orden, men de 2 videnskaber 
har det til fælles at det kniber med at få 
hold på forudsætningerne (input til 
modellerne). 
Livet er ikke lineært, men kaotisk og 
fraktalt, styret af "feed-back" og alle
hånde interaktioner. 
I skovøkonomien bruges ofte forud
sætningen "alt andet lige"; men alt an
det har det med at blive slemt skævt 
som tiden går. Menneskene opfører sig 
(heldigvis) u forudsigeligt - ligesom 
vejret. 
"Samfund forandres overnight, ikke 
på grund af voldelige revolutioner, 
men som en virkning af ophobede 

småting. Mennesker kan i det store 
hele ikke overskue, hvad de gør." 
Skriver Tor Nørretranders i sin nye bog: 
Mærk Verden. 
Voldborg fik forbud mod at lave lang
tidsprognoser for vejret fordi hans for
kerte gæt fik alvorlige økonomiske 
konsekvenser for turisterhvervene (og 
her betyder langtidsprognoser ikke 
omdrifter på mere end 100 år, men blot 
vejret sommeren over). 
Så galt er det ikke gået for skovøkono
merne (endnu), selvom deres progno
ser også har haft negative økonomiske 
konsekvenser for skovbrugserhvervet. 
Som eksempel på hvor hurtigt forud
sætningerne for skovøkonomiske kal
kuler kan ændre sig, kan man bruge 
prisudviklingen på træ. Se figur 1. 
Skovøkonomiske prognoser plejer at 
forudsætte uændrede realpriser for 
træ over meget lange tidsrum. Figuren 
viser at denne forudsætning ikke læn
gere er gældende. 
Bøgetræet har i de sidste 20 år haft en 
realprisstigning (NPR) på små 2 Y2 070 
p.a. og nåletræet et realprisfald på nær 
de 2 Y2 0J0 p.a. En forskel i realprisud
vikling på næsten 5070 p.a. igennem 20 
år!! 
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Løv eller nål? 

For 20 år siden bedømtes forskellen 
mellem den interne forrentning i dyrk
ningen af rødgran og den interne for
rentning i dyrkningen af bøg til 5070. Se 
fx Bruel, 1970. 
Gennemregnes 1970-kalkulerne med 
dagens Netto På Rod-priser, men med 
uændrede sortimentsfordelinger, kul-

turintensiteter, m.v., reduceres dette 
spænd til 3%. Se figur 2. 
En 1991-kalkule med dagens priser, da
gens kultur- og skovningsmetoder og 
med de aktuelle forventninger til frem
tiden viser at spændet mellem gran
dyrkning og bøgedyrkning nu er redu
ceret till %, og at bøgeselvforyngelser 
forrenter sig særdeles godt (bedre end 
7%). Se figur 3. 

DEFLATEREDE TRÆPRISER (1971 =100) 
STATSSKOVBRUGET 
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Figur l. Figuren viser statsskovbrugets kon
staterede salgspriser (Netto-På-Rod) for 
samtlige træeffekter bortset fra sanke
brænde, i de sidste 20 år. Bemærk udviklin
gen de sidste 10 år. Tallene taler et meget ty
deligt sprog. Og så er den sidste (fortsat 
negative) udvikling på nåletræsiden ikke 
engang med. 
Til orientering kan oplyses de absolutte tal 
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som er anvendt ved konstruktion af figuren 
(kr./m J

): 

1971 1990 
Indt. Udg. NPR NPR 

Bøg ... . ... . 75 27 48 321 
Eg ... ...... 130 33 97 405 
Andet løv .. . 90 38 52 281 
Nål ....... . 99 34 65 164 



RØDGRAN ELLER BØG 
1970- og 1991-priser 
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Figur 2. Figuren viser kapitalværdierne for bøg og rødgran beregnet i 1970, og med prisforud
sætninger som i 1991. D.v.s . at pris kurverne for 1991 er beregnet som h.h.v. 60070 af rødgran-
1970 og 160070 af bøg-I970. Se figur l. 

Der er regnet med løvskovstøtte på 
15 .000 kr. for bøgeplantninger og med 
9.000 kr. for selvforyngeiser, med fæl
lesomkostninger på 1.000 kr./ha for 
vedproduktion og 1.500 kr./ha for 
pyntegrønt, og så er værdien af jagten 
medtaget med 500 kr./ha. 
Løvskovstøtten og jagtindtægterne 
bør ikke lades ude. De er væsentlige 
indtægter og delvis betaling for skove
nes "produktion" af herlighedsvær
dier. 
U nder disse forudsætninger skærer 
løvtræet (kunstig kultur) nåletræet ved 
l YJ 0/0; jvf. Hotten-Andersens figur l 
på side 280. 

Efter min opfattelse er valget mellem 
løvtræ og nåletræ ikke længere så sim
pelt som det så ud til at være for nogle 
år siden. Det skal ikke længere være 
rødgran og sitkagran alle steder. Valget 
bør nok i højere grad baseres på andre 
beslutningselementer end rentabilitet 
og kapitalværdier (uden at glemme 
dem!). Fx se nøjere på hvad der gror 
godt hvor, og på spredning af risikoen. 

Tidshorisonten og renten 
Valget af kalkulerente skal især af
spejle afkastet efter skat i realistiske al
ternativer. Renten er som bekendt pri
sen på kapitalanvendelsen. 
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LØV, NAL ELLER PYNTEGRØNT 
WEFRI oktober 1991 
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Figur 3. Figuren viser aktuelle jordværdier (kapitalværdier for selvforyngelserne) ved varie
rende rentefødder, beregnet for Frijsenborg og Wedellsborg skovbrug. Der er benyttet Bruels 
lokale tilvækstoversigter fra 1970 (svarende til bøgebonitet ca. 2, og rødgranbonitet ca. l V2); 
høj mekaniseringsgrad i nåletræskovningen og fuld udnyttelse af selvskovning og brænde
sankning. Bøgeselvforyngelsernes produktion er omregnet v.h.a . "Råhovedhugsten" m.v. 
Bemærk at der er regnet med et årligt realprisfald for både nåletræ og pyntegrønt på V20/0. 

Men der er stor forskel på om man 
sammenligner med kortsigtede eller 
langsigtede investeringer, og på hvor 
meget kapital man har til rådighed. 
I vores nuværende situation med et 
låntagersamfund med stor gæld, skal 
der være højtforrentede alternativer på 
kort sigt. Ellers vil gælden jo aldrig 
blive betalt. Men man skal være meget 
opmærksom på om et projekt med en 
høj intern forrentning rummer ele
menter af kapitalhævning (som fx ved 
konvertering af løv til nål). 
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På meget langt sigt må det nødvendig
vis forudsættes at renteniveauet "nor
maliseres"; d.v.s. nærmer sig til - eller 
svinger omkring - det niveau natur
grundlaget varigt kan yde ("sustained 
yield") og det vores opfindsomhed 
rækker til. Ellers går vi jo bankerot. 
Den historiske erfaring er at dette 
niveau - velfærdssamfundenes vækst
ikke overstiger et par procent. 
Og nogen vil endda påstå at denne 
vækst er baseret på kapitalhævning 
(nedslidning af miljøet o.s.v.). 



Tidshorisont og differentieret rente 
har været behandlet af både Risvand 
og Holten-Andersen, 1991. 
Risvand skriver at "Det er rimelig å 
anta at kalkulasionsrenten vil variere 
over tid. Det teoretisk korrekte vil der
for være å benytte en serie av framti
dige kalkulasjonsrenter. Av praktiske 
grunner benyttes gjerne en konstant 
kalkulasjonsrente under hele planleg
gingsperioden. Det er dermed også 
klart at den kalkulasjonsrente som kan 
være aktuell å bruke for et kortvarig 
prospekt som løper over de nærmeste 5 
år, kan bli nokså forskjellig fra den kal
kulasjonsrente, som er aktuell å bruke 
for et prosjekt hvis virkninger strekker 
seg 80-100 år framover i tiden." 
For mig er det efterhånden blevet klart 
at tanken er rigtig. Den bringer den 
skovøkonomiske teori endnu et skridt 
nærmere virkeligheden hvor vi bruger 
dagens rente på en halv snes procent, 
når vi kalkulerer maskininvesteringer, 
men kun et par procent, når vi bedøm
mer vores løvtræinvesteringer. 
Men jeg er ikke enig med Risvand i at 
det er teoretisk korrekt at anvende en 
serie af fremtidige kalkulerenter. Et 
træplantningsprojekt påtænkes jo 
ikke ændret undervejs. Man må derfor 
anvende en gennemsnitlig rente for 
projektet i hele dets løbetid vurderet på 
beslutningstidspunktet; d.v.s. vurderet 
som størrelsen af afkast i realistiske al
ternativer med samme tidshorisont. 
(Men det udelukker selvfølgelig ikke at 
man undervejs vurderer projektets 
fortsættelse i et eventuelt helt nyt lys 
som følge af større ændringer i sam
fundsøkonomien.) 
Omsat til skovbrugets vilkår burde vi 
altså bedømme det ædle løvtræskov
brug med en 100-150-årig omdrift ved 
1-3070, grandyrkningen med en omdrift 

på det halve ved 3-5070, pyntegrønt med 
en omdrift på 35-50 år ved 5-7070, og 
vores juletræsdyrkning med en om
drift på en halv snes år ved 7-9070. 
Valget af disse kalkulerenter (realren
tekrav) er subjektive og skal ses som 
modelforslag. De forudsætter at da
gens høje realrente falder nogenlunde 
jævnt over det næste århundrede til 
"sustained yield" -niveauet på højst et 
par procent, og at man i det mellemlig
gende tidsrum reelt vil kunne investere 
til disse realrenter. 
Tabel l og 2 viser eksempler på økono
miske resultater for forskellige træar
ter, idet der som foreslået er anvendt 
forskellige rentefødder for hver træart. 
Det ses at frygten for løbende realpris
fald på juletræer og pyntegrønt ikke 
ændrer så meget på billedet - i al fald 
ikke når faldet kun! er på V2070 p.a. 
Derimod ændres konkurrenceforhol
det mellem løvtræ og nåletræ sig yder
ligere til fordel for løvtræet. 
De store forskelle i kapitalværdier 
skyldes især de forskellige tidshorison
ter og deraf følgende forskelle i real
rentekrav, men også at selvforyngelse 
kan vedligeholde et produktions
niveau af samme størrelsesorden som 
plantet bøg uden tilsvarende store kul
turomkostninger (og med en kortere 
rotation). 
Skovøkonomiens store problem i bru
gen af investeringsøkonomiens strin
gente logik er fortsat at der ikke findes 
meningsfyldte, sammenlignelige alter
nativer med samme tidshorisont og 
sikkerhed. Aktier og obligationer er 
omsættelige fra dag til dag (ligesom 
rede penge). Det er en bøge- eller rød
granbevoksning ikke. 
Man sælger skov - ikke bevoksninger 
(se nedenfor). 
Investeringer i træproduktion vil stille 
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Tabel l. Jordværdier og kasseoverskud (før skat) ved inflationssikre nettopriser: 

Realrentejod Jordværdil) Kasseo verskud2) 

070 kr. / ha kr. / ha / år 

8 Juletræer .... . .... . .. . .... 56.000 10.500 

6 Pyntegrønt ..... . . ... . . .... 53.000 8.500 
4 Gran ... . . . ...... ......... - 2.000 2.500 

2 Bøg (kunstig kultur) . .... . .. 6.000 2.400 

2 Bøg (selvforyngelse)3) . ...... 90.000 3.200 

l) Inel. fællesomkostninger på 1.500 kr./ha for juletræer og pyntegrønt og fællesomkostnin
ger på 1.000 kr./ha for træproduktion. Inel. løvskovstøtte og jagtudleje. 

2) Gennemsnit for den I. omdrift. 
3) For selvforyngelsen er der ikke tale om en egentlig jordværdi, men om kapitalværdien på det 

tidspunkt i omdriften hvor den er lavest og skal konkurrere med alternativerne. 

Tabel 2. Jordværdier og kasseoverskud ved årlige realnettoprisfald for juletræer, 
pyntegrønt og gran på Y2070 fås: 

Realrentejod Jordværdil) K asseo versk ud2) 

070 kr ./ha kr ./ ha/år 

8 Juletræer .. ...... .. ..... . . 45.000 9.600 

6 Pyntegrønt .... . .. ......... 42.000 7.400 
4 Gran ... ...... ....... ... . . - 7.000 1.800 
2 Bøg (kunstig kultur) .... . . . . 6.000 2.400 
2 Bøg (selvforyngelse)3) .. .. ... 90.000 3.200 

l) Inel. fællesomkostninger på 1.500 kr. / ha for juletræer og pyntegrønt og fællesomkostnin
ger på 1.000 kr./ha for træproduktion. Inel. løvskovstøtte og jagtudleje. 

2) Gennemsnit for den l. omdrift. 
3) For selvforyngelsen er der ikke tale om en egentlig jordværdi, men om kapitalværdien på det 

tidspunkt i omdriften hvor den er lavest og skal konkurrere med alternativerne. 

sig mere fordelagtigt hvis man anven
der varierende rente gennem omdriften 
som Risvand mener man skal gøre. Ef
ter de af mig opstillede forudsætninger 
om et jævnt faldende renteniveau over 
tiden, vil man få alle kulturudgifterne 
belastet med de høje (nutidige) renter, 
og alle indtægterne med lavere renter; 
lavere jo længere man skal vente på 
sine penge. 
Jeg har ikke gennemregnet disse mo
deller, fordi jeg - som nævnt foran -
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ikke mener de er rigtige. Men de vil -
ud over at hæve træproduktionens ka
pitalværdi - stille løvtræet endnu gun
stigere i forhold til nåletræet. 

Andre hensyn 

Spørgsmålet er også om de viste inve
steringsalternativer: Løv, nål og pyn
tegrønt er fuldt sammenlignelige. Dels 
er udgifterne pr. ha ret forskellige (det 
koster 2-4 gange så meget at lave pyn-



tegrønt og juletræer som det koster at 
lave rød- og sitkagran, og dermed er 
det forskellige arealstørrelser der skal 
sammenlignes), dels er tidshorison
terne meget forskellige. 
Juletræerne med en tidshorisont på en 
halv snes år kan reelt ikke sammenlig
nes med bøgedyrkning. I al fald ikke 
uden at inddrage andre elementer end 
jordværdierne. 
Holten-Andersen, 1991 skriver jo også 
at man - udover de forskellige tidshori
sonter - bl.a. skal se på likviditet og 
sikkerhed i investeringerne. 
M .h.t. likviditet er det klart at intet for
nuftsvæsen vil investere alle sine mid
ler i bøge- eller egekulturer med hen
blik på at blive rig om 100-150 år. Pati
enten er i mellemtiden død, om ikke af 
sult, så af ælde. 
Der er altså tale om at man skal være 
velhavende for i det hele taget at over
veje langsigtede investeringer. Nogle 
vil ligefrem mene at folk der planter 
bøg må have for mange penge. 
M.h.t. sikkerhed vil de fleste sætte 
store spørgsmålstegn ved samfundets 
stabilitet - eller i det mindste ved 
skatte- og afgiftspolitikkens stabilitet 
over så lange tidsrum. Igen kræves der 
et betydeligt overskud for at binde sine 
midler i meget langsigtede investerin
ger. 
Grunden~ til at man i snart mange år 
har hævet kapital i skoven og konverte
ret løvskov til granskov er altså åben
bare. (Men det er et falsum at betegne 
det som højtforrentede aktiviteter. Det 
er kapitalhævning). Se bl.a. Jensen og 
Jensen. 
Og samfundet efterspørger (og medfi
nansierer) mere løvskov, skovadmini
stratorerne peger på nåleskovens usta
bilitet, forskerne gør det samme, træ
markedet i vores rige del af verden sy-

nes at udvikle sig til fordel for kvalitet 
fremfor kvantitet - til fordel for det 
ædle løvtræ fremfor billige fibre i over
skudsmængder. 
Investorer med meget lang tidshori
sont er begyndt at interessere sig for 
skov i forventning ~m at skovenes her
lighedsværdier (og handelsværdier) vil 
vokse hastigere end inflationen. 

Kaos 

Der har altså været fejl og mangler i 
vores skovøkonomi, og Per Holten
Andersen, 1991 skal have megen ros for 
at have korrigeret en del af dem, men 
der er lang vej endnu: 
Jeg ønsker mig en teori der kan hånd
tere skovhelheder fremfor enkeltele
menter i skoven; fx kan træartsvalget 
på den enkelte ha ikke ses så isoleret 
som det hidtil er sket. Man kan ikke 
omsætte den enkelte bevoksning, men 
kun skove eller større dele af skove. In
vesteringstankegangen, som indebæ
rer lineære fremskrivninger over flere 
menneskegenerationer, er intellektuelt 
udfordrende, men nok lidt fjernt fra 
det virkelige liv. 
Teorien bør tage større hensyn til kapi
talhævningsaspektet ved træartsskifte 
og vedligeholdelsesaspektet i alminde
lighed: Hvordan behandler jeg min 
skov bedst for at opretholde et højt af
kast (efter skat og inflation), eller for
bedrer afkastet (uden at glemme kapi
talanvendelsens alternative afkast). 
"Skovdriften skal tilrettelægges, så 
dyrkningsgrundlaget vedligeholdes eller 
forbedres", står der i den nye skov lov. 
Og jeg ser også gerne en inddragelse af 
"den til rådighed værende likviditet" i 
investeringsvalgene. Ikke at teorien 
mangler dette element, men det savnes 
i eksemplerne - i rådgivningen. 
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Der er betydelige forskelle mellem dyrkning af bøgeskov og af juletræer hvad angår tidshori
sont, krav til likviditet og stabilitet. Forskellene er for store til at man kan sammenligne de to 
driftsformer med hinanden . 

Og endelig ønsker jeg mig en teori der 
ikke er lineær, men inddrager livets dy
namiske mangfoldighed som det fx 
sker i den nye og givende KAOS-tænk
ning, hvor grænserne mellem discipli
nerne ophæves, hvor kompleksitet og 
"feed-back" inddrages. Hver gang vi 
vælger blandt flere muligheder sker 
der jo netop en eller flere tilbagekob
linger, vi ikke altid havde forestillet os. 
Denne måde at tænke på kan måske 
forklare de store forskelle imellem han-
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delsværdier og dyrkningsværdier bed
re. Og også få bedre styr på herligheds
værdierne og deres aflønning. 

Lovgivningen 

Jeg synes det på denne baggrund - som 
læserne af DST jo kender så udmærket 
- er meget forståeligt at lovgiverne gen
nem århundreder og i mange lande har 
gennemført meget restriktive lovgiv
ninger for skovenes forvaltning; for at 



beskytte dem mod menneskeligt kort
og snæversyn. 
"Livet er for kort til skovbrug" skriver 
Hans Børge Nielsen et andet sted i 
dette skrift. Og det er så sandt som det 
er sagt. 
Men uden skove er livet på den anden 
side ikke værd at leve! 
Det ville jo være ønskeligt om vore lov
givere ikke kun ville lægge disse indsig
ter til grund for skovloven, men også 
ville vise villighed til en større stabilitet 
i de økonomiske vilkår for at drive 
langsigtet skovbrug. 
Store engangsudgifter i forbindelse 
med stormfald og generationsskifteaf
gifter er ødelæggende for skovenes sta
bilitet og den gode og flersidede skov
drift (som jo er den nye skovlovs over
ordnede mål). Det er ikke god skovdrift 
at spare store kapitaler op til brug for 
arveafgifter, og så høste hele kapitalen 
på meget kort tid (eller øde dem bort i 
stormfald). 
Det er for skovens rette drift - og for 
industriens løbende forsyning - mere 
hensigtsmæssigt at jævne byrderne ud 
over mange år. 
Det er heller ikke gunstigt for erhvervet 
at man kan overdrage skove til sine 
børn til væsentligt lavere værdier end 
markedsprisen, hvorved skovenes han
delsværdier (og måske ejendomsvær
dier og ejendomsskatter) bliver skruet 

l) Landbrugsministeriet, Miljøministeriet, 
Den kg!. Veterinær- og Landbohøjskole, 
Matrikeldirektoratet, J ordbrugsdirek to
ratet, Dansk Skov forening, De samvir
kende danske Skovdyrkerforeninger, Det 
danske Hedeselskab, De danske Land
boforeninger, Danske H usmands fore
ninger, Tolvmandsforeningerne, Arbej
derbevægelsens Erhvervsråd og Danske 
Træindustrier. 

kunstigt op når kapitalejere gennem
fører generationsoverdragelser via 
skov handler. 
De beskatningsmæssige problemer i 
forbindelse med stormfald er løste, 
men det er de ikke for generationsskif
terne. 
Det af Landbrugsministeriet nedsatte 
Skovpolitiske Udvalg]) udtalte i 1986, 
at "Det er udvalgets opfattelse, at den 
offentlige regulering bør tilrettelæg
ges, så generelle, økonomiske støtte
ordninger ikke bliver nødvendige for at 
opretholde et levedygtigt skovbrugser
hverv og sikre skovenes tilstand. Dette 
betyder bl.a.: 
- at skatte- og afgiftspolitikken bør 

indrettes, så der ikke lægges hindrin
ger i vejen for en vedvarende skov
drift, 

- at støtteforanstaltninger alene bør 
sigte på de til enhver tid værende spe
cifikke behov." 

"Skovpolitisk udvalg anser .... ikke 
indkomst- og formuebeskatningen ef
ter de gældende regler for værdiansæt
telser for at være specielt tyngende for 
skovdriften sammenlignet med anden 
j ord brugsvir ksomhed." 
Det skal dog i denne forbindelse erind
res at "værdien af skovbrugsejen
domme (har) udvist en tendens til at 
stige betydeligt hurtigere end afkastet 
fra skovdriften og den almindelige 
prisudvikling. Hvis denne tendens 
fortsætter, vil formuebeskatningen 
blive en stigende, likviditetsmæssig be
lastning for skovdriften." 
"Skovpolitisk udvalg anser generati
onsskifteafgifterne for at være den væ
sentligste trussel for de private skoves 
tilstand og langsigtede produktion og 
finder, at afgifternes negative effekt på 
langt sigt mere end opvejer de positive 
virkninger af samtlige øvrige fora n-
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staltninger til støtte for skovdriften. 
Udvalget anbefaler derfor kraftigt, at 
der snarest findes en varig løsning, der 
sikrer, at skovenes tilstand ikke lider 
overlast. 
Skovene er aldeles uegnede som objekt 
for ovennævnte beskatningsform. 
Hovedkonsekvensen er, at skovene og 
skovnaturen ødelægges. 

• Skovpolitisk udvalg foreslår, at be
regningsgrundlaget for gave- og ar
veafgifter ændres således, at skove 
indgår med den formueskatteplig
tige værdi. For at undgå, at lempel
sen kapitaliseres, bør det gøres til et 
vilkår, at den pågældende skovejen
dom har været i arveladerenslover
dragerens eller dennes families eje i 
en vis periode (f.eks. 10-20 år), even
tuelt med dispensationsmuligheder 
for normalt forekommende arron
deringskøb i forbindelse med større 
ejendomme. Endvidere kan det gø
res til et vilkår, at arvetageren fortsat 
driver ejendommen i en årrække." 

Endnu 5 år efter afgivelsen af Skovpo
litisk Betænkning er dette problem 
uløst. Og man må derfor forvente en 
fortsat overgang fra privat til instituti
onel og selskabsbaseret eje. 

Hvad gør vi i mellemtiden? 

Vi dyrker alle de juletræer og alt det 
pyntegrønt vi tør - og har råd til. Vi 
selvforynger selvfølgelig al den bøg vi 
har tilbage. Og vi udnytter løvskovstil
skuddene og planter mere bøg og eg 
(hvor de vil gro godt). 
Vi vrider vores hjerneceller en ekstra 
gang for at finde lødige afsætningsmu
ligheder for træproduktionen fra de 
ekstensive nåletræ- og løvtrækulturer 
fra 60-erne, 70-erne og fra 80-erne. 
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Vi lægger pres på finansiører og politi
kere for at få en hjemlig afsætning af 
vores stigende produktion af brænd
selsflis og cellulosetræ (fx en avispa
pirfabrik). 
Vi begynder at tvivle på D~ B-hugstens 
udelte velsignelser, vi øger plantetallet i 
vores kulturer, og vi begynder at regne 
på om det kan betale sig at skære de alt 
for mange og alt for store grene af de 
unge bøge- og grantræer, o.S.V., o.S.V. 
Vi er med andre ord ofre for de omskif
telser i vores økonomiske vilkår som al
tid vil ramme os i skovbruget. Alene 
tidsperspektivet i vores gøren og laden 
tilsiger det. 
Men derfor kan vi jo godt fremsætte 
fromme - og fagligt velunderbyggede
ønsker til landets ledelse (og til skov
økonomerne). 
Det være hermed gjort (igen). 
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Teoretisk skovøkonomi 
versus 
politisk virkelighed 
Af godsforvalter, jagmastare ESBEN MØLLER MADSEN, 
Knutstorps-Trolleholms godser, og 
godsforvalter, jagmastare NIELS NANNESTAD, Rbssjbholms Sat eri 

Det faktum, at skovbrug i stor ud
strækning kan betragtes som hånd
værk, leder let til den opfattelse, at teo
retisering i forbindelse med skovbrug 
er spild af tid. En velkendt formulering 
i den anledning er: "Skovbrugets pro
blemer er - om man ser bort fra rent 
tekniske-/ biologiske detaljer - af en 
sådan natur, at de alle kan løses med 
lidt sund fornuft og elementær hand
lekraft." 
Hvor sympatisk tankegangen end 
måtte forekomme, så er vi imidlertid af 
den opfattelse, at en rendyrkning af 
synspunktet medfører, at skovbrug 
ikke alene reduceres til en relativt infe
riør beskæftigelse, men også, at skov
brug som erhverv i den skikkelse vi 
idag kender det, formentlig vil ophøre 
at eksistere. 
En sådan udvikling vil efter vor opfat
telse være beklagelig, idet vor første 
grundlæggende påstand er, at et vel
fungerende skovbrug er en tilgang og 
en aktivitet, som en velfærdsstat ikke 
bør afskrive sig. Vor anden grundlæg
gende påstand er, at skovbruget i sti
gende grad politiseres, og at denne po
litisering er ødelæggende for erhver
vet, idet politisering medfører irratio
nalisme og beslutnings-vilkårlighed. 
Vi er således af den opfattelse, at 

skovbrugets af-teoretisering og politi
sering ikke er uafhængige hændelser, 
men at en evt. mangel på teori tvært
imod gør skovbruget til et let bytte for 
politiseringen. Modsætningsvist inde
bærer dette, at sund fornu f t i kombina
tion med veludbyggede rationalistiske 
teorier vil være erhvervets bedste for
svar mod politisering. 
Synspunkterne kræver nærmere for
klaring . Men først nogle almene be
tragtninger. 

Skovbrugets vilkår 

I sin grundide er skovbrug enkelt: For
yngelse etableres og passes; efter et an
tal år kan man ved udhugninger evt. 
udtage effekter af mindre dimensio
ner. Og efter et stort antal år har træ
erne nået en størrelse, så bevoksningen 
kan afdrives, hvorefter man kan be
gynde forfra. Ingen hokus pokus . 
Naturligvis kan man forfine denne 
fremstilling med en lang række mere 
eller mindre sofistikerede biologiske 
og tekniske detaljer. Grundlæggende 
ændrer det dog ikke ved det forhold, at 
skovbrug idemæssigt set er en enkel 
sag. 
I konsekvens heraf kunne man så for 
vente, at veldrevet skovbrug findes 
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Den vigtigste faktor der virker hæmmende for et veldrevet skovbrug er ikke biologiske eller tek
niske forhold, men snarere psykologiske. Den menneskelige psyke er tilbøjelig til at tænke kort
sigtet og prioritere nutidigt forbrug højere end fremtidige forbrugsmuligheder. Dette kommer 
især til udtryk i den almene opinion. 

overalt. Imidlertid må man konstatere, 
at veldrevet skovbrug snarere er undta
gelsen end reglen. Selv i Danmark, 
hvor administrationsintensiteten er 
høj, må man i mere selvransagende 
øjeblikke erkende, at adskilligt kunne 
være bedre. 
Spørgsmålet er da: Hvad er det for 
"friktion" i omformning af oven
nævnte "skovbrug på papiret" eller 
"abstrakt skovbrug" over til praktisk 
virkelighed, som gør, at det i princip
pet enkle ikke er tilsvarende let i prak
sis? Hvad er det for hæmmende fakto
rer eller årsager som gør, at skovbrug 
ikke er en selvfølgelighed? 
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Ja, årsagen kan naturligvis være, at 
ovennævnte fremstilling er forkert; at 
de biologisk/tekniske detaljer faktisk 
gør skovbrug til noget besværligt. Men 
problemet kan også ligge på et andet 
niveau - det psykologiske. 
Efter vor opfattelse er hovedårsagen til 
"friktionen" den menneskelige faktor, 
som i forbindelse med skovbrug får en 
specielt uheldig effekt på grund af tids
aspektet. Den menneskelige psykes 
mere eller mindre udtalte træk i retning 
af kortsigtet hed og utålmodighed 
modarbejder skovbrugstanken. Disse 
egenskaber kommer ikke mindst til ud
tryk i den almene opinion. 



Et besværligt politisk spørgsmål er såle
des, hvordan man skal prioritere nuti
dig velfærd og velvære i forhold til 
fremtidigt ditto: Om man er indstillet 
på at afstå fra nutidigt forbrug - med de 
ofre dette indebærer - til fordel for 
fremtidige generationers muligheder at 
kunne nyttiggøre sig skovens produk
ter? Nogle få eksempler kan illustrere, 
hvorledes man på det politiske niveau 
synes tilbøjelige til at lade nutidig ny
delse få hoved prioriteten uden videre 
hensyn til, hvilke fremtidige "hypoteks
forpligtelser" dette indebærer: 

1. eksempel. Det svenske statsskovbrug 
(Domanverket) er af Riksdagen blevet 
pålagt et (uopnåeligt) afkastningskrav 
på 12070. Hensigten er at skaffe penge 
til en skrantende statsøkonomi. 

2. eksempel. Privatskovbruget belæg
ges i Sverige med afgifter og skatter 
(primært arveafgifter) som overstiger 
dets afkastningsevne. Konsekvensen 
er, at man fratager den private skovejer 
alle motiver til at tænke og handle 
langsigtet. Resultatet bliver et fremti
digt fattigt skovbrug med begrænsede 
anvendelsesmuligheder. 

3. eksempel. Gennem en restriktiv så
kaldt "grøn lovgivning" reducerer man 
skovbrugets produktionsmuligheder. 
Motivet angives at være biologisk/re
kreativt. Disse begrænsninger/ydelser, 
som tilfredsstiller et umiddelbart opi
nionsønske, gennemføres uden konse
kvensberegninger (fastsættelse af of
feromkostninger) og i form af erstat
ningsfrie reguleringer. Umiddelbart 
må man formode, at lovgivningen 
medfører fremtidige indkomstbort
fald. Men hvorfor lader statsmagten 
ikke gennemføre troværdige konse
kvensberegninger? 

Når ovennævnte eksempler fokuserer 
på almenheden og sætter spørgsmåls
tegn ved dens evt. beredvillighed til at 
afstå fra nutidigt forbrug i videste be
tydning, er det med velberåd hu. Nor
malt har man jo set den enkelte skov
ejer som det skovpolitiske problem og 
har i konsekvens heraf formuleret et 
omfattende regelværk for at regulere 
hans adfærd. 
Men er det egentlig den private skov
ejer, som er det største problem? 
Næppe. Man kommer formentlig sa
gen nærmere ved at stille sig følgende 
spørgsmål: Hvorledes sikrer man sig 
mod, at en befolkningsmajoritet for
griber sig på den fremtidige produk
tion af skovbrugets goder? 
Denne skrøbelighed i langsigtet offent
lig skovpolitik som spørgsmålet frem
hæver, er ikke nævnt for at negligere 
problemet med, hvorledes man moti
verer den enkelte skovejer til at tænke 
langsigtet - tværtimod. Det er snarere 
nævnt for at understrege, at den "frik
tion" som hidrører fra den enkelte ejer 
er beskeden, sammenlignet med den 
"friktion" sta tsmagten kan forårsage. 
I dagens situation kan man således 
vanskeligt få anden opfattelse, end at 
det rationelle skovbrug er kraftigt på 
retræte. Spørgsmålet er blot, om det 
virkelig er det, befolkningen ønsker? 
Har skovbruget fået forklaret sit fore
havende tilstrækkelig godt, eller er der 
tale om en uforsætlig aflivning? Og 
om sidstnævnte er tilfældet, hvem har 
da ansvaret? 

Skovbrug og politik 

Hvorledes man end vender og drejer 
sagen, så ender vi uvilkårligt i den poli
tiske sfære. Et næsten trivielt udgangs
punkt må her være, at skovbruget selv-
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Hvis skovbruget skal kunne gøre sine synspunkter gældende udadtil, må det frem for alt ikke 
opgive den rationelle tankegang og blive politisk. Skovbruget skal tværtimod fastholde sin in
tegritet og fungere som et rationelt korrektiv til det politiske system. 

sagt ikke kan betragtes som en isoleret 
foreteelse, men må ses som et element i 
statens samlede velfærdspolitik og der
for indpasses heri. Eller med en anden 
formulering: Skovbrug er politik -
med specielle midler. Politikkens su
premati er udgangspunktet. Og i for
længelse heraf må man naturligvis 
også acceptere politiske beslutninger, 
som går skovbruget imod. 
Forudsætningen for dette ræsonne
ment er imidlertid, at politikken re
præsenterer samfundets samlede inter
esser. Denne forudsætning giver poli
tikken dens rationalitet. 
Som vi alle ved, er det dog ikke så en
kelt. Samfundet er opsplittet i konkur
rerende interessegrupper og partier, 
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hvor den indbyrdes magtbalance hele 
tiden forskydes. Politikken er således 
ikke rationel, og de politiske løsninger 
er derfor hverken nødvendigvis udtryk 
for samfundets samlede interesser eller 
for den sags skyld specielt langsigtede. 
Begge forhold er af ødelæggende be
tydning for skovbruget. 
På denne baggrund har skovbruget 
kun to muligheder: 

- Enten kan man opgive sin rationali
tet, og blive politisk, eller også 

- kan man fastholde sin integritet og 
påtage sig opgaven at fungere som 
rationelt korrektiv til det politiske 
system. 



Med tanke på skovbrugets ubetydelige 
politiske position, vil det formentlig 
være aldeles uklogt at tro på det politi
ske alternativ, hvorfor man i realiteten 
kun har en realistisk mulighed: At fast
holde og finslibe sin rationalitet og di
stancere sig fra de politiske argumen
ters niveau. 
Den grundlæggende forudsætning for 
at kunne løse denne ingenlunde lette 
opgave er, at man kan formulere sig i et 
"sprog", som er forståeligt udenfor 
skovbrugets snævre kreds og som sam
tidig udmærker sig ved at være enty
digt og logisk konsistent. Kubikmeter, 
omdriftsalder, økologi, skønhed etc. er 
således uanvendelige begreber. Ikke 
fordi begreberne er avancerede eller 
svære at forstå, men fordi de ikke er di
rekte sammenlignelige. 
Man må af et rationelt alternativ med 
andre ord kræve, at det skal gøre det 
muligt at sammenligne begreber, som 
står hinanden fjernt, uden at forfalde 
til subjektivitet og vilkårlighed. Hvor
ledes sammenligner man f.ex. en arts 
uddøen med nedsat tilvækst? 
Det er her økonomien - og i særdeles
hed skovøkonomien - kommer ind i 
billedet som værktøj for rationalite
ten. Ikke som en snæver driftsøkono
misk foreteelse, men som en aktivitet, 
der har udgangspunkt i en samfunds
økonomisk helhed. Samtidig må man 
kræve, at den grundlæggende skov
økonomiske teori er både stringent og 
uden indre selvmodsigelser. Desuden 
skal de biologisk/tekniske årsagssam
menhænge, som beregningerne forud
sætter og bygger på naturligvis være 
rationelle (d.v.s. videnskabeligt accep
table). 
Nu er det imidlertid et velkendt fak
tum, at skovbrugerne generelt har et 
lidt "anstrengt forhold" til skovøkono-

rnisk teori. Dette er beklageligt. Med 
tanke på funktionen som rationelt kor
rektiv til det politiske system er det 
uheldigt, at der savnes konsensus i op
fattelsen af skovøkonomiens virkelig
hedsrelevans indenfor erhvervet selv. 
Det kan blive overordentlig svært at 
skabe troværdighed om argumenterin
gen, når dele af skovbruget samtidigt 
karakteriserer de selvsamme argumen
ter som ubrugelig teori. Dette så meget 
mere, som sidstnævnte forhold sand
synligvis blot er et udtryk for, at man 
ikke helt har tilegnet sig indholdet i 
skovøkonomien . 

Den skovøkonomiske teori 

Hvad årsagen nu end måtte være, så 
kommer man ikke udenom at se lidt 
nærmere på, hvorfor skovøkonomien 
er blevet så grundlæggende misfor
stået. 
Indvendingerne mod skovøkonomien 
er mange og kan vel sammenfattes i en 
vægring mod at lade nogle få skovøko
nomiske nøgletal være bestemmende 
for ens beslutninger, idet man er af den 
opfattelse, at virkeligheden er for man
gefacetteret til at kunne sammenfattes 
i skovøkonomiens abstrakte formel
verden. Eller som man også har hørt 
det formuleret: "Skovøkonomi er som 
at ville veje kærlighed i kilogram". En
delig skal man ikke se bort fra, at mod
standen mod den skovøkonomiske te
ori også kan hidrører fra en ikke ekspli
cit formuleret poetisk-æstetisk livsind
stilling. 
Med hensyn til førstnævnte indven
ding: At virkeligheden ikke kan fanges 
ind i nogle få nøgletal, så er der i og for 
sig noget om snakken. Naturligvis kan 
man ikke regne sig frem til, hvordan 
fremtiden bliver. Men - og det er det 

337 



vigtige i sagen - skovøkonomien påstår 
heller ikke at den kan anvendes hertil, 
som påpeget allerede af Gram i 1876. 
Problemet er således, at kritikerne har 
fået den fejlagtige opfattelse, at skov
økonomien udgiver sig for at være en 
handlingsteori i lighed med f.ex. fysik
kens love, og at man i konsekvens heraf 
skulle kunne regne sig frem til den rig
tige løsning. 
Men skovøkonomien er ikke en sådan 
handlingsteori. Den skovøkonomiske 
teori er istedet en strukturanalyse og 
har dermed et andet sigte. En struktur
analyse har nemlig ikke som mål at 
give en endelig og entydig forklaring 
på et fænomen. Frem for at forklare 
skal strukturanalysen istedet få en til at 
forstå. Dette opnås ved, at man kontra
sterer de forskellige dele af fænomenet 
man undersøger for herigennem at op
bygge en intuitiv opfattelse af den hel
hed, som fænomenet indgår i. 
Formålet med skovøkonomien er altså 
ikke, at man skal kunne regne sig frem 
til det rigtige resultat. Årsagen hertil er 
naturligvis, at de generelle omstændig
heder som en skovøkonomisk bereg
ning bygger på kan forstyrres af et utal 
af enkeltfaktorer. Dette afspejler det 
velkendte faktum, at virkeligheden 
ikke er deterministisk, men stokastisk 
- grænsende til det vilkårlige. Hvorle
des man tager højde herfor, eller ind
passer dette i overvejelserne, kan teo
rien på grund af datamangel ikke give 
konkrete svar på. Her må man forlade 
sig på den enkelte beslutningstagers 
tæft, talent, held samt fortrolighed 
med området; det som man kan sam
menfatte i begrebet intuition. 
På denne baggrund kunne man måske 
fristes til at spørge, hvad man i så fald 
skal med den skovøkonomiske teori. 
Spørgsmålet er imidlertid lige så for-
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kert, som det er forkert at stille spørgs
mål ved f.ex. kunstteori, bare fordi teo
rien ikke gør en til kunstner. 
Formålet med skovøkonomiske analy
ser er at øge ens kendskab til skovbrug, 
at skabe fortrolighed med skovbrug. 
Skovøkonomien skal altså ikke pri
mært udstyre udøveren med en objek
tiv viden, men skal i stedet udvikle ud
øverens subjektive kunnen - så at sige 
få den økonomiske tankegang ind un
der huden. 
Herved kan man nå det stadium af 
tvangfrihed, der som konsekvens har, 
at man i praksis vover at forlade sig på 
sin intuition og tør improvisere, når 
nye uforudsete situationer opstår. Og 
en sådan subjektiv kunnen er af langt 
større betydning for beslutningstagere 
i en stokastisk virkelighed, end boglig 
paratviden og ingeniørmæssige detail
beregninger. 

Praktisk skovøkonomi 

Et eksempel kan illustrere problemstil
lingen. Hvad må en egekultur koste? 
42.000 kr./ha, 15.000 kr./ha eller 
27 .000 kr./ha? 
Svaret beror helt på hvilket resultat 
man vil opnå og hvilke forventninger 
man har til fremtiden. For en ren na
turbetragtning vil 15.000 kr./ha eller 
mindre måske være tilstrækkeligt af
hængig af hvilken form for naturople
velse, man ønsker at producere. Vil 
man desuden producere gavntræ, må 
man være indstillet på at investere mere 
- men hvor meget? 
Hvad enten man ønsker at producere 
det ene eller det andet, eller både og, så 
tvinges man ind i overvejelser mellem 
nutidige ofre og fremtidig nytte. Og 
hvorledes skal man afveje disse relatio
ner mod hinanden? Hvorfor ofre 



Målet med skovøkonomien er ikke at man skal kunne regne sig frem til eet rigtigt resultat, fordi 
forudsætningerne for beregningerne kan forstyrres af mange ude fra kommende faktorer. Må
let er derimod at øge ens kendskab til skovbrug som erhverv. Derfor kan der ikke svares præcist 
på hvad en egekultur må koste; det kommer helt an på hvad man vil opnå. 

42.000 kr. / ha, hvis man kan opnå næ
sten samme resultat for 27.000 kr./ha. 
Og hvad menes med næsten? 
Essensen er i al sin enkelthed, at der 
ikke gives noget objektivt svar på, hvad 
en egekultur må koste. Hver tid og 
hvert sted har sine nutids-omkostnin
ger og fremtidsforventninger, og kun 
ved løbende at gennemføre de skov
økonomiske beregninger, får man en 
fornemmelse for denne sammenhæng. 
Man kan altså ikke slå sig til tåls med 
standardløsninger, som gælder en 
gang for alle, men må til stadighed gen
tage, revidere og analysere sine bereg
ninger. 
Man vil måske her være tilbøjelig til at 

afvise tankegangen udfra den betragt
ning, at det er for tidskrævende. Des
uden kan man hævde - hvilket er en 
væsentlig indvending - at der som ti
den går, vil være forskellige ting man 
lægger vægt på og derfor ønsker at 
analysere. Dette har som konsekvens, 
at man aldrig har indsamlet de data, 
som er relevante. 
Løsningen herpå består i, at man af
står fra opbygningen af omfattende 
rapportsystemer, som foruden at miste 
sin tidsrelevans kræver stor vedligehol
delse. Istedet skal man indskrænke sig 
til et enkelt 'øremærkningssystem" 
som gør det let at fremdrage regnska
bets grunddata tilbage i tiden. Forud-
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sætningen er en fornuftig opbygning 
af regnskabet, hvorved man så at sige 
gratis får de nødvendige lokale tal. Den 
beregningsmæssige side af sagen må 
med dagens adgang til PC'er betegnes 
som enkel. 
Det er klart, at regnskabets tal er be
hæftet med usikkerhed. På den anden 
side repræsenterer de virkeligheden i 
dens brogede mangfoldighed, og ende
lig skal man jo ikke glemme, at bereg
ninger i sig selv er overordentligt 
usikre. Ønsket om datamæssig perfek
tionisme er derfor hæmmende og 
unødvendigt. 

Sammenfatning 

Det eneste krav fremtiden med rimelig
hed kan stille tilos er, at vi bestræber os 
på at være rationelle udfra tidens og 
stedets forudsætninger, samtidig med 
at vore irrationelle valg gøres ekspli
citte. Rationaliteten er det kit som hol
der den vestlige kultur sammen. Alter
nativet er opfattelser af vitalistisk/ani
mistisk tilsnit, hvilket vi i konkret poli
tisk udformning har oplevet et par 
overvældende skrækeksempler på 
alene i dette århundrede. 
Vort eksplicitte mål er således i størst 
mulig udstrækning at være rationelle. I 
konsekvens heraf opfatter vi den skov
økonomiske teori som et nødvendigt 
redskab for skovbruget. Nødvendig af 
to grunde: 
For det første sætter teorien den en
kelte udøver i stand til rationelt at gen
nemtænke/analysere sammenhængen 
mellem mål og midler i en stokastisk 
virkelighed præget af knaphed på res
sourcer. Dette turde være af stor betyd
ning for enhver, som skal træffe beslut
ninger med langtidskonsekvenser. 
For det andet er denne tilbageven-
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dende analyse af sammenhængen mel
lem mål og midler skovbrugets eneste 
måde at fastholde sin rationalistiske 
position overfor en irrationel omver
den. Dette er vigtigt med tanke på den 
stigende politisering som skovbruget 
bliver udsat for. Denne udvikling bør 
afværges og politikken bør holdes på 
den plads, som er dens egentlige om
råde: Angivelse af mål og overordnet 
strategi. Den praktiske udformning til
kommer alene skovbrugets ejere og ud
øvere. 



Den privatøkonomiske og den 
samfundsøkonomiske kalkule 
Lic. polit. FLEMMING MØLLER 
Danmarks Miljøundersøgelser (Afdeling for Systemanalyse) 

I denne artikel gøres rede for forskellen 
mellem en privatøkonomisk og en 
samfundsøkonomisk kalkule. Disse 
forskelle vedrører 
- hvilke konsekvenser der indgår i kal

kulen 
- hvilke priser konsekvenserne opgø

res i 
- hvilken kalkulationsrente der be

nyttes 

Endvidere opstilles retningslinier for 
udførelsen af en samfundsøkonomisk 
kalkule. Endelig gennemføres hhv. en 
simpel privatøkonomisk og samfunds
økonomisk kalkule for et skovprojekt. 

Der hersker nogenlunde enighed om 
principperne for opstillingen af en 
privatøkonomisk kalkule. Dette er 
ikke i samme grad tilfældet med den 
samfundsøkonomiske kalkule. Der 
skal derfor gøres opmærksom på, at 
den udgave heraf, som præsenteres i 
denne artikel, ikke er den eneste, som 
benyttes i praksis, men er den af forfat
teren foretruknel) . 

l) For en beskrivelse af den samfundsøko
nomiske kalkule se også "Vejledning i sam
fundsøkonomisk projektvurdering", Bud
getdepartementet 1990 og F. Møller: "Sam
fundsøkonomisk projektvurdering", Bud
getdepartemen tet 1989. 

1. Forskellen mellem den privatø
konomiske og den samfundsøko
nomiske kalkule 

Med en økonomisk kalkule forstås i 
det følgende beregningen af nutids
værdien af et givet projekts netto-ind
tægter over en bestemt periode - f.eks. 
netto-indtægterne forbundet med til
plantning og hugst af et skovareal med 
en 70-årig omdriftsalder. 

Kalkulen formuleres traditionelt som: 

NPV 

hvor NPV 

T 

L 
t=O (1+i)t 

nutidsværdien (Net 
Present Value) 
indtægter i periode t 
udgifter i periode t 
tidshorisonten 
kalkulationsrenten 

Er der tale om en privatøkonomisk kal
kule omtales nutidsværdien NPV som 
det privatøkonomiske overskud og til
svarende i den samfundsøkonomiske 
kalkule som det samfundsøkonomiske 
overskud. I den samfundsøkonomiske 
kalkule skal indtægter og udgifter for
stås i bred forstand - jf. det følgende -
og de omtales normalt hhv. som bene
fits og costs. 
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I den privatøkonomiske kalkule opgøres det hvilke konsekvenser projektet vil få for den dispo
nible indkomst i virksomheden . I den sam fundsøkonomiske kalkule vurderes projektets betyd
ning for samtlige borgeres velfærd; der inddrages således også konsekvenserne for miljø, na
tur, kultur og friluftsliv. 

Uanset om der er tale om en privatøko
nomisk eller en samfundsøkonomisk 
kalkule kan overskuddet, NPV, benyt
tes som beslutningskriterium. Er over
skuddet positivt, og foreligger der ikke 
budgetbegrænsninger, bør projektet 
gennemføres, mens det bør forkastes, 
hvis overskuddet er negativt. 

Formålet med den privatøkonomiske 
kalkule er at opgøre et projekts økono
miske konsekvenser for den enkelte 
virksomhed. Disse konsekvenser op
gøres som ændringerne i virksomhe
dens disponible indkomst periode for 
periode. 
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Formålet med den samfundsøkono
miske kalkule er at vurdere projektets 
velfærdsmæssige konsekvenser for 
samfundet - d.v.s. for samtlige bor
gere i samfundet. De velfærdsmæs
sige konsekvenser afhænger af ænd
ringerne i borgernes forbrugsmulighe
der. Vel færdskonsekvenserne define
res som de med ændringerne i for
brugsmulighederne forbundne nytte
ændringer. Vurderingen foretages 
derfor med udgangspunkt i borgernes 
præferencer. 

Forskellen mellem de to kalkuler kan 
herefter beskrives på følgende måde: 



* Den privatøkonomiske kalkule om
fatter den del af projektets direkte 
konsekvenser, som påvirker virk
somhedens disponible indkomst, 
herunder indkomstoverførsler så
som subsidier og skatter. 
Den samfundsøkonomiske kalkule 
udelader alle former for overførsels
indkomster. Til gengæld omfatter 
den også, i den udstrækning det er 
muligt, direkte konsekvenser, der 
ikke er relevante for virksomhedens 
økonomi - f.eks miljøkonsekvenser 
- samt en række såkaldte indirekte 
konsekvenser. 

* Den privatøkonomiske kalkule gen
nemføres på grundlag af de priser 
på produktionsresultatet og res
sourceforbruget, som virksomhe
den faktisk modtager for sine pro
dukter og faktisk skal betale for sit 
ressourceforbrug. 
Den samfundsøkonomiske kalkule 
benytter såkaldte beregnings priser -
jf. afsnit 3 - der ikke i alle tilfælde 
svarer til de privatøkonomiske pd
ser, og det samfundsøkonomiske 
overskud er ikke ligesom det privat
økonomiske afhængig af skattereg
lerne. 

De omtalte forskelle vil blive nærmere 
omtalt i de følgende afsnit, hvor føl
gende emner behandles 
- privatøkonomiske og samfundsøko

nomiske konsekvenser 
- beregningspriserne i den samfunds

økonomiske kalkule 
- kalkulationsrenten 

2. Privatøkonomiske og samfunds
økonomiske konsekvenser 

Opgørelsen af et projekts konsekven
ser sker altid i forhold til en given til-

stand eller et givet forløb - den så
kaldte "nulsituation". Denne svarer 
normalt til en fortsættelse af de hidti
dige tilstande uden nogen form for ind
griben. 
Ved opgørelsen af konsekvenserne 
skelnes mellem projektets direkte kon
sekvenser og dets indirekte konse
kvenser. 

2.1 Projektets direkte konsekvenser 
De direkte konsekvenser omfatter den 
del af ressourceforbruget samt resulta
tet heraf, som projektets ledelse fuldt 
ud kan kontrollere. I forbindelse med 
et skovprojekt omfatter de direkte kon
sekvenser 
- udgifter til anskaffelse af jord 

driftsudgifter, omfattende general
omkostninger, skovdyrkningsudgif
ter og sortimentsudgifter 
udgifter til afdrag og forrentning af 
optagne lån 
skatteudgi f ter 
indtægter fra tyndingshugst og ho
vedskovning 
indtægter i form af låneprovenu 
indtægter fra erhvervsstøtte 
konsekvenser for miljø, natur, kul
tur og friluftsliv 

Der er tale om en bruttoliste, hvoraf en 
del af konsekvenserne kun er relevante 
for hhv. den privatøkonomiske og den 
samfundsøkonomiske kalkule. 

Den privatøkonomiske kalkule inddra
ger normalt kun den del af de direkte 
konsekvenser, som påvirker virksom
hedens disponible indkomst. Der ses 
således normalt bort fra konsekven
serne for miljø, natur-, kultur- og fri
luftsliv. Men er den private beslut
ningstager interesseret heri, kan de 
selvfølgelig inddrages i de privatøko-
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nomiske overvejelser og vejes op mod 
det privatøkonomiske overskud. Dette 
beregnes på grundlag af de angivne ud
gifter og indtægter2). 

Den samfundsøkonomiske kalkule bør 
foruden udgifter og indtægter i forbin
delse med projektets ressourceforbrug 
og produktion af varer og tjenester 
også omfatte konsekvenserne for mil
jø, natur, kultur og friluftsliv. Til gen
gæld opgøres det samfundsøkonomi
ske overskud uden hensyntagen til ind
komstoverførsler i form af finansie
rings- og skatteudgifter samt subsidier 
- d.v.s. der ses bort fra renter og afdrag 
på optagne lån, udgifter til skat, ind
tægter i form af låneprovenu og ind
tægter fra erhvervsstøtte. Disse udgif
ter og indtægter vedrører nemlig ikke 
projektets ressourceforbrug og pro
duktion afvarer og tjenester. De er der
imod afgørende for, hvorledes det 
samfundsøkonomiske overskud bliver 
fordelt mellem befolkningsgrupper og 
mellem den private og den offentlige 
sektor. Dette fordelingsaspekt udgør 
på linie med det samfundsøkonomiske 
overskud en væsentligt del af den sam
lede samfundsmæssige vurdering af et 
projekts samfundsøkonomiske fordel
agtighed. 
Det er således ikke helt de samme di
rekte konsekvenser, som er relevante i 
relation til hhv. den privatøkonomiske 
og den samfundsøkonomiske kalkule. 

2) Bemærk, at såfremt det privatøkonomi
ske overskud, hvad der er normalt, bereg
nes ved diskontering med den aktuelle låne
rente som kalkulationsrente, vil nutidsvær
dien af afdrag og forrentning på de optagne 
lån netop svare tillåneprovenuet. Der kan 
derfor i dette tilfælde ses bort fra disse ud
gifter og indtægter i forbindelse med 
nutidsværdiberegningen. 
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2.2 Projektets indirekte konsekvenser 
De indirekte konsekvenser er alene re
levante i relation til den samfundsøko
nomiske kalkule. Disse konsekvenser 
omfatter ændringer i andre erhvervs 
ressourceforbrug og produktion af va
rer og tjenester, som igangsættes af 
projektets direkte konsekvenser. 
Sprogbrugen er ikke helt ensartet på 
dette område, men i denne artikel er det 
valgt at skelne mellem følgende typer 
af indirekte konsekvenser 
- input/output-effekter 
- afledte effekter (multiplikatoref-

fekter) 
- substitutions- og komplementari

tetseffekter 
- eksternaliteter 

2.2.1 Input/output-effekterne 
Input/output-effekterne benævnes så
ledes, fordi de vedrører sammenhæn
gen mellem erhvervenes output - pro
duktion af varer og tjenester - og det 
heraf afledte forbrug af input - ar
bejdskraft, bygninger, maskiner, halv
fabrikata, energi og råvarer. Denne 
produktionstekniske sammenhæng 
belyses i de såkaldte input/output-ta
beller. 
Input/output-effekterne omfatter 
ændringer i forbruget af produktions
ressourcer (input) i de erhverv som di
rekte og indirekte leverer varer og tje
nester (output) til projektet. De indi
rekte leverancer hidrører fra erhverv, 
som er leverandører til de erhverv, som 
direkte leverer varer og tjenester til pro
jektet. 
Såfremt projektets inputforbrug dæk
kes ved øget produktion i de leverende 
erhverv, bør input/output-effekterne 
indgå i den samfundsøkonomiske kal
kule. Dette sker ved at opgøre projek
tets samfundsøkonomiske omkostnin-



ger på grundlag af omkostningerne 
ved at producere de nødvendige input
jf. afsnit 3. 

Er samfundets produktionsfaktorer -
arbejdskraft, jord og kapitalapparat -
derimod fuldt udnyttet, bliver projek
tets inputforbrug trukket bort fra an
den anvendelse, og der opstår ikke in
pu t/ou tpu t-effekter. 

2.2.2 De afledte effekter 
Hvor input/output-effekterne er ud
tryk for rene produktionstekniske 
sammenhænge, er de afledte effekter 
eller multiplikatoreffekterne adfærds
betingede. De omfatter ændringer i 
produktion og ressourceforbrug, som 
igangsættes af den med projektet for
bundne indkomstdannelse og den her
af afledte efterspørgsel. 

Indkomstdannelsen er knyttet til den 
øgede anvendelse af produktionsfak
torer, som projektet giver anledning til 
- jf. input / output-effekterne. Gennem 
faktoranvendelsen skabes der ind
komst i form af aflønning af de an
vendte produktionsfaktorer -løn samt 
forrentning af jord og kapital. Afløn
ningen giver anledning til øget efter
spørgselog produktion, og hermed 
igangsættes en proces, hvorunder der 
skabes yderligere indkomst, efter
spørgselog produktion - den såkaldte 
multiplikatorproces. 

De afledte effekter udgør det endelige 
resultat af multiplikatorprocessen. In
put/output-effekterne indgår som en 
integreret del af denne proces, og lige
som disse forudsætter de afledte ind
komstdannelseseffekter tilstedeværel
sen af ledige produktionsfaktorer i 
økonomien. 

2.2.3 Substitutions- og komplementa
ritetseffekter 
Substilutionseffekterne opstår i de til
fælde, hvor projektets produktion af 
varer og tjenester erstatter anden pro
duktion - vel at mærke ikke ved at 
trække produktionsressourcer bort fra 
anden anvendelse, men ved at behovet 
for andre nærtbeslægtede varer og tje
nester falder. 
Substitution opstår primært i de til
fælde, hvor den samlede efterspørgsel 
efter en varegruppe er nogenlunde sta
bil, og forbrugerne i vid udstrækning 
erstatter et produkt med et andet. Træ 
substituerer f.eks. plastik, olie, stål 
etc., og inden for selve skovbruget sub
stituerer visse træarter hinanden. 
Substitutionseffekterne inddrages 
sjældent i samfundsøkonomiske kal
kuler, fordi de ofte er begrænsede eller 
vanskelige at beskrive præcist. I den 
udstrækning der foreligger rimelig sik
ker vid en om, at et projekt vil give an
ledning til væsentlig substitution af 
anden produktion, bør effekten imid
lertid inddrages i kalkulen. 

Komplementaritetseffekterne opstår i 
de tilfælde, hvor det øgede udbud af 
varer og tjenester fra projektet skaber 
behov for øget udbud af andre varer. 
Det sker ligesom med substitutionsef
fekterne ikke p.g.a. projektets forbrug 
af produktionsressourcer, men fordi 
behovet for andre varer og tjenester, 
der kan forbruges i forbindelse med 
projektets produkter, øges. Som ek
sempel herpå kan nævnes cigaretpapir, 
der komplementerer finskåren røg
tobak. 

Inden for skovbruget er det muligt, at 
et væsentligt øget udbud af vedmasse 
kan give anledning til øget behov for 
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Privatøkonomiske og samfundsøkonomiske kalkuler omfatter ikke de samme konsekvenser. 
Derfor kan privatøkonomisk urentable projekter godt vise sig at være samfundsøkonomisk 
rentable. 

savværkskapacitet. l givet fald bør 
costs og benefits i forbindelse med sav
værksproduktionen inddrages i den 
samfundsøkonomiske kalkule. Det er 
dog usikkert, om der er tale om en 
egentlig komplementaritetseffekt, 
som nødvendigvis indtræffer, når pro
duktionen af vedmasse øges. Det er 
derfor ikke givet, at en samfundsøko
nomisk kalkule vedrørende udvidet 
skovbrug i alle tilfælde også bør om
fatte savværksproduktionen. 

2.2.4 Eksternaliteter 
Eksternaliteterne defineres som pro
ducenters og forbrugeres påvirkning af 
henholdsvis andre producenters og 
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forbrugeres produktions- og forbrugs
muligheder uden om prismekanismen. 

Biavlerens mulighed for øget honning
produktion som følge af gartnerens 
etablering af en frugtplantage er et ty
pisk eksempel på en ekstern effekt, 
hvor de to involverede parter begge er 
producenter. I forbindelse med en sam
fundsøkonomisk vurdering af frugt
plantagens fordelagtighed bør værdien 
af den øgede honningproduktion også 
inddrages. Det kan være, at frugtplan
tageprojektet i sig selv er privatøkono
misk ufordelagtigt; men tages der også 
hensyn til værdien af den øgede hon
ningproduktion, kan projektet vise sig 



at være samfundsøkonomisk fordelag
tigt. 

2.3 Sammenfatning 
De væsentligste forskelle mellem pri
vatøkonomisk og samfundsøkono
misk kalkulation, med hensyn til 
hvilke konsekvenser der skal inddrages 
i analysen, vedrører behandlingen af 
overførselsindkomster og skatter samt 
de direkte ikke-økonomiske konse
kvenser - forurening, friluftsliv, kul
turværdier etc. 

Overførselsindkomsterne og skatterne 
indgår ikke i beregningen af det sam
fundsøkonomiske overskud, men har 
selvfølgelig betydning for dettes forde
ling på befolkningsgrupper. En ana
lyse af fordelingsaspek terne bør sup
plere den samfundsøkonomiske kal
kule, således at beslutningstageren 
også kan se, hvorledes det samfunds
økonomiske overskud bliver fordelt i 
befolkningen. 
De direkte ikke-økonomiske konse
kvenser vedrører normalt ikke den 
privatøkonomiske kalkule. De bør 
imidlertid så vidt mu ligt inddrages i 
den samfundsøkonomiske, selvom det 
er meget vanskeligt at tillægge disse 
konsekvenser værdi i kroner og ører. 

Inddragelsen af de indirekte konse
kvenser i den samfundsøkonomiske 
kalkule fremhæves ofte som en væ
sentlig forskel i forhold til den privatø
konomiske kalkule. Her er denne for
skel dog blevet nedtonet, fordi de indi
rekte konsekvenser i vid udstrækning 
forudsætter tilstedeværelsen af ledige 
produktionsfaktorer. Dette er en 
meget stærk forudsætning - særligt i 
det lidt længere perspektiv, som nor
malt anlægges i forbindelse med sam-

fundsøkonomisk projektvurdering. 
Der bør derfor generelt udvises betyde
lig forsigtighed m.h.t. at inddrage in
put/ output-effekter, afledte effekter 
og komplementaritetseffekter i denne. 

Sammenfattende kan man sige, at net
op fordi den privatøkonomiske og den 
samfundsøkonomiske kalkule ikke 
omfatter de samme konsekvenser, kan 
de meget vel føre til forskellige resulta
ter med hensyn til de betragtede pro
jekters fordelagtighed. Når der ses 
bort fra skattemæssige forhold og sub
sidier samt inddrages ikke-økonomi
ske og indirekte konsekvenser i kalku
len kan privatøkonomisk urentable 
projekter godt vise sig at være sam
fundsøkonomisk fordelagtige. 

I praksis vil der dog ofte blive set bort 
fra ikke-økonomiske konsekvenser -
idet de er svære at værdisætte - og 
indirekte konsekvenser - idet de forud
sætter ledige produktionsfaktorer. I så 
fald vedrører forskellen mellem den 
privatøkonomiske og den samfunds
økonomiske kalkule ikke så meget, 
hvilke konsekvenser der inddrages i 
kalkulen, som de priser, hvortil de vur
deres. 

3. Privatøkonomiske priser og 
samfundsøkonomiske beregnings
priser 

Den økonomiske kalkule gennemføres 
ved at sammenveje projektets mæng
demæssige konsekvenser - f.eks for
brug af arbej dskraft, råvarer og maski
ner samt produktion af vedmasse -
med et sæt relative priser. Herved 
bliver de mængdemæssige konsekven
ser tillagt værdier, som kan danne 
grundlag for beregningen af hhv. det 
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privatøkonomiske og det samfundsø
konomiske overskud. 
Den privatøkonomiske kalkule gen
nemføres med de priser, som virksom
heden faktisk skal betale for de benyt
tede produktionsgoder og får som be
taling for sine produkter. 
Den samfundsøkonomiske kalkule 
gennemføres ved brug af såkaldte be
regningspriser, som afspejler befolk
ningens præferencer over for projek
tets forbrugskonsekvenser. 

3.1 De privatøkonomiske priser 
For den enkelte virksomhed er de rele
vante priser de priser, som faktisk skal 
betales for virksomhedens forbrug af 
produktionsgoder - råvarer, maski
ner, halvfabrikata, energi - og arbejds
kraft, samt de priser, som opnås for 
dens produkter. Det vil sige 
- prisen på forbruget af produktions

goder og på virksomhedens produk
ter fratrukket moms, der hhv. refun
deres og skal overføres til staten 

- prisen på forbruget af produktions
goder ink!. afgifter, der ikke refun
deres, samt fratrukket subsidier 

- prisen på virksomhedens produkter, 
foruden moms også fratrukket alle 
andre afgifter og forhøjet med sub
sidier, der tilfalder virksomheden ud 
over den pris, køberen betaler 

- de faktiske lønninger på arbejdskraft 

3.2 De samfundsøkonomiske bereg
ningspriser 
De samfundsøkonomiske beregnings
priser adskiller sig i de fleste til fælde 
fra de privatøkonomiske priser. Dette 
skyldes, at de ikke som disse skal ud
trykke de faktiske betalingsstrømme i 
forbindelse med projektet, men bor
gernes præferencer over for dets 
mængdemæssige konsek venser. 
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Borgernes præferencer antages at 
kunne udtrykkes ved borgernes beta
lingsvillighed over for projektets for
skellige mængdemæssige konse
kvenser. 
Formålet med al produktion er for
brug. Derfor er betalingsvilligheden 
bestemt af konsekvensernes betydning 
for borgernes forbrugsmuligheder. 
Produktionen af forbrugsgoder påvir
ker forbrugsmulighederne direkte; 
men forbruget a f produktionsgoder og 
arbejdskraft i produktionsprocessen 
har også betydning for forbrugsmulig
hederne. Produktionsgoderne og ar
bejdskraften har i realiteten kun værdi 
for borgerne, i den udstrækning de kan 
bidrage til at forøge forbrugsmulighe
derne. 
På denne baggrund fastsættes de sam
fundsøkonomiske beregningspriser på 
forbrugsgoder som borgernes beta
lingsvillighed for disse. Beregningspri
serne på produktionsgoder og ar
bejdskraft bestemmes herefter af beta
lingsvilligheden over for de forbrugs
goder, som produktionsgoder og ar
bejdskraft kan benyttes til at produ
cere. Endelig fastsættes beregningspri
serne på eksporterede og importerede 
goder på grundlag af valutaindtægter
nes og -udgifternes påvirkning af for
brugs mulighederne. 

3.2.1 Beregningspriser på forbrugsgoder 
Borgernes betalingsvillighed kan ikke 
direkte observeres. Det er derfor nød
vendigt at finde indikatorer herpå. 
De bedste indikatorer finder man på 
markedet. Hvadenten der er tale om et 
marked med fuldkommen konkur
rence eller et marked præget af mono
poler, omsættes forbrugsgoderne til de 
gældende priser - d.v.s. forbrugerne er 
villige til mindst at betale disse priser. 



I den samfundsøkonomiske kalkule fastsættes priserne ud fra hvor meget borgerne er villige 
til at betale for goderne. En del af disse goder omsættes på markedet, og derfor kan markeds
prisen anvendes som beregningspris. 
Andre goder - såsom naturoplevelser og stilhed - omsættes ikke, og da det er vanskeligt at 
finde et udtryk for hvor meget borgerne er villige til at betale, inddrages de sjældent i den sam
fundsøkonomiske kalkule. 

Markedspriserne eller de gældende 
forbrugerpriser ink!. alle former for 
afgifter, subsidier og monopolprofit
ter kan derfor benyttes som bereg
ningspriser på markedsomsatte jor
brugsgoder. 

For de ikke markedsomsattejorbrugs
goder - f. eks. naturoplevelser, stilhed, 
ulykkesrisiko etc. - stiller situationen 
sig anderledes. Der eksisterer således 
ikke markedspriser, der kan benyttes 
som indikatorer for betalingsvillighe
den. Denne må derfor søges oplyst på 
anden vis . 

En mulighed er at spørge borgerne di
rekte; men problemet med denne frem
gangsmåde er, at borgerne normalt 
ikke har incitament til at svare korrekt. 
Hvis de ikke faktisk kommer til at be
tale det beløb, de oplyser at være villige 
til at betale for en given naturoplevelse, 
er det så at sige omkostningsfrit at give 
udtryk for en stor betalingsvillighed 
herfor. Der er dog udviklet en række 
metoder, hvor svar og betaling knyttes 
sammen på en sådan måde, at borgeren 
vil have størst fordel af at svare kor
rekt. Metoderne har dog ikke haft den 
store praktiske betydning - måske 
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alene af den grund, at det er omkost
ningskrævende at gennemføre så
danne interviewundersøgelser. 
En anden mulighed er at benytte mar
kedsprisdannelsen til indirekte at af
dække betalingsvilligheden. Benyttes 
igen naturoplevelsen som eksempel, 
kan dette ske ved at undersøge befolk
ningens omkostninger ved at blive 
transporteret til det pågældende natur
område. Disse omkostninger er udtryk 
for, hvor meget borgerne er villige til at 
betale for naturoplevelsen. Sådanne 
indirekte metoder har i nogen ud
strækning været benyttet til at fast
sætte beregningspriser på ikke-mar
kedsomsatte forbrugsgoder. 
Generelt må det dog siges, at disse go
der sjældent inddrages i den sam
fundsøkonomiske kalkule. Dette skyl
des vanskelighederne ved at finde pas
sende udtryk for betalingsvilligheden 
herfor. 

3.2.2 Beregningspriser på produktions
goder 
Produktionsgoderne omfatter bygnin
ger, maskiner, råvarer, energi og halv
fabrikata. Værdien for borgerne af 
disse goder afhænger af deres betyd
ning for produktionen af forbrugs
goder. 

Der må skelnes mellem to situationer 
- projektets forbrug af produktions

goder indebærer, at disse trækkes 
bort fra alternativ anvendelse, hvor
ved der i sidste ende mistes nogle for
brugsmuligheder 

- projektets forbrug af produktions
goder imødekommes ved at øge pro
duktionen af disse 

Hvis de benyttede produktionsgoder 
trækkes bort fra alternativ anvendelse, 
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svarer deres beregningspriser til bereg
ningsprisværdien af de forbrugsmulig
heder, som herved mistes. 
I praksis er det imidlertid ikke muligt di
rekte at observere, hvilke forbrugsmulig
heder der mistes. Der må derfor skønnes 
over værdien heraf på anden vis. 
Dette sker ved at antage, at producen
terne handler optimalt. I så fald vil det 
enkelte produktionsgode netop blive 
anvendt i et sådant omfang, at dets 
marginale bidrag til produktionsvær
diskabelsen i virksomhederne netop er 
lig med den pris, som producenterne 
skal betale for godet. Under denne for
udsætning gælder det således, at pro
duktionsgodernes markedspriser fra
trukket de afgifter som køberne får re
funderet - f.eks. moms og energiafgif
ter - er lig med markedsprisværdien af 
de producerede forbrugsgoder - ekskl. 
nettoafgifter, som tilfalder staten. 
Denne optimalitetsegenskab kan her
efter benyttes til at bestemme produk
tionsgodernes beregningspriser. Be
regningsprisværdien af de produce
rede forbrugsgoder svarer nemlig som 
anført ovenfor til deres markedspris
værdi inkl. netto-afgifter. Derfor kan 
produktionsgodernes beregningspri
ser fastsættes som disse goders mar
kedspriser, ekskl. refunderbare afgif
ter og forhøjet med netto-afgifterne på 
forbrugsgoderne. Disse afgifter ud
trykkes i praksis ved en såkaldt generel 
netto-afglftsfaktor. Produktionsgode
priserne ekskl. refunderbare afgifter 
skal multipliceres med denne faktor 
for at nå frem til produktionsgodernes 
beregningspriser. Den generelle netto
afgiftsfaktor i Danmark er på nuvæ
rende tidspunkt ca. 1,2. 

Hvis de benyttede produktionsgoder 
tilvejebringes ved alt andet lige at øge 



produktionen af dem, svarer deres be
regningspriser til de marginale sam
fundsøkonomiske omkostninger ved 
at producere goderne. 
For at denne mulighed skal foreligge, 
skal der være ledige produktionsfakto
rer i økonomien - jf. omtalen af in
put/ output-effekterne ovenfor. Er 
dette tilfældet, kan de samfundsøko
nomiske omkostninger opgøres på 
grundlag af de samlede direkte og indi
rekte input/ output-effekter ved pro
duktion af de pågældende produkti
onsgoder. 

Som omtalt i forbindelse med behand
lingen af de indirekte konsekvenser 
skal man være forsigtig med at forud
sætte tilstedeværelsen af ledige pro
duktionsfaktorer. Derfor bør den om
talte beregningsprisregel også kun be
nyttes, når der er relativt klare indikati
oner på, at ledige faktorer vil blive be
nyttet. 

3.2.3 Arbejdskraft 
Arbejdskraftens beregningspris fast
sættes efter samme principper som de 
producerede produktionsgoder. 

Hvis arbejdskraften trækkes bort fra 
anden anvendelse, kan beregningspri
sen beregnes som markedslønnen mul
tipliceret med den generelle netto-af
giftsfaktor. Argumentationen herfor 
er den samme som for produktionsgo
derne - nemlig at markedslønnen, hvis 
producenterne handler optimalt, af
spejler arbejdskraftens værdiproduk
tivitet opgjort i markedspriser ekskl. 
netto-afgifter. 

Benyttes ledig arbejdskraft, mister 
samfundet ikke alternative produkti
ons- og forbrugsmuligheder. Arbejds-

kraftens beregningspris kan derfor 
dette tilfælde sættes lig med nul. 

Selvom arbejdsløsheden er stor i sam
fundet, indebærer dette ikke nødven
digvis, at den ved projektet beskæfti
gede arbejdskraft alternativt vil være 
ledig, og at dens beregningspris kan 
fastsættes til nul. Der kan være tale om 
en arbejdskrafttype, hvorpå der er 
knaphed - flaskehalsproblemer - eller 
projektet kan være placeret i en egn af 
landet, hvortil det kan være svært at 
tiltrække arbejdskraft. Endvidere for
ventes ledigheden måske ikke at være 
høj gennem hele projektets levetid. En
delig kan man også antage, at beskæf
tigelsesomfanget alene bestemmes af 
den økonomiske politik, hvorfor inve
steringsprojekter ikke vil have indfly
delse på beskæftigelsen. 
I alle disse tilfælde vil det være forkert 
at sætte beregningsprisen på arbejds
kraft lig nul for alle typer arbejdskraft 
og i hele projektets levetid. 

3.2.4 Importerede og eksporterede 
goder 
De ovenfor skildrede principper for 
fastsættelsen af beregningspriser gæl
der 
- forbrugsgoder der omsættes inden

lands - uanset om de bliver inden
landsk produceret eller bliver im
porteret 

- produktionsgoder der produceres 
indenlands 

- arbejdskraft 

For alle eksporterede goder samt im
porterede produktionsgoder anvendes 
et andet princip. Dette skyldes, at eks
porten og importen indebærer hhv, 
indtjening og forbrug af udenlandsk 
valuta. 
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Valutaen repræsenterer generel købe
kraft. Den indtjente valuta udgør en 
fordring på udenlandske varer og tje
nester, som kan importeres med hen
blik på at øge forbruget. En valutaud
gift medfører omvendt, at udlandet 
opnår en fordring på danske varer og 
tjenester. Danmark må derfor give af
kald på forbrugsmuligheder for at 
kunne opfylde fordringen. Værdien af 
valutaindtægterne og -udgifterne for 
borgerne kan derfor fastsættes som 
værdien af de forbrugsmuligheder, der 
hhv. opnås og gives afkald på. 
Valutaindtægterne og -udgifterne op
gøres på grundlag af verdensmarkeds
priserne på de handlede goder og om
regnes til danske kr. v.h.a. de officielle 
valutakurser. 

Værdien af forbrugsmulighederne op
gøres i indenlandske markedspriser 
inkl. afgifter og subsidier - såvel in
denlandske afgifter og subsidier som 
told og eksportstøtte - og den kan be
regnes ved at forhøje valutaudgifterne 
og -indtægterne med netto-afgifterne 
på de internationalt handlede goder. 
Dette sker ved at benytte en såkaldt 
netto-afgiftsfaktor på internationalt 
handlede goder, som i Danmark på nu
værende tidspunkt er ca. l, 3. 

Tankegangen bag brugen af netto-af
gifts faktoren på internationalt hand
lede goder svarer til den, som ligger 
bag anvendelsen af den generelle netto
afgiftsfaktor i forbindelse med inden
landsk producerede produktionsgoder 
og arbejdskraft. Nettoafgiftsfaktoren 
på internationalt handlede goder er 
større end den generelle netto-afgifts
faktor - hhv. 1,3 og 1,2 - fordi det aktu
elle afgiftstry k på internationalt hand
lede goder bl.a. på grund af told og 
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eksportsubsidier er højere end det ge
nerelle afgiftstryk. 

3.3 Sammenfatning 
I tabel l er de samfundsøkonomiske 
beregningspriser angivet sammen med 
de privatøkonomiske priser. 

Den generelle netto-afgiftsfaktor er i 
Danmark på nuværende tidspunkt lig 
med 1,2 og Netto-afgiftsfaktoren på 
internationalt handlede goder er lig 
med 1,3. 

4. Kalkulationsrenten 

Kalkulationsrenten, i, anvendes i den 
økonomiske kalkule til at sammenveje 
indtægter og udgifter, der optræder på 
forskellige tidspunkter - j f. afsnit 1. 
Sammenvejningen resulterer i den så
kaldte nutidsværdi. 
Hvis indtægter og udgifter opgøres i 
faste priser, skal der anvendes en real
rente som kalkulationsrente. 
Det er imidlertid sjældent den samme 
kalkulationsrente, som kan benyttes i 
den privatøkonomiske og den sam
fundsøkonomiske kalkule. 

4.1 Den privatøkonomiske kalkulati
onsrente 
Anvendelsen af kalkulationsrenten i 
den privatøkonomiske kalkule skal 
sikre, at de fremtidige netto-indtægter 
kan forrente den investerede kapital. 
Dette indses let ved at betragte føl
gende simple eksempel. Ønskes kapita
len, K, forrentet med renten, i, og inve
steres den i et år, skal netto-indtæg
terne efter et års forløb mindst være 
K x (I + i), for at investeringen skal 
kunne betale sig. I den økonomiske 
kalkule sikres dette ved at 



Tabel l. Privatøkonomiske og samfundsøkonomiske priser 

Privatøkonomiske priser 

Solgte varer og tjenester 

Købte varer og tjenester 

Arbejdskraft 

Samfundsøkonomiske beregningspriser 

Forbrugsgoder 

Indenlandsk producerede produktions
goder 
- trækkes bort fra alternativ anvendelse 

- netto-merproduktion 

Arbejdskraft 
- trækkes bort fra alternativ anvendelse 

- ledig 

Internationalt handlede goder 

NPV 
Y l - Cl 

-KO + > O .. 
(l + i) 

y l - C l > KO X (l + i) 

(symboler, se afsnit 1.) 

Markedsprisen fratrukket afgifter som betales til 

staten og tillagt modtagne i subsidier 

Markedsprisen ink!. afgifter som ikke refunderes 

Markedslønnen 

Markedsprisen (ink\. afgifter og subsidier) 

Markedsprisen fratrukket afgifter der refunderes og 

forhøjet med den generelle netto-afgiftsfaktor 

Produktionsomkostningerne opgjort i beregnings

priser 

Markedslønnen forhøjet med den generelle netto-af

giftsfaktor 

Nul 

Verdensmarkedsprisen forhøjet med nettoafgiftsfak

toren på internationalt handlede goder 

Netto-indtægterne (Y l - Cl) opgøres 
efter skat. Derfor skal kalkulations
renten også opgøres efter skat. 

Den reale kassekreditrente efter sel
skabsskat på 40 pet. har indenfor de 
sidste 10 år ligget omkring 4 pet. 

Investeringen skal mindst kunne for
rente et evt. lån eller mindst give 
samme forrentning som en alternativ 
finansiel placering. Som undergrænse 
for den privatøkonomiske kalkulati
onsrente kan derfor benyttes en mar
kedsrente - f.eks. en af pengeinstitut
ternes udlånsrenter. 

4.2 Den samfundsøkonomiske kalku
lationsrente 
Anvendelsen af kalkulationsrenten i 
den samfundsøkonomiske kalkule sker 
med henblik på at kunne sammenligne 
benefits og eosts, som fremkommer på 
forskellige tidspunkter. 
Udgangspunktet for denne sammen-
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ligning af forbrug på forskellige tids
punkter må ligesom værdisætteIsen af 
forskellige forbrugsgoder på samme 
tidspunkt være befolkningens præfe
rencer - de såkaldte tidspræferencer. 

Normalt gælder det om tidspræferen
cerne, at befolkningen foretrækker 
forbrug i dag frem for forbrug på et se
nere tidspunkt. Baggrunden for dette 
kan være rent psykologisk betinget af 
en kort tids horisont. Det kan også 
skyldes, at der hersker forventninger 
om bedre forbrugsmuligheder i fremti
den, hvorfor det er bedre at kunne for
bruge nu, hvor disse muligheder er 
mere begrænsede. Endelig kan tids
præferencerne forklares ved usikker
hed. Man ved, hvad man har, mens det 
er usikkert, hvad fremtiden vil bringe. 

Den samfundsøkonomiske kalkulati
onsrente er udtryk for den rate, hvor
med betalingsvilligheden for forbrug 
reduceres over tiden. Hvis et forbrugs
gode med levering i dag koster 10 kr., 
og kalkulationsrenten er i pct., er for
brugeren kun villig til at betale 
10 x (l + i)-3 kr. for det samme 
gode leveret om 3 år. 

Det er vanskeligt at observere tidspræ
ferencerne direkte; men som indikator 
herpå kan f.eks. anvendes den realrente 
efter skat, hvortil befolkningen er villig 
til at spare op. Opsparing kan således 

T 

L 
t=1 

q 
---- + ----
(l + i)! (l + i)T 
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opfattes som udskudt forbrug. Der kan 
også benyttes andre indikatorer såsom 
den forventede realvækst i forbruget. 
Finansministeriet anbefaler som ud
gangspunkt at anvende en samfundsø
konomisk kalkulationsrente på 3 pet. 
Med denne kalkulationsrente er der 
ikke taget højde for, at den investerede 
kapital kunne være investeret på anden 
vis med en al ternati v sam fu ndsø kono
misk forrentning. Ved at benytte kapi
talen på det betragtede projekt, går 
man således glip af alternative for
brugsmuligheder. 
Normalt tager man højde for dette ved 
at benytte en alternativ real afkastrate, 
q, som samfundsøkonomisk kalkulati
onsrente. I den samfundsøkonomiske 
kalkule skal q opgøres før skat. 
Denne fremgangsmåde er imidlertid 
ikke hensigtsmæssig i en situation, 
hvor investeringsomfanget i samfun
det ikke er optimalt - d.v.s. at det mar
ginale afkast på investeringer, q, er for
skelligt fra den tidspræferencebe
stemte samfundsøkonomiske kalkula
tionsrente, i. 
I denne situation er det en fordel - jf. 
UNIDO (1972) - at indføre en såkaldt 
forrentningsfaktor på kapital, f K . 
Denne er lig med nutidsværdien af l kr. 
investeret til den alternative forrent
ning, q, og tilbagediskonteret med den 
sam fundsøkonomiske kalkulations
rente, i. Forrentningsfaktoren kan for
melt opskrives på følgende måde 

q x [ (l : i) T - l J 

l - (l + i) 
+ ---

(l + i)T 



Som anbefalet af finansministeriet kan 
q og i sættes til hhv. 7 pct. og 3 pct. 
Tidshorisonten, T, er ved visse skov
projekter 66 år - svarende til en om
driftsalder på 70 år fratrukket træer
nes alder på 4 år ved tilplantningen. 
Under disse forudsætninger bliver 
f K = 2,143. 

Den samfundsøkonomiske kalkule for 
et sådant skovprojekt gennemføres 
herefter ved at multiplicere investe
ringsudgiften med f K = 2,143 og dis
kontere de fremtidige netto-benefits 
med den samfundsøkonomiske kalku
lationsrente i = 0,03 - jf. i øvrigt det 
følgende afsnit 5. 

Den skildrede diskonteringsmetode 
indebærer, at projekter, hvis netto-be
nefits optræder relativt sent i den be
tragtede periode, stilles bedre end ved 
traditionel diskontering. Dette skyl
des, at der diskonteres med i = 0,03 
frem for med q = 0,07, samtidig med 
at alle projekters investeringsudgift, 
uanset om netto-benefits optræder tid
ligt eller sent i perioden, belastes med 
forrentnings faktoren, f K . 

Af formlen for f K ses endvidere, at hvis 
investeringsomfanget i samfundet er 
optimalt - d.v.s. q = i - er f K = l, og 
diskonteringen forløber på helt traditi
onel vis. 
Det ses også, at hvis tidshorisonten er 
uendelig lang, er f K = q/i. 
Endelig bliver det ved at anvende en 
forrentningsfaktor i forbindelse med 
diskonteringen muligt at skelne mel
lem to situationer 

- det investerede beløb ville alternativt 
være blevet forbrugt 

- det investerede beløb ville alternativt 
være blevet investeret 

Den del af det investerede beløb, som 
trækkes bort fra forbrug, skal selvsagt 
ikke belastes med forrentningsfakto
ren, f K - der mistes således ikke alter
nativ forrentning. Diskonteringen 
foretages alene med kalkulationsren
ten, i. Derimod skal den del af det inve
sterede beløb, som trækkes bort fra al
ternative investeringsmuligheder, yder
ligere belastes med forrentningsfak
toren. 

Denne mulighed for at tilpasse diskon
teringen til forskellige alternative an
vendelser for investeringsbeløbet eksi
sterer ikke ved traditionel diskontering 
med den alternative afkastrate som 
kalkulationsrente. Herved antages 
implicit, at hele investeringsbeløbet 
trækkes bort fra andre investeringsmu
ligheder. 

5. Den privatøkonomiske og den 
samfundsøkonomiske kalkule be
lyst med et skovøkonomisk eks
empel 

De forventede udgifter og indtægter i 
forbindelse med et kulturanlæg af 
rødgran (C.M:M.,bon .II) er vist for en 
70-årig omdrift i tabel2. Udgifterne og 
indtægterne er opgjort i kr. pr. ha. 
ekskl. refunderbare afgifter 
1989-prisni veau. 
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Tabel 2. Periodevise udgifter og indtægter i forbindelse med et kulturanlæg af 
rødgran for en 70-årig omdrift - kr./ha 

Alder fra frø 

Indtægter 
Tyndingshugst 

Hovedskovning 

Sortimentsudgijter 
Tyndingshugst 

- materialer m. v. 

- løn 

Hovedskovning 

- materialer m.v. 

- løn 

DB-I (før skat) 

Skovdyrknings
om kost n inger 
- planter m.v. 

- løn 

4 7 

18.400 3.200 

9.790 1.300 

8.610 1.900 

DB-II (før skat) -18.400 -3.200 

DB-II (ejter 40 pct. 
skat) -11.040 -1.920 

Årlige genera/omkostninger 
- materialer m. v . 

- løn 

- ejendomsskat 

Årlige genera/omkostninger ejter 
40 pct. skattejradrag 

15 25 35 45 55 65 70 

10.440 22.820 35.820 42.520 44.560 45.270 

150.180 

9.050 15.670 17.850 18.020 15.980 13.000 

2.720 3.920 5.350 5.410 4.790 3.900 

6.330 11.750 12.500 12 .610 11.190 9.100 

38.550 

11.570 

26.980 

1.390 7.150 17.970 24 .500 28.580 32.270 111.630 

600 

600 

790 7.150 17.790 24.500 28.580 32.270 111.630 

470 4.290 10.780 14.700 17.150 19.360 66.980 

1.090 --------

160 - - ----- -

680 --- -----

250 - - - -----

650 --------

Anm. Beløbene er angivet ekskl. refunderbare afgifter og i 1989-prisniveau. 

På basis af disse oplysninger kan det privatøkonomiske overskud, NPV p' beregnes som 

NPVp 
1.920 470 4.290 10.780 14.700 

-11.040 -
1,043 

+ - - - +--- +--- +---
1,04 11 1,0421 1,0431 1,0441 

17.150 19.360 66.980 66 650 +--- +--- +--- -L --- - -10.926 
1,0451 1,0461 1,0466 

t=O 1,04t 
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idet hver periodes DB-II (efter skat) og 
generalomkostninger (efter skat) dis
konteres til år O - d.v.s anlægsåret, hvor 
træernes alder er 4 år - med en real
rente efter skat på 4 pet. 
Det ses, at projektet under disse betin
gelser ikke vil kunne betale sig set fra et 
privatøkonomisk synspunkt. 

Det samfundsøkonomiske overskud, 
NPV s' kan beregnes ved at benytte 
principperne for beregningsprisfast
sættelse fra afsnit 3 og diskonterings
princippet fra afsnit 4. Det antages, at 
alle produktionsgoder - d.v.s. materia
ler m.v. - og arbejdskraft trækkes bort 
fra alternativ anvendelse, samt at alt 
træ fra tyndingshugsten bliver ekspor
teret uforarbejdet. Anlægsudgiften i år 
O antages trukket bort fra alternative 
investeringsm uligheder. 

Det ses, at projektet heller ikke fra et 
samfundsøkonomisk synspunkt vil 
kunne betale sig, hvis der benyttes pro
duktionsgoder og arbejdskraft, som 
trækkes bort fra alternativ anvendelse, 
og der ikke tages hensyn til eventuelle 
ikke-markedsomsatte benefits. 

Det beregnede samfundsøkonomiske 
underskud kan ikke sammenlignes 
med det privatøkonomiske underskud. 
Der er tale om to vidt forskellige bereg
ningsmetoder. Når det samfundsøko
nomiske underskud er større end det 
privatøkonomiske - hhv. 18.560 kr. og 
10.926 kr. - er det således ikke udtryk 
for, at projektet er ringere fra et sam
fundsøkonomisk synspunkt end fra et 
privatøkonomisk. 

Med disse antagelser kan NPV s beregnes som 

NPV
s 

= -18.400x 1,2x2,143 _ 3.200x 1,2 + 10.440 x 1,3-(9.050+ 600) x 1,2 

1,033 1,03" 

idet 

22.820x 1,3-15.670x 1,2 35.820x 1.3-17.850x 1,2 
+ + 

1,03 21 1,0331 

42.520x 1,3-18.020x 1,2 44.560x 1.3-15.980x 1,2 
+ + 

1,0341 1,0351 

45.270x 1,3-13.000 x 1,2 
+ + 

1,0361 

111.630 x 1.2 

1,0366 

66 
- L 

t=O 

840x 1,2 = -18.560 
1,03 t 

den generelle netto-afgiftsfaktor 1,2 

netto-afgiftsfaktoren på internationalt handlede goder 1,3 

den samfundsøkonomiske kalkulationsrente 3 pet. 

forrentningsfaktoren på kapital (alternativ afkast 7 pet., 
kalkulationsrente 3 pet. og 66-årig tidshorisont) 2,143 
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Anlæg af en rødgrankultur bonitet 2 er ikke privatøkonomisk rentabel (ved realrente 40/0). Hel
ler ikke den samfundsøkonomiske kalkule viser overskud, hvis der benyttes produktionsgoder 
og arbejdskraft som trækkes bort fra anden anvendelse. Er der derimod en reel beskæftigelses
effekt bare det første år, så er kulturen samfundsøkonomisk fordelagtig. 

Antages projektet at have en reel be
skæftigelseseffekt bare det første år, 
hvor det meste af tilplantningen finder 
sted, viser projektet sig imidlertid at 
være samfundsøkonomisk fordelag
tigt. I så fald giver arbejdskraftforbru
get i år nul ikke anledning til tab af for
brugsmuligheder, og beregningsprisen 
på arbejdskraft kan sættes til nul i 
dette år. 
De samfundsøkonomiske skovdyrk
ningsomkostninger bliver herved redu
ceret fra 18.400x 1,2x2,143 kr. til 
9.790xl,2x2,143 kr. eller med 22.141 
kr. Dette er t ilstrækkeligt til at vende 
det samfundsøkonomiske underskud 
på 18.560 kr. til et overskud på 3.581 kr. 
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Disse beregninger illustrerer hovedsa
geligt beregningsprincipperne for de to 
kalkuler. Disse kan herefter benyttes i 
forbindelse med egentlige skovøkono
miske problemstillinger, såsom bereg
ningen af optimale omdriftstider og 
valg mellem forskellige træarter. Det er 
imidlertid ikke muligt inden for ram
merne af denne artikel at belyse disse 
problemstillinger. 

6. Afslutning 

Den privatøkonomiske kalkule sigter 
mod at beregne et økonomisk over
skud for den enkelte virksomhed. 
Hvordan andre dele af samfundet på-



virkes, er i denne sammenhæng irrele
vant. 

Den samfundsøkonomiske kalkule sig
ter mod at beregne et økonomisk over
skud for hele samfundet. Overskuddet 
angiver værdien af de samlede ændrin
ger i samfundets forbrugsmuligheder, 
som kan henføres til projektet. Vær
dien opgøres på basis af befolkningens 
præferencer. 

Artiklen har været koncentreret om at 
angive forskellen mellem principperne 
for beregning af hhv. det privatøkono
miske og det sam fundsøkonomiske 
overskud. 

I relation til den samfundsøkonomiske 
kalkule kan det imidlertid også være 
relevant at undersøge, hvorledes det 
samfundsøkonomiske overskud bliver 
fordelt mellem de forskellige dele af 
samfundet. Hermed afsløres, om pro
jektet ud over konsekvenserne for de 
samlede forbrugsmuligheder også 
giver anledning til fordelingsmæssige 
fordele eller konflikter. 
Udgangspunktet for opgørelsen af for
delingskonsekvenserne er de forskel
lige betalinger for varer og tjenester 
samt overførsler af indkomster - skat
ter, a fgi f ter, subsidier, erstatninger, 
renter, arbejdsløshedsdagpenge etc. -
som er forbundet med projektet. For 
mere konkrete retningslinier for opgø
relsen af fordelingskonsekvenserne 
henvises til F. Møller: "Samfundsøko
nomisk projektvurdering", Budgetde
partementet oktober 1989. 

Foruden en analyse af fordelingskon
sekvenserne kan den sam fundsøkono
miske vurdering også om fatte en re
degørelse for eventuelle politiske bin-

dinger - aftaler, løfter etc. - i relation 
til projektets udformning. 

Det kan således konkluderes, at sam
fundsøkonomisk projektvurdering gan
ske vist først og fremmest adskiller sig 
fra privatøkonomisk vurdering ved at 
benytte andre kalkulationsprincipper, 
men også ved undertiden at inddrage 
andre samfundsmæssige hensyn så
som fordelingshensyn og politiske bin
dinger. 
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Gensyn med Christiania 
- kommentar til artikel af Torben Bruel 

Af PER HOLTEN-ANOERSEN 

1.0 Indledning 

Lad mig, med en lettere omskrivning af 
en velkendt Bruel'sk formulering fra 
1973, takke selvsamme Bruel for sit ind
læg i OST, 1991, p.30lff med ordene: 

"Med stor glæde læste jeg skovrider 
Torben Bruel's indlæg i DST. Det er 
ulige morsommere at beskæftige sig 
med et omend Christiania-præget ind
læg end med et stort tungt stykke tavs
hed. Desværre har Torben Bruel be
gået nogle fejl i bøgeudregningerne" 
(lettere omskrevet fra: Bruel, 1973, 
p.239). 

Samtidig vil jeg vedgå, at det egentlig 
bekommer mig ganske ilde at tage til 
genmæle overfor dansk skovbrugs 
"Grand Old Man", skovrider Torben 
Bruel. Men da det - fortsat - er mit ind
tryk, at det ikke er fordi Bruel ikke kan 
forstå, men snarere fordi han ikke vil 
forstå, anser jeg det for nødvendigt 
med korrektiver til Bruels selektive tal
anvendelse. 
Lad mig sige det lige ud: Vores afvi
gende konklusioner kan ikke henføres 
til fænomenet "holdningsforskelle" -
de bygger derimod på forskellig for
tolkning og præsentation af facts. Ret
færdigvis må det pointeres, at der er 
punkter, hvor jeg er enig med Bruel. 
Af nemheds hensyn benævnes de to ar
tikler, der primært kommenteres, blot 
TB (Bruel, 1991) og PHA (Holten-An
dersen, 1991). 

2.0 Konklusioner 

2.1 TB 
Allerede i 1972 skrev Bruel en konklu
sion, som han ikke har ændret siden: 
"N/ed nogen brutalitet vil jeg indicere, 
at de relative tal [der viser træarternes 
indbyrdes rangordning: grandis foran 
sitkaforan rødgranforan løvtræ] med 
en for praksis brugelig tilnærmelse 
gælder hele landets gamle skovegne. 
Det samme har jeg udtrykt tidligere 
uden at være blevet præsenteret for 
materiale, som blot tilnærmelsesvis 
indicerer noget andet" (Bruel, 1972, 
p.130). 
Efter læsning af TB må man konklu
dere, at Bruel stadig ikke er blevet præ
senteret for materiale, som blot tilnær
melsesvis indicerer andet end "grund
loven" om 2*2 alen, som rødgranbøl
gen i forstlige folkemunde blev be
nævnt "dengang". (For elskværdig
heds skyld ser vi bort fra den fremtræ
dende rolle, grandis blev tildelt i 1972). 

2.2 Løv/nål debatten 
TB behandler alene de forhold i PHA, 
der vedrører træartsvalget i det private 
skovbrug, og her specielt spørgsmålet 
om løv contra nål. Mange af de kon
klusioner og tal, Bruel fremdrager, 
stammer fra den debat, der har løbet 
det seneste årti om emnet løv/ nål - de 
stammer altså ikke specielt fra min ar
tikel. Jeg vil derfor først uddrage, hvad 
jeg ser som konklusionen af denne 
debat. 
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Det, der forskyder det relative drifts
økonomiske forhold mellem løv og nål 
i forhold til tidligere, er ændringer in
denfor 3 grundfaktorer: vækst, priser 
og alternativrente. 

/ Vækst 
De gængse driftsøkonomiske sammen
ligninger fra SO'erne, 60'erne og 70'erne 
byggede på Møllers tilvækstoversigter 
(Møller, 1933). Vi ved idag, at: 

Figur l. Danmark inddelt i 3 vækstområder. Zone l angiver det vækstområde, hvor rødgranens 
produktion afviger særlig markant og ensidigt fra CMM (fra Hollen-A ndersen, 1988b, p.1S6). 
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l) Bøgen gror bedre end CMM, speci
elt i de ældre aldre for de bedre bo
niteter. 

2) Rødgran gror i visse egne af landet 
(område l, figur l) væsentlig rin
gere end CMM, nemlig svarende til 
såkaldt ø-gran (Statens Forstlige 
Forsøgsvæsen, 1990, p.l8-20). I 
disse områder er granen ofte karak
teriseret ved manglende stabilitet, 
stagnerende vækst efter 2S-30 års 
alderen og deraf følgende forkortet 
omdrift (se Jensen & Jensen, 1986). 
I samme område finder vi landets 
mest optimale dyrkningsbetingel
ser for løvtræ. 
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3) Den gamle selvforyngelsesteknik er 
blevet "genopdaget" op gennem 
80'erne med deraf følgende (posi
tiv) indflydelse på blandt andet 
bøgens foryngelsesomkostninger 
(se f.eks. Hallen-Andersen, 1986). 

4) De kraftige stormfald i 2.halvdel af 
dette århundrede har demonstreret 
de umådelige negative konsekven
ser af manglende stabilitet. 

II Priser 
S) Over de sidste IO-IS år er bøgens 

(brutto-)realpriser steget 10070, 
mens rødgranens (brutto-)realpri
ser er faldet 30% (figur 2). Ser vi på 

80 85 90 

AARSTAL 

Figur 2. Udviklingen i relative (brutto-)realpriser for et vægtet, gennemsnitligt sortimentsfor
hold af rødgran og bøg siden 1965. Statsskovbrugets middelpriser, deflateret med forbruger
prisindekset (Danmarks Statistik, p.222, 1991). Bøg: fuldt optrukket. Rødgran: stiplet. Diffe
rence: fuldt optrukket (fra Holten-Andersen, 1987, ajourført til 1990). Sammenlign med NPR
prisudviklingen angivet hos Billeschou, 1991, figur l, p.324. 
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NPR-priserne, er udviklingen 
endnu mere markant (se Billeschou 
et al., 1991, figur l, p.54; Bille
schou, 1991, figur l, p.324). 
Specielt gran i korte omdrifter har 
fået forringet driftsøkonomi, idet 
det især er anden halvdel af en nor
mal granomdrift, dvs. fra 30-60 år, 
der betinger traditionel grandyrk
nings gode økonomi. I de sidste 2-3 
år er nåletræets ringere dimensio
ner faldet extra kraftigt i pris, hvor
ved forringelse af økonomien for 
gran i korte omdrifter er blevet 
yderligere forstærket. 

6) Det afgørende for nutidens træarts
valg er ikke nutidens priser, men 
forventningerne til fremtidens pri
ser. Vurderet med den idag tilgæn
gelige viden og en god portion gæt
værk, er forventningerne ringe for 
nåletræet og ganske gode for løv
træet Uvfr. senere). 

II! Alternativrente 
7) Det er som regel dyrere at etablere 

en løvtrækultur end en nåletrækul
tur. Den kapital, der ofres ekstra på 
løvtrækulturen i forhold til nåle
trækulturen, kunne være placeret et 
andet sted. Hvis alternativet er pla
cering på kapitalmarkedet, bevir
ker inflation og indkomstbeskat
ning, at alternativafkastet sænkes 
fra et nominelt før-skat niveau på 
idag ca. 10070 til et realt efter-skat 
niveau på 0-3070. 

8) Denne "korrekte" fastsættelse af 
alternativrenten fremmer løvtræ 
langt mere end nåletræ på grund af 
de lange omdriftsaldre og store af
driftsindtægter i løv Uvfr. Holten
Andersen, 1988a, samt princippet i 
PHA, figur l, p.280). 
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2.3 PHA 
Min egen konklusion vedrørende ind
flydelsen for praksis vil være følgende: 

I de omtalte dyrkningsområder fore
ligger (igen) et reelt træartsvalg. Renta
bilitetsbetragtninger falder ikke læn
gere ensidigt ud til fordel for nål. Der
for er en lang række andre skovbrugs
faglige overvejelser afgørende i dagens 
træartsvalg, f.eks. overvejelser over li
kviditet, fleksibilitet, soliditet, stabili
tet, og - endelig ikke at forglemme -
herlighedsværdier, med alt hvad dette 
indebærer. 

Afhængig af den enkelte ejers indivi
duelle forhold vil løvtræet være et øko
nomisk attraktivt alternativ til nåletræ 
for de ejere, der opfylder een eller flere 
af følgende betingelser: 

l) ejendommen befinder sig i oven
nævnte dyrkningsområde l (figur l), 

2) ejeren har positiv skatteevne; desto 
højere marginalskat, desto mere 
fremmes løvtrædyrkning på be
kostning af nåletrædyrkning, 

3) ejeren/ejendommen har løvtrære
server i forvejen, 

4) der modtages tilskud tilløvtræetab
lering, 

5) ejeren har overskudslikviditet fra 
andre indtægtskilder end traditio
nelt skovbrug. 

Disse resumeer af TB og PHA er jo 
temmelig forskellige. Det er som sagt 
min opfattelse, at forskellene bygger på 
afvigende fortolkning og præsentation 
af facts. For at underbygge dette, må vi 
se nærmere på nogle af TB 's tal og ar
gumenter. 



Tabell. Sammenligning af interne forrentninger for rødgran og bøg i vækstom
råde l: Rødgran: CMM bonl-2; ø-gran PK 14-18. Bøg: CMM bonl-2, 
plantning; CMM bon1.5, selv foryngelse. For rødgran angiver spændet i in
tern forrentning forskellen mellem 40-årig omdrift (laveste forrentning) og 
optimal omdriftsalder på ca. 60 år (højeste forrentning). For bøg angiver 
spændet i intern forrentning tilsvarende forskellen mellem 80 årig omdrift 
og 110-120 årig omdrift. 
Som følge af de særlige afskrivningsregler for kulturudgifter i eksisterende 
skove er de angivne interne forrentninger sammenlignelige med andre in
vesteringers reale interne efter-skat forrentning (PHA, p.257, afs.2.4.4, 
2.4.5). Sammenlign med Bruel, 1991, tabel 2, p.303. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

RØDGRAN BØG 

CMM ø-gran ø-gran ø-gran ø-gran CMM CMM CMM Bøg 
bonl-2 bonl.l bonl.6 bon2.6 L bonl bon2 bonl.5 L 

PK 18 PK 16 PKl4 pit. pit. selvf. . > bonl.5 

4.0- 3.5- 3.0- 2.0- 2.0- 2.0- 1.5- min. 2.0 
6.0070 4.0070 3.5070 3.0070 4.0070 2.5070 2.0070 4.0070 4.0070 

Kilde: Kolonne 1-4,6-7: Skovøkonomiske Tabeller, 1990. Kolonne 8: Ho/ten-Andersen, 1986. 

3.0 Bruels argumentation 

TB foretager en række misvisende 
sammenligninger af nøgletal. Samti
dig anvender TB en velkendt teknik; 
han tager her og der de "rigtige" for
behold - anerkender, at der da er det el
ler det bispor, der kunne forfølges -
men brøler så iøvrigt uantastet videre 
ad det lagte hovedspor. 

l) Sammenligning af interne 
forrentninger (TB, tabel 2, p.303): 
Det er korrekt, at hvis man kan dyrke 
CMM bonl-2 rødgran - og den vel at 
mærke står den fulde omdrift igennem 
- kan ingen løvtræart, med de i dag 
gældende prisrelationer, konkurrere 
med hensyn til intern forrentning. 
Dette er slet ikke til diskussion. 
Der er ingen, der har postuleret, at 
løvtræet har opnået en så kraftig 

driftsøkonomisk forbedring, at det ta
ler for et generelt træartsskifte til for
del for løvtræ over hele landet. Tværti
mod. Det er blevet pointeret, at det 
specielt er indenfor område l (figur l), 
at løvtræet er nåletræet driftsøkono
misk jævnbyrdigt eller sågar over
legent. 
De relevante sammenligninger inden
for vækstområde l er derfor vist i tabel 
I. For fuldstændighedens skyld er 
CMM bonl-2 også anført. Til sam
menligning anfører TB interne forrent
ninger for rødgran CMM bon1 på 
4-5070 og for bøg CMM bon1 på 1-3%. 

Det er ikke realistisk at regne med 
100% selvforyngelse, selv i det gun
stige vækstområde l. Regner vi deri
mod med en kulturmodel med gen
nemsnitlig Y2 selvforyngelse og Y2 
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plantning, vil de realistiske interne for
rentninger ligge på (2)-3-4% for bøg. 
Hvis vi antager, at visse egne indenfor 
vækstområde l kan dyrkes som vanlig 
CMM-rødgran i fuld omdrift, bliver 
det rimelige niveau 3-4-(5)% for nål, 
dvs. samme spektrum for løv og nål, 
med lidt højere mulige forrentninger 
for nål, når det går godt! 
TB garderer sig med forbeholdet: "Det 
er klart at den interne skovrente er af
hængig af specielt bonitet, samt - men 
i langt mindre grad - af kulturintensi
tet, prisleje, sortimentsforhold o.m.a. 
Men disse sidsteforhold giver kun små 
udsving" (TB, p.303, ad A). 
Det fremgår af tabel I, at det, der speci
elt påvirker den interne forrentning i 
grandyrkningen, er omdriftsalderen 
og vækstrytmen (hvilken tilvækstover
sigt der gælder for det aktuelle vækst
område). Forskellen mellem f.eks. 
rødgran CMM bon1 i 60 årig omdrift 
og ø-gran bonl.1 i 45 årig omdrift er 
5.7 0/0-3 .70/0 = 2%, eller en sænkning af 
forrentningen med Y:J- del. Når '~ .. det 
er klart at den interne skovrente er af
hængig af specielt bonitet .. .': forstår 
jeg ikke, at TB ikke anfører tal for sam
menlignelige boniteter og tilvækstover
sigter frem for nogle misvisende gen
nemsnitstal i hans tabel l (TB, p.303). 
TB fremfører videre: "Det er vigtigt at 
holde fast i, at PH-A's arbejde ikke 
rokker ved den længe kendte kendsger
ning, at rødgran (nåletræ) har en intern 
ren te på ea.5 % mod bøgens (løvtræ) på 
1-3%" (TB, p.304, afs .2.5). Udtalelsen 
er forbavsende, da jeg i PHA på intet 
tidspunkt anfører tal for interne for
rentninger for hverken nåletræ eller 
løvtræ, men det fremgår af andres be
regninger, gengivet i vedstående tabel 
I, at jeg er uenig med TB i denne 
"kendsgerning' '. 
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Sluttelig fremfører TB: "Endelig skal 
det tilføjes, at den lokalitet som giver 
bøg bonitet l ikke nødvendigvis giver 
rødgran bonitet l. Det vil vel normalt 
være således, at - for en given lokalitet 
- vil rødgranen have en lidt højere bo
nitetsgrad end bøg ville have på den 
pågældende lokalitet. Altså atter et 
skridt i nåletræets favør" (TB, p.304, 
afs.2.5). Jeg ved ikke, hvorfra TB har 
denne iagttagelse? 
Når TB skriver om selvforyngelse, at 
indregning af dette kun øger forrent
ningen '~ .. nogle tiendedele af en pro
eent ... "(TB, p.309, afsAA) er det - jf. 
tabel I - ganske enkelt forkert. 

2) Sammenligning af kasseoverskud 
(TB, tabel 2, p.309): 
Briiel ynder "brutale sammenlignin
ger" (se f.eks. Briiel, 1970, p.l23; 1972, 
p.l30). Nu behøver rå brutalitet ikke 
altid at være et overlegent alternativ til 
intellektuel omtanke. Iblandt kan det 
faktisk være omvendt. Således har 
Briiel i tabel 2 været en tand for brutal. 
Tallene har ikke hold i virkeligheden. 
Nogle sammenlignelige tal er vist i ta
bel II. 
TB's tal for gennemsnitligt årligt kas
seoverskud (inel. fradrag for ikke-træ
artsafhængige fællesudgifter) er 3000 
kr/ ha / år for rødgran og 1000 kr/ ha/ år 
for bøg. Jf. tabel II er de sammenligne
lige niveauer i det aktuelle vækstom
råde snarere 1600-2000 kr/ ha/ år for 
rødgran og 2500-2600 kr/ ha / år for 
bøg. 

3) Tomgangsperiode 
(TB, afs.5.1, p.309): 
TB har ganske ret i, at en større konver
tering fra nål tilløv vil volde store likvi
ditetsproblemer på grund af de større 
kulturudgi f ter og den lange "tom-



Tabel II. Nogle sammenlignelige tal for gennemsnitligt årligt kasseoverskud 
(kr/ha/år) indenfor vækstområde 1, excl. fradrag for ikke-træartsafhæn
gige fællesudgifter. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RØDGRAN BØG 

CMM CMM CMM CMM ø-gran ø-gran ø-gran ø-gran CMM CMM CMM CMM 

bonl bonl bon2 bon2 bonl.l bo n 1.1 bonl.6 bonl.6 bonl bon2 bonl bon2 

PK 18 PK 18 PK 16 PK 16 pIt. pit. selvf. selvf. 

OMDRIFT OMDRIFT 

60 50 70 60 60 50 60 50 120 120 90-110 90-110 

3800 3300 3000 2700 1900 1700 1550 1350 2500 1850 3400 2500 

Gns: 3200 Gns: 1625 Gns: 2560 

Kilde: Skovøkonomiske Tabeller, 1990. 

Tabel III. Sammenlignelige pay-back perioder (antal år, der forløber fra anlæg, 
indtil alle anlægs- og plejeudgifter - excl. renter - er tilbagebetalt gen
nem tyndingsindtægter) for rødgran og bøg indenfor vækstområde 1. 
Kolonne 6: pIt. + selvsk. a ngiver, at kulturmetoden er plantning, og der 
regnes med selvskovere. Der kan ikke gives nogen meningsfyldt defini
tion af pay-back periode for selvforyngeiser. 

I 2 3 4 5 6 

RØDGRAN BØG 

CMM CMM ø-gran ø-gran CMM CMM 

bonl bon2 bonl.! bonl.6 bonl bonl 

PK 18 PKI6 pit. pit. + 
selvsk. 

25-30 30-35 40-45 45-50 55-60 40-45 

Kilde: Skovøkonomiske Tabeller, 1990. 
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gangsperiode' '(periode med ikke posi
tive dækningsbidrag) for løv. TB anfø
rer, at denne er 40-50 år for bøg mod 
20-25 år for gran. Disse tal er igen ud
tryk for sammenligning af grove gen
nemsnitstal. 
Et andet nøgletal, der belyser ovenstå
ende, er den såkaldte pay-back periode. 
Pay-back perioden angiver det antal 
år, der forløber fra anlæg indtil alle 
anlægs- og p leje u dgijter - excl. renter
er tilbagebetalt gennem tyndingsind
tægter. Nogle sammenlignelige tal for 
pay-back perioder er angivet i tabel 
III. Når bøgen sammenlignes med ø
grans indtægtsrytme ses, at tallene 
ikke længere er så ensidigt positive i 
granens favør, som TB angiver dem. 
Etableres løvtræ med tilskud på ca. 
15.000 kr/ha, afkortes pay-back perio
den yderligere med ca. 15 år. 

4) Fremtiden: 
Realprisen for et gennemsnitligt sorti
mentsforhold af nåletræ er idag nede 
på det niveau, realprisen havde i 1915 
(se figur 3), efter at have tangeret det 
2 Y2-dobbelte niveau i 50'erne og be
gyndelsen af 60'erne. 
Rødgran-bølgen blev især skabt af 
professor Hermansens beregninger i 
50'erne, ud fra hvilke det blev konklu
deret: "Skovbruget er stærkt præget 
dels af den biologiske og klimatiske af
hængighed, dels af usikkerheden med 
hensyn til fremtiden. Begge forhold 
gør det ønskeligt at anvende mange 
træarter i skoven. - Herved må det 
imidlertid erindres, at nåletræernes 
økonomi - trods usikre frem tids u dsig
ter - altid vil være løvtræernes øko
nomi overlegen, således at man bør ud
strække nåletræarealet så langt, som 
vækstbetingelserne tillader" (Her
mansen, 1955, p.32). 
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Det bemærkes, at disse beregninger 
blev udført på det absolutte højde
punkt i dette århundrede for nåletræ
ets realpriser - se figur 3. 

Ovenstående gennemgang (pkt.l-3), 
såvel som figur 3, angiver historiske 
konstateringer. Dagens træartsvalg 
skal træffes ud fra forventningerne til 
fremtidens markedsforhold og pris
udvikling, og ikke udfra nutidige eller 
historiske prisrelationer. TB omtaler 
kun perifert dette forhold. 
Billeschou et al. (1991, p.54, fig.3) be
rører kort emnet. Endskønt TB anven
der andre tal fra denne artikel (se tabel 
2 i TB, p.303), springer han elegant 
over artiklens vurdering af fremtidens 
prisudviklinger. 
I et indlæg for 5 år siden (Holten-An
dersen, 1987) vovede jeg pelsen og ud
talte, at jeg forventede fortsat realpris
fald for nåletræets vedkommende og 
realprisstigning for løvtræet. Bruel var 
dengang formand for Handelsudval
get - og tilstede under indlægget. Han 
gik kraftigt - men diplomatisk - imod 
mine forventninger. 
Det realprisfald for nåletræ, jeg for
ventede i 87, er blevet kraftigere end 
forudset. Og hvad værre er for skov
bruget - det vil givetvis fortsætte et 
stykke tid endnu, ihvertfald for de rin
gere sortimenter (dvs. de produkter, 
der produceres i l. halvdel af en nor
mal granomdrift (0-30 år)). NPR-vær
dien for de mindreværdige nåletræpro
dukter kender kun een vej i en række år 
endnu - nedad. 

Dækningsbidraget fra effekterne, pro
duceret de første 30 år af en normal 
60-årig granomdrift, er idag ansvarlige 
for ca. halvdelen af grandyrkningens 
interne forrentning. De tidlige dæk-
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Figur 3. Udviklingen i (brutto-)realpriser gennem 1900 tallet for et vægtet, gennemsnitligt so r
timentsforhold M nåletræ (l990-kroner). Statsskovbrugets middelpriser deflateret med for
brugerprisindek e (fra Kronslev, 1991). 

ningsbidrag er altså helt afgørende for 
granens forrentni ngsevne. Derimod ud
gør de kun 20~ af kasseoverskuddet. 
Det, der fort sal k ai bære et fornuftigt 
kasseoverskud igennem ved traditionel 
grandyrkning (CMM bonl-2), er altså 
udbytterne fra 2. halvdel af granens 
omdrift (30-60 ar) - dvs. det højkvali
tative tømmer, af hvilket der produce
res relativt mi nd e ved de korte omdrif
ter. Det fre mgå r, at økonomien af 
gran dyr kning i korte omdrifter 
(vækstområde 1) , såvel hvad angår for
rentning som kasseoverskud, forventes 
yderligere fo rringet på grund af de for
ventede prisændringer i de kommende 
10 år. 

Løvtræet har kun haft en svag real pris
stigning i de seneste år. Realpriserne 
ramte en bølgedal mod slutningen af 
70'erne og steg så ganske kraftigt gen
nem første halvdel af 80'erne (se figur 
2). I 1987 (Holten-Andersen, 1987) for
ventede jeg en kraftigere realprisud
vikling for løvtræet, end vi faktisk har 
set. Vi har den fortsat til gode - og den 
kommer. 

Disse forventede fremtidige prisudvik
linger vil yderligere styr ke løvtræets 
økonomiske konkurrenceevne i vækst
område 1. Men "konkurrence-fron
ten" kan tillige blive skubbet et godt 
stykke ind i vækstområde 2 (figur l). 
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Bruel skriver i 1970: "Det må slåsfast, 
at ikke kvalitet, men kvantitet, det er 
sagen" (Bruel, 1970, p.l26), og i 
samme ånd: "Man bliver igen klar 
over, at kvantitet og kort produktions
tid meget hurtigt distancerer kvalitet 
og lang produktionstid" (Bruel, 1970, 
p.J28). 
Så vidt jeg kan se, er de ændringer i 
prisstrukturer, vi ser i disse år, kommet 
for at blive - de er udtryk for egentlige 
strukturelle ændringer. Det er på tide 
at skifte spor i valget mellem kvantitet 
contra kvalitet. 

5) Kapitalmarkedets afkastniveau 
(TB, p.302-304,307): 
I PHA refereres en række undersøgel
ser, der viser det historiske realafkast 
fra passive kapitalanbringelser på det 
danske kapitalmarked. Disse under
søgelser resumeres kort i tabel lY. 

Tabel IV. Gennemsnitlige realafkast 
på det danske kapitalmarked (se nær
mere PHA, p.260-261,263,274). 

Ob liga- Aktier Gennem-

tioner snitlig 

portefølje 

Før skat 2.5-3.5070 3-6070 2-4070 

Efter skat 0-3070 

TB betegner realafkastniveauet an
givet i tabel IV for "temmelig uinspire
rende" (p.307, afs.4), og endda "højst 
uinspireret" (p.304, ad D). Jeg tror ka
pitalmarkedets afkast er ganske uan
fægtet af Bruels inspirationsniveau -
de refererede undersøgelser er nu en
gang taget fra realiteternes verden. 
Tillige må det understreges, at de i ta
bel IV anførte tal er gennemsnit. Et 
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gennemsnit medfører, at ca. halvdelen 
ligger over, men samtidig at den anden 
halvdel ligger under (ofte endda på 
negative realrenter). Jeg ved ikke om 
Bruel for venter, at skovejere normalt 
befinder sig i den dygtige/heldige øvre 
halvdel. Jeg tvivler. 
TB henholder sig til en sidste bastion: 
"Men del fejlagtige ligger nok i, at vi 
ikke har gjort opmærksom på, at vi 
anså det jor muligt ved alternative in
vesteringer at opnå en indkomstskat
tefrihed og en inflationssikkerhed på 
linie med skovdrift" (TB, p.303, ad B). 
Jeg medgiver Bruel, at dette er en sær
deles vigtig - omend forsinket - tilfø
jelse, men herudover er den generelt set 
urealistisk. For investorer, for hvem in
flationssikring og skattefrihed er afgø
rende (husk at det skal gælde over lige 
så lange tidsrum som skovbrugsinve
steringer - 50-l20 år), er der intet, der 
med dagens renteniveau kan slå et 
højtforrentet, skattefrit obligationsaf
kast (idag: 5-7aJo før-skat realafkast). 
For investorer, der har sådanne alter
nativer, står sagen helt klar: Ud fra 
driftsøkonomiske begrundelser skal 
de ikke investere kapital i skovbrug i 
det hele taget, og slet ikke i løvtræ. 

6) "Lavrentefilosofien" 
(TB, p.311-312): 
"Som vi har set bygger PH-A'sfilosofi 
på, at kapitaliseringsrenten i skovbrug 
normalt bør være lav, fordi de alterna
tive investeringsmuligheder også har 
lav forrentning" (TB, p.311, afs.6) - og 
':.. alternative muligheder udenfor 
skovgærdet vil nok blive godt og grun
digt endevendt af praktikeren før han 
springer på PH-A's lavrentebetingede 
filosofi ... " (TB, p.312, afs.6.4). 
Jeg er ganske uenig. Jeg har ingen filo
sofi om at få folk til at placere kapital 



i skov til en særlig lav rente. Tværtimod 
- et gennemgående argument i PHA er 
netop, at skov, for at kunne retfærdig
gøres driftsøkonomisk, skal give af
kast på linie med andre alternativer 
med lignende tidsprofil og risiko. 
TB anfører, at jeg skulle mene ': .. at 
kapitaliseringsrenten i skovbrug nor
malt bør være lav .. .': Jeg har ikke ud
talt mig om, hvad kapitaliseringsren
ten bør være - det er en individuel sag, 
helt afhængig af den enkelte ejers øko
nomiske forhold. Derfor kan der ikke 
gives nogen retningslinier for, hvad ka
pitaliseringsrenten bør være. 
Derimod har jeg udtalt mig om, at in
flation og skat påvirker afkast fra 
skovbrug henholdsvis afkast på kapi
talmarkedet vidt forskelligt. Man må 
derfor korrigere for disse forskelle, for 
ikke at sammenligne æbler og pærer. 
Når man korrigerer for disse forskelle 
viser det sig, at kapitalmarkedets af
kast bliver ganske lavt (i forhold til det 
tidligere anvendte nominelle før-skat 
afkast) - og det er noget ganske andet 
end, at det bør være det. 
For de ejere, for hvem anbringelse af 
midler på kapitalmarkedet er alterna
tivet til større eller mindre investering i 
deres skovbrug, ligger alternativrenten 
på det niveau, jeg anfører i tabel lY. 
Den ejer, hvis skatteforhold er således, 
at han i en længere årrække kan bevare 
skattefrihed og har dygtighed til at 
opnå de afkastniveauer Druel anfører, 
skal som anført ikke plante løvtræ -
han skal overhovedet ikke eje skov ud 
fra driftsøkonomiske motiver. 

7) Skovkøb som alternativ til løvtræ 
(TB, p.31O-311). 
TB har ret i, at hver gang man overvejer 
at foretage en investering, skal man un
dersøge de alternative muligheder, og 

selvfølgelig vælge den bedste blandt de 
mulige. Alene gennem anerkendelsen 
af dette princip er vi nået et langt 
stykke vej. En række skovridere/ejere 
henholder sig til kasseoverskudstan
kegangen, som netop lader hånt om 
alt, hvad der hedder renteomkostnin
ger på investeret kapital i form af det 
afkast, man alternativt kunne have op
nået for pengene. 
Som det fremgår, er jeg enig med TB i 
hans betragtninger vedrørende "skov
køb som alternativ", vel at mærke når 
man ser retrospektivt på skovprisernes 
udvikling. Men hvordan vil de udvikle 
sig fremover - det er det afgørende. Det 
er nemt at se tilbage og med nogen sik
kerhed udtale sig om, hvad man skulle 
have gjort. 
At købe skov i udlandet indebærer så 
store videnmæssige og administrative 
barrierer, at det kun vil være aktuelt 
for større skovejendomme eller ejere, 
der selv besidder den nødvendige fag
lige viden. For denne gruppe kan jeg 
kun anbefale dette alternativ. Hvad an
går skovkøb i Danmark, er forholdene 
ganske anderledes. Her er det næppe 
videnmæssige eller administrative bar
rierer, der er begrænsende, men deri
mod det nuværende prisniveau. 
Det, der har fået skovpriserne til at 
stige kraftigt i Danmark gennem de se
neste 10 år, kan henføres til (PHA, 
p.287): 

l) kapitalisering af skattefordele, 
2) forventning om real prisstigning på 

træ, 
3) stigende efterspørgsel på skovbru-

gets herlighedsværdier. 

Jeg vil vurdere effekten af l) og 2) til ef
terhånden at være over kapitaliseret, 
ihvertfald for de traditionelle nåletræ 
produktionsejendomme. Der er sim-
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pelthen ikke mere at hente her i den 
umiddelbare fremtid. I takt med halve
ringen af formueskatten på "alminde
lige" kapitalanbringelser, udhules 
skovbrugets særlige formueskattelem
pelser tilsvarende. Vi vil sandsynligvis, 
for visse typer af ejendomme, se di
rekte prisfald som følge af dette. 
Hvis der er fremtidig realværdistigning 
i vente for skove, vil det i al væsentlig
hed skyldes fortsat øget herlighedsef
terspørgsel. Og så er vi igen tilbage ved 
løvtræet, men herudover tillige en 
række andre forhold knyttet til skov
brugets forenede produktion - såsom 
søer, vandhuller, terræn, jagt, fiskeri 
og meget mere. 
Men jeg er ikke uenig i denne af Bruels 
teser. Blot vil jeg tilføje, at et af formå
lene med opbygning af løvtræreserver 
netop kan være, at kunne "slå til" som 
skovkøber og hæve kapitalen, når pri
serne på skover fordelagtige for køb. 

4.0 Sammenfatning 

Hvor er lektien af stormfaldene og af 
de markant forskellige prisudsving, 
træarterne har undergået de sidste 100 
år, blevet af? 
Hvis de sidste 40-50 år har lært skov
bruget noget med hensyn til træarts
valget, må det bIa. være at bringe det 
alsidige og biologisk funderede, men 
økonomisk vurderede træartsvalg i 
højsædet. Biologisk træartsvalg og 
god skovøkonomi går hånd i hånd. I 
visse egne af landet er skovejere i den 
heldige situation, at valget mellem løv 
og nål hverken er et enten eller, men et 
både og. 
20 år efter fristadens opståen, i en tid 
hvor de ideologiske fascinationer står 
for fald, lever Christiania i bedste vel
gående. Det er overraskende. Men det 
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erdirekteforbløjjende, at det samtidig 
skulle gå sådan, at det idag er Briie/, 
der repræsenterer Christiania-syns
punktet. 
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Mer' Christiania 
Af skovrider T. BRUEL 

1. Indledning 

Og der havde jeg regnet med at skulle 
nyde mit otium (godt økonomisk un
derstøttet af min herlige rødgran-skov), 
men jeg bliver nødt til at hanke lidt op i 
Per Holten-Andersen (PHA)s modind
læg "Gensyn med Christiania". 
Jeg vil gøre det kort for ikke at trætte 
læseren med et større tal- og citat-slags
mål. "Kontroversen" mellem PHA og 
mig (TB) skulle nødig forlede læseren 
til at tro, at den ene af os mangler den 
forstand, som den anden heller ikke 
har. 

2. Hvad er vi enige om? 

PHA og jeg kan vel egentlig ikke være 
ret meget uenige, når jeg i min artikels 
indledning (s. 301) konkluderer PHA's 
hovedartikel med ordene: 

Nu kan alle være glade; både tilhængere 
af nåletræ og tilhængere af løvtræ. Selv 
den ''forrykte'' skovkøber, der frejdigt 
betaler dagens handelspriser, kan fryde 
sig. 

Det er dog en ret rummelig udtalelse, og 
derfor forstår jeg ikke helt, hvorfor 
PHA er faret sådan i blækhuset. 
løvrigt er vi også enige om, at skovøko
nomiens formel-apparat (ink\. PHA's 
udvidelser) er uangribeligt. 

3. Hvad er vi uenige om? 

Desværre skal det stringente formel-ap
parat (for at kunne bruges til noget som 
helst praktisk) fyldes ud med forstyr-
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rende (= uakademiske) tal. Og så må vi 
alle være klar over, at der ikke mere er 
tale om stringente resultater, men - som 
det kan anskueliggøres via følsomheds
analyser - om et variations-bånd, in
denfor hvilken "sandheden" med lidt 
held kan søges. 

3.A Kasseoverskud 

Da nu PHA specielt synes, at mine tal 
for kasseoverskud er for brutale (se 
PHA side 366), så har jeg kikket nær
mere på dem i et appendiks (sidst i dette 
indlæg), hvoraf det fremgår: 

• At vi nu er fuldstændig enige om bøg
ens kasseoverskud! 

• For egen regning viser jeg, at uden 
brændernarked vil bøgens kasseover
skud mindskes med størrelsesorde
nen kr 600 / ha. Dermed er der straks 
skabt et variations-bånd, således at 
det lokale marked for brænde er be
stemmende for, hvor man skal placere 
sig i båndet. 

• At jeg mener bøgens kasseoverskud 
kun skal tillægges kr ca 330 for at tage 
højde for selvforyngelse, hvorimod 
PHA postulerer kr 800 (uden refe
rence til noget materiale). 

• At vi er lidt mere uenige om kasse
overskuddet for rødgran, jvf. mine 
bemærkninger i appendikset. 

På en PC'er må det være en smal sag at 
lave følsomhedsanalyser for kasseover
skuddet som følge af variationer i kas
seoverskuddets del-elementer (sort i-



mentsforhold, brændernarked, kultur
omkostning, vækst afvigende fra stan
dard, NPR-værdier o.m.a.). Men da 
jeg ikke selv kan foretage disse bereg
ninger vil jeg indtil videre brutalt po
stulere, at en rimelig variationsbredde 
på tal vedrørende kasseoverskud er 
+ / -;- kr 500 (eller mere). Vi får så tabel 
1, og så må konklusionen blive: 

• God rødgran er kasseoverskuds
mæssigt overlegen i forhold til god 
bøg. 

• "ø-gran" er kasseoverskudsmæssigt 
sandsynligvis underlegen i forhold 
til god bøg, hovedsagelig grundet en 
ventelig kort omdriftsalder for "ø
gran". 

3.8 Forrentning m.v. 
I ovenstående har jeg kun kommente
ret PHA's anker vedrørende kasseover
skud, som jo kun er een parameter i 
skovøkonomien. For at undgå tal
slagsmålet skal jeg ikke trætte læseren 
med diskussion af PHA's anker om-

krillg mine tal for forrentning, kapital
væ Jdier m.v. Iøvrigt vil vi nok - lige 
som i spørgsmålet om kasseoverskud -
også på disse områder kunne nå til en 
slags enighed, hvis vi accepterer en ri
melig variations-bredde. 

4. Det vigtigste budskab 

Lad mig slå fast - som jeg også gjorde 
det j mit oprindelige indlæg - at det er 
P HA's fortjeneste at gøre klart op
mærksom på nødvendigheden af at 
inddrage skat og inflation i det skov
økonomiske formel-apparat. 
Hvi s man så i de følgende økonomiske 
tal beregninger tillader - som man bør i 
a lle livets forhold - en rimelig variati
o ns-bredde, ja, så bliver der nok plads 
ti l os alle. J eg står klar med rødvinen, 
h is PHA besøger mig og efterlever 
min indledning "Nu kan alle være 
glade ... " 

P S. Der bliver desværre ikke tid til flere 
indlæg fra min side, da jeg skal ud og 
plante lidt nåletræ. 

Tabel 1. Kasseoverskud før fællesomkostning r efter PHA, hhv. TB. 

PHA TB 

kr / ha/år kr/ha/år 

Bøg . ... . . .... .. ... . . ..... . kr. 2.175 + / -'- 500 kr. 2.200 + / -'- 500 
Rødgran ............... . . . . kr. 3.200 + / -'- 500 kr. 4.200 + / -'- 500 
"ø-gran" .. ............ . . . . kr. 1.625 +/ -'- 500 kr. 2.000 (?) + / -'- 500 
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Appendiks til "Mer' Christiania" 

Diskussion af Kasseoverskud 

PHA siger (side 5) "Således har Bruel i tabel 2 været en tand for brutal. 
Tallene har ikke hold i virkeligheden." Men tøv nu lidt: 

Kasseoverskud kr pr ha/år 
(før fællesomkostninger) 

BØG Mit tal for kasseoverskud for bøg af CMM bonitet 
(1-2) eJter fællesomkostninger er kr. 1.000 (jvf. side 
309). Fællesomkostningerne for de gamle skovegne 
iflg. DS regnskabsoversigter 1990 er ca. kr 1.200. 
Altså bliver mit tal til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.200 
PHA har (tabel 2, S. 367) som middeltal for CMM 
Bon 1-2 

(Plantning, 120-år) 
kr. 2.500 + kr. 1.850 

2 
Her har den brutale kraft (kr 2.200) og den intellektu
elle omtanke (kr 2.175) dog fundet sammen i skøn 
enighed! ! 

Noget tyder på" at vi måske begge ligger lidt for højt: 
Tager man PHA's materiale ("Skovøkonomiske Ta
beller 1990") og undlader at medregne brændemar
kedet (og cellulose-markedet , som i denne forbin
delse dog er uinteressant, da NPR-værdien er om-

kr. 2.175 

kring O), så bl iver tallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.850 
altså ca. kr 600 mindre. 
PHA's tal (tab el 2) for selvforyngelse i 90-110 årig 
omdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2.950 
unddrager sig kontrol ("Cyclisk bøgedyrkning"?), 
men en overskuelig måde at korrigere for selvforyn-
gelse er dog at postulere en sparet kulturudgift. Da 
PHA bruger kr 39.400 pr ha, svarende til kr ca 330 år-
ligt, skal PH A's tal snarere være kr 2.175 + kr 330, 
dvs. ... ....... ... ... ........ .. . . . ... ....... kr 2.500 
og igen ca kr 600 mindre, hvis brændemarkedet ude-
lades. 

TB 

PHA 

TB 

PHA 

TB/PHA 

RØDGRAN Mit tal for rødgran Bon. CMM 1-2 var kr 3.000 eJter 
fradrag for fællesomkostninger (jvf. side 309), men 
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lægges fællesomkostninger til bliver det. . . . . . . . . kr 4.200 TB 
mod PHA's for rødgran (PK 18-19 svarende til CMM 
Bon. 1-2,60-70 årig omdrift) ... ...... ......... kr 3.200 PHA 
For ø-gran har PHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1.625 PHA 

Her kniber det lidt mere med at forliges, idet forskel
len for den "gode gran" er ca. kr. 1000; jeg regner 



med en højere tømmerprocent og lavere 3-m an
del (Midt-jysk gran?). PHA's tal for "ø-gran" 
har jeg dårlige forudsætninger for at be
dømme, men jeg har en religiøst præget opfat
telse gående ud på, at tallet er udtryk for sort 
pessimisme: HVorfor er der i materialet 
("Skovøkonomiske Tabeller 1990") regnet med 
lavere diameter for "ø-gran" end for god gran 
af samme alder?? Og hvorfor er der regnet med 
lavere pris for samme diameter (råd??). At der 
regnes med lavere omdriftsalder er forståeligt 
og mindsker som bekendt kasseoverskuddet be
tragteligt. 
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Rettelser til OST 2/91 
Der havde desværre indsneget sig flere 
fejl i sammendraget i artiklen "Rød
grans forventelige vedproduktion på 
tør, marginal landbrugsjord" på side 
97. Vi bringer derfor hele sammendra
get neden for: 

O. Sammendrag 
I denne artikel præsenteres de vigtigste re
sultater af et projekt, hvis hovedformål var 
at indkredse den forventelige vedproduk
tion i rødgran på fremtidig marginaljord. 
Der blev foretaget målinger i III yngre be
voksninger anlagt på ager i det jyske sand
jordsområde. 
Målingerne viser, at i hvert fald på de mag
reste - og for rejsning af produktionsskov 
mest relevante - landbrugsjorder (jordtype 
I) kan der forventes en højdeudvikling, der 
stemmer rimelig godt overens med West
Nielsens tilvækstoversigt, dog med en rela
tivt hurtig kulturstart. 
Rammerne for projektet tillod ikke direkte 
målinger af masseproduktionen, men fore
liggende materiale indicerer, at den nævnte 
oversigt kan benyttes som udgangspunkt 
for vurdering af den forventelige produk
tion. I det mindste vil dette næppe føre til 
en overvurdering af produktionen. 
Projektresultaterne præsenteres under an
vendelse af West-Nielsens tilvækstoversigt, 
og det er valgt at arbejde med produkti
onsklasser (PK) i stedet for boniteter. De vi
ste PK-værdier er middelværdier, så de kan 
ikke direkte overføres på et givet skovrejs
ningsareal. På ager af jordtype I er der "på
vist" følgende hovedresultater: 

- I Sønderjyllands amt kan der forventes 
en væsentligt større PK end i Ribe, Vejle 
og Ringkøbing amter (tabel I, s. 105). 

- I Sydjylland er den forventelige PK større 
end i Midt / Vestjylland (figur 7,s . 106), 
hhv. 13,0 og 11,4 (tabel 2, s. 106). 

- På jordtype I er PK signifikant mindre 
end på de øvrige repræsenterede jordty
per (tabel 3, s. 108). 
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- Der er påvist en signifikant stigning i 
PK gennem perioden 1900-1970 (figur 9, 
s. 109), i gennemsnit ca. 1/2 PK-trin over 
10 år. 

- Til prognose formål er det søgt at kvanti
ficere en sammenhæng mellem Skovregi
streringen 1986 og projektets målinger 
(s. 109). 

I artiklen Påsketræer, side 94, var der 
desværre sket en fejl ved reproduktio
nen af et foto af en ældre troldpil. Fo
tografiet bringes derfor i korrekt udfø
relse her. 
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