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Private skoves økonomi 2018 422
Regnskaberne for 2018 er på linje 
med 2017. Indtægter ved træproduk-
tion er steget, men det er omkost-
ningerne også. Efter renter og før 
aflønning af ejer gav private skove i 
2018 et overskud på i snit 197 kr/ha.

Muligheder for træbyggeri 425
Træbyggeri – det nye sort 428
Fra Skovkonferencen på Christians-
borg. En række problemer skal løses 
hvis der skal bygges mere i træ – om 
brand, lyd og uddannelse. Der bør 
være lovkrav for alt byggeri om at 
opgøre CO2 belastning, det vil give 
træ en fordel.

Skovdrift og kulstofudledning 429
Fra Skovkonferencen. Urørt skov 
medfører større samlede udlednin-
ger af CO2 i forhold til fortsat aktiv 
skovdrift. Klimaeffekten ved skov-
drift afhænger hvilke energikilder og 
materialer der erstattes med træ.

Hugsten 2018 433
Der blev hugget 3,7 mio. m3 i sko-
vene i 2018, det er 5% mindre end 
året før. Der blev skovet mere løv og 
mindre nål. Hugsten er kun 57% af 
tilvæksten.

Skovstatistik 2018 436
Der er kommet en ny opgørelse 
over de danske skove. Samlet areal, 
fordeling af træarter, sundhed, kul-
stofbinding, biodiversitet, dødt ved, 
driftsformer, stort træ mv. Tal som 
kan bruges ved fortsat udvikling af 
bæredygtig skovdrift.

Træ får større rolle 440
Nye produkter i træ 442
Fra messen Building Green om  
bæredygtigt byggeri. Træ har en større 
rolle end året før, og alle satser på at 
mindske CO2 udslip. Eksempler på an-
vendelse af træ i byggeri og miljøvenlig 
beskyttelse af træ. (Foto af trægulv 
fra Canada som kan rense stueluften).

Indeks for 2019 indsat mellem 
side 432 og 433

INDHOLD 

CLT plader revner 432
Skader i træelementer pga. fugt.

Kort nyt
Bøger sælges 445
Træer advares af duft 445
120 mio. m3 træ skadet 446

Grøn obligation i Sverige 446
Vådeste efterår 447
Klimastatistik november 447
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Det er glædeligt at mange igen har fået øjnene op for 
træs fortræffeligheder. Stadigt flere taler om at der skal 
bygges meget mere i træ. 

Helt aktuelt er det klimaudfordringen og træets gode 
egenskaber til at lagre CO2, der gør det indlysende at 
bygge med træ. Men også kortere byggetider og mulig-
heden for at genbruge træet efter endt funktion i bygge-
riet er store plusser. 

Nutidens huse, hvor træ ikke er prioriteret, har større 
CO2-udledning ved opførelsen end den samlede udled-
ning gennem drift i 120 år, så det er bestemt et relevant 
sted at sætte ind. Samlet set kommer 39% af verdens 
CO2-udledning fra byggeri. Opføres bygninger i træ kan 
udledningen sænkes mellem 50 og 75 %. 

Folketingets Boligudvalg nedsatte i oktober et under-
udvalg, der skal afdække muligheder og udfordringer 
for at få mere træ ind i dansk byggeri. Vi fremsender et 
notat til udvalget, hvor vi gentager det forslag, som vi 
sendte til den nyudnævnte boligminister Kaare Dybvad. 
Det er en samlet plan for at fremme anvendelse af træ 
ved at stille krav til bygningers klimabelastning og ved 
at fjerne barrierer for anvendelse af træ. 

Mere klimavenligt byggeri
Der er helt generelt et behov for at gentænke kravene til 
byggeri, så fremtidens bygninger bliver mere klimavenlige. 

Der bør stilles krav til en minimumsbinding af CO2 i 
bygninger samt et maksimum for CO2-belastning per m2 
eller m3. Det bør ligeledes overvejes at stille krav til at 
en bygning kan skilles ad igen med henblik på genbrug 
af materialer. 

Regler som disse vil ikke specifikt kræve træ, men 
det vil blive lettere at opfylde, hvis der indgår træ i byg-
geriet. På den måde vil træbyggeri bliver fremmet.

Udfordringer med nuværende regler
Der er nogle regler, som besværliggør byggeri med træ 
i Danmark.

- Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en eksem-
pelsamling om brandsikring af byggeri. For træbyggeri 
går eksempelsamlingen indtil videre kun til 4-etagers 
bygninger, mens der for betonbyggeri er eksempler op til 
16 etager. Det indebærer at træbyggeri over 4 etager kræ-
ver mere branddokumentation. Det er både dyrt og be-
sværligt at fremskaffe, og derfor bygges mest med beton. 

- Grænseværdier for de danske lydkrav er forskel-
lige fra vores træ-nabolande. Derfor kan nabolandenes 
byggetekniske systemer og produkter ikke kopieres til 
danske byggerier. De skal udvikles fra bunden, og det 
medfører igen en ekstra omkostning for dem der ønsker 

at bygge i træ. Vores nordiske naboer har bygget i gene-
rationer i træ og kender grænseværdierne allerede. 

- Der mangler uddannelse og viden om træ i byggeri. 
På uddannelsesinstitutionerne er der et meget begrænset 
udbud af fag, hvor viden om træ indgår. Eksempelvis 
undervises civilingeniører slet ikke i beregning af træ-
konstruktioner.

- Det fælles regneværktøj LCAbyg, der beregner et 
byggeris miljøprofil og ressourceforbrug er ikke opdate-
ret og tilgodeser ikke fordelene ved brug af træ. Denne 
systemfejl betyder at byggematerialer af træ opnår en 
relativt dårligere miljøvurdering end andre materialer. 
Statens Byggeforskningsinstitut er dog ved at korrigere 
værktøjets utilstrækkelighed i forhold til livscyklus og 
beregningsperiode, men der er stadig behov for politisk 
fokus og midler til LCAbyg. 

Set i en klimasammenhæng er der et stort potentiale 
i mere træbyggeri. Huse af træ boomer i Sverige og 
Norge, og i storbyer som London, Vancouver, Paris og 
Wien skyder enorme højhuse op med træ i den bærende 
konstruktion. Byggeriets parter i disse lande finder sta-
dig nye og mere moderne metoder og byggesystemer, 
hvor træ indgår. Den udvikling mangler i Danmark, fordi 
vi endnu ikke har fået fjernet unødvendige barrierer, 
som begrænser anvendelsen af træ. 

Vi ser frem til at udvalget kommer gode løsninger, så 
træ igen bliver et oplagt byggemateriale, når der skal 
bygges i Danmark. Den udvikling er helt afgørende for 
at nå Danmarks klimamål.

Peter A. Busck / Jan Søndergaard

Læs en række artikler om anvendelse af træ i byggeri 
side 425-429 og side 440-444. Red.

Træ i byggeriet version 2.0
- alle taler om det – nu skal 
der gøres noget ved det

LEDER

Byggeriets CO2-aftryk kan nedsættes betydeligt ved an-
vendelse af træ. (Foto fra opførelse af Skademosen i 
Roskilde).



 

Af Tanja Blindbæk Olsen,  
Christian Jürgensen og  

Lasse Zöga Diederichsen,  
Dansk Skovforening

Regnskabstallene for de 
private skove 2018 er på 
niveau med 2017. Der har 
været større indtægter 
ved træproduktion, men 
omkostningerne er steget 
tilsvarende. Juletræer og 
pyntegrønt giver som i 2017 
fortsat et negativt dæk-
ningsbidrag II.

Renteniveauet i jordbruget 
er i 2018 faldet til 2,0 og 
fortsætter det historiske 
lave niveau. Efter renter og 
før aflønning af ejer gav de 
private danske skove i 2018 
i gennemsnit et overskud 
på 197 kr./ha.

Økonomien kort
Økonomien i de private skove kan 
fremstilles kort i en modelberegning 
som er vist i figur 1. Den er baseret 
på følgende forudsætninger:

- Resultater fra Private Skoves 
Økonomi 2018.

- Modelejendommen er belånt 
med 50% af den offentlige vurdering 
og med et renteniveau svarende til 
gennemsnitsrenten for jordbrug i 
2018 (Danmarks Statistik). 

- Aflønning af skovejerens eget 
arbejde er ikke medtaget i figuren.

Figuren viser at skovene i 2018 fik 
et overskud på 197 kr./ha efter renter 
og før aflønning af ejer. Det er en 

stigning i forhold til 2017, og det er 
syvende år i træk at skovene får et 
positivt resultat også efter med-
regning af renteudgifter.

Grundlag for opgørelsen
Dansk Skovforening har siden 1938 
udgivet regnskabsstatistikken Private 
Skoves Økonomi med undtagelse af 
årene omkring besættelsen (1940-
1945). Statistikken for 2018 er num-
mer 74 i rækken og er som i alle de 
forudgående år baseret på frivillige 
indberetninger fra private danske 
skove. 

Der har der de senere år været 
en faldende tilslutning til statistikken, 
og for 2018 har det kun været muligt 
at få indberetning fra 76 skove på i 
alt 36.729 ha. Det er to skove færre, 
og 542 ha mindre end året før, og 
statistikken dækker nu kun knap 8 

% af Danmarks samlede bevoksede 
private skovareal. Det er særligt for 
hedeegnene, at der er vigende til-
slutning. 

Det har betydet, at vi for året 
2018 har valgt kun at udgive stati-
stikken samlet for hele landet, da 
usikkerheden på data ved opdeling 
i de gængse tre landsdele bliver for 
stor. 

I det følgende omtales resultatet 
for den gældfrie ejendom. Det betyder 
at øvrige resultater er før renter og 
afdrag på lån samt før aflønning af 
ejeren.

Hovedresultater
Skovdrift 
Den traditionelle skovdrift i private 
skove gav i 2018 et overskud på 212 
kr/ha, hvilket er 73 kr/ha mere end 
i 2017. 
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De Private Skoves 
Økonomi 2018

Figur 1. Modelberegning af det økonomiske resultat for en skovejendom i 
2018. Der er medregnet renteudgifter ved 50% belåning, men der indgår ikke 
aflønning af ejers arbejdsindsats.
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Økonomien i de private skove 2018
- Inklusive renteudgifter ved belåning på 50%, eksklusive aflønning af ejer
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Figur 2. Resultat af traditionel skovdrift og bivirksomhed 1998-2018 kr/ha hele 
landet.

Boks 1. Hvordan kan 
jeg sammenligne min 
indberetning med andres?
Resultater for de enkelte skove 
er en pdf-udgivelse, hvor alle 
de indberettede tal er vist i 
anonymiseret og fortsat lands-
delsopdelt form. Dette giver de 
enkelte skovejere mulighed for at 
sammenligne egne tal med andre 
tilsvarende skovejendomme. 

Pdf’en sendes gratis til alle der 
bidrager med regnskabstal og 
kan ikke købes af andre.

Boks 2. Jo flere 
indberetninger - desto 
bedre!
Igen i 2018 faldt antallet af ind-
berettede hektarer, så det nu har 
nået et alarmerende lavt niveau. 
Hvis den faldende tendens fort-
sætter mister statistikken sin ud-
sagnskraft. 

Vi håber derfor at flere vil 
være med til at indberette tal i 
fremtiden. Private Skoves Øko-
nomi er et uvurderligt politisk 
værktøj i Dansk Skovforenings 
arbejde. Den har stor betydning, 
når skovbrugets økonomiske vir-
kelighed debatteres.

Tabel 1. Hovedtal for de seneste otte år i kr/ha (løbende priser). Detaljer vedrørende nedenstående fremgår af Tabel 2.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DB I, træproduktion 1.619 1.484 1.605 1.844 1.728 1.880 1.827 1.989

DB II, træproduktion 1.239 1.150 1.249 1.455 1.328 1.434 1.398 1.555

DB I, pyntegrønt 779 791 620 503 353 336 302 263

DB II, pyntegrønt 466 471 306 157 24 3 -89 -102

Dækningsbidrag II i alt 1.704 1.622 1.555 1.611 1.352 1.437 1.309 1.453

Generalomkostninger -1048 -1072 -1015 -1093 -1081 -1155 -1170 -1241

Overskud traditionel skovdrift 656 550 539 520 271 282 139 212

Andre indtægter 859 914 965 922 983 972 1.059 1.079

Afskrivning -96 -92 -101 -96 -72 -100 -120 -155

Tilskud til skovdriften 71 60 42 36 49 55 56 22

Overskud i alt 1.490 1.433 1.440 1.381 1.231 1.209 1.134 1.158
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Skovningsaktiviteten steg, og hug-
sten udgjorde 8,9 m3/ha. Dette er en 
stigning på 17 % sammenlignet med 
året forinden. Trods denne stigning 
er hugsten fortsat lavere end tilvæk-
sten, som er 9,3 m3/ha. 



 

Indtægterne fra salg af råtræ 
steg med 300 kr/ha og endte i 2018 
på 3.088 kr/ha. Udgifterne ved pro-
duktionen steg dog samtidig, og 
dækningsbidrag II for træproduktion 
ender således på 1.555 kr/ha, som 
er 157 kr/ha højere end år 2017. 

Dækningsbidrag II for pyntegrønt 
og juletræer er derimod faldet fra 
2017 til 2018 med 13 kr/ha og ligger 
nu på -102 kr/ha.

Bivirksomhed
Indtægterne fra bivirksomhed er 
steget fra 1.059 kr/ha i 2017 til 1.079 
kr/ha i 2018. Den højeste indtægt fra 
bivirksomhed findes hos skovene 
med 250 - 500 ha (1.144 kr/ha). Ind-
tægterne hos skovene over 500 ha 
er på 1.106 kr/ha. Skovene under 
250 ha ligger på 758 kr/ha. 

Jagtlejen er en betydelig del af 
indtægterne ved bivirksomhed og 
er udregnet for de 35.478 ha der er 
udlejet til jagt. Derved er der en 
korrigeret jagtlejeindtægt på gen-
nemsnitligt 512 kr/ha.

Det endelige overskud i 2018 før 
betaling af renter og aflønninger til 
ejeren blev på 1.158 kr/ha. Det er en 
mindre stigning på 2 % i forhold til i 
2017, hvor det samlede overskud var 
på 1.134 kr/ha. Dermed adskiller det 
samlede resultat sig ikke væsentligt 
fra 2017.
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Tabel 2: Hovedresultatet i kr/ha for 2017 og 2018 samt ændringerne i kr./ha, 
hele landet.

2017 2018 Ændring 17-18 Ændring %

Hugst (m³/ha) 7,6 8,9 1,3 17,10%

Afsætning 2.788 3.088 300 11,80%

Skovning og transport -1.028 -1.151 -123 12,00%

Sankning/selvskovning 67 52 -15 -22,40%

DB I, træproduktion 1.827 1.989 162 8,90%

Nykultur, træproduktion -295 -265 30 -10,20%

Kultur- og bev.pleje -134 -169 -35 26,10%

DB II, træproduktion 1.398 1.555 157 11,20%

Pyntegrønt, afsætning 521 476 -45 -8,60%

Høst og transport -219 -213 6 -2,70%

DB I, pyntegrønt 302 263 -39 -12,90%

Nykultur -93 -102 -9 9,70%

Kultur- og bev.pleje -298 -263 35 -11,70%

DB II, pyntegrønt -89 -102 -13 -14,60%

DB II (Træ og pynteg.) 1.309 1.453 144 11,20%

Vej og vand -212 -196 16 -7,50%

Administration -509 -517 -8 1,60%

Sociale omkostninger -89 -86 3 -3,40%

Ejendomsskat -166 -156 10 -6,00%

Øvr. generalomkostninger -194 -286 -92 47,40%

Generalomkostninger i alt -1.170 -1.241 -71 6%

Resultat traditionel skovdrift 139 212 73 52,50%

Bivirksomhed 1.059 1.076 17 1,90%

Resultat ekskl. afskrivning 1.198 1.291 93 7,80%

Afskrivning -120 -155 -35 29,20%

Resultat ekskl. tilskud 1.078 1.136 58 5,40%

Tilskud til Skovdriften 56 22 -34 -60,70%

Overskud i alt (kr/ha) 1.134 1.158 24 2,10%

AKKERUP 
PLANTESKOLE
5683 HAARBY 
TLF. 6473 1058
FAX 6473 3158
mail@akkerup.dk
WWW.AKKERUP.DK

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.

ØKONOMI

Tilslutningen til statistikken over sko-
venes økonomi er vigende. Tallene er 
meget vigtige i Dansk Skovforenings 
politiske arbejde, og vi håber flere vil 
indberette fremover. 



 

Baseret på foredrag af direktør 
Mikael Koch, Træinformation

Træbyggeri har vanskeligere 
vilkår i Danmark end fx be-
tonbyggeri. 

Træhuse over 4 etager 
kræver mere dokumentation 
end byggeri i beton. Der 
kræves særlige undersøgelser 
af lydforhold. Uddannelse i 
træbyggeri er mangelfuld, og 
livscyklusberegningerne er 
ikke korrekte.

Træbyggeri har store mu-
ligheder for at give en stor 
CO2-reduktion i byggefasen.

Der opføres efterhånden en del 
træbyggeri i 1-4 etagers højde her-
hjemme. Udfordringerne for træ-

byggeri gælder især bygninger over 
4 etager. 

Brandkrav
Trafik- og Byggestyrelsen har ud-
arbejdet en eksempelsamling om 
brandsikring af byggeri. For træ-
byggeri går denne samling indtil 
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Udfordringer og muligheder for 

træbyggeri i Danmark

Der opføres mange træbyggerier på op til 4 etager. Men det er besværligt og dyrt at opføre højere bygninger fordi der 
kræves ekstra dokumentation for brandkrav. (Foto af Lisbjerg Bakke ved Århus med bygninger op til 4 etager).

Skovkonferencen
Der blev holdt en række foredrag på Skovkonferencen på Christiansborg 
den 25. oktober. I dette nummer omtales tre af foredragene – om træbyg-
geri og om skovenes udledning af kulstof. I næste nummer omtales yderli-
gere tre foredrag. 

Redaktionen



 
videre kun til 4 etagers bygninger. 
For betonbyggeri er der derimod 
eksempler op til 8-16 etager. 

Derfor vil træbyggeri over 4 
etager kræve mere branddokumen-
tation, og det er besværligt og dyrt 
at fremskaffe. Vi skal derfor have 
udbygget eksempelsamlingen over 4 
etager. Indtil det sker vil træbyggeri 
stå dårligere i konkurrencen med 
højere betonbyggeri.

Det er således ikke umuligt  
eller ulovligt at bygge i træ over 4 
etager. Men den tilfældige grænse 
på 4 etager i eksempelsamlingen 
har givet især myndigheder der 
sagsbehandler, en meget restriktiv 
tilgang til træbyggeri. 

Selv store kommuner, som fx 
København, har i flere tilfælde fortalt 
bygherrer, at man ikke kan opføre 
en større bebyggelse i træ over 4 
etager, selvom dette er faktuelt forkert. 

Kendskab til gældende brandlov-
givning og løsninger er lav og tolkes 
rigidt af brandsagsbehandlere. Der 
bør være samme brandkrav og sikker-
hedsniveau, uanset hvad bygningen 
laves af.

Redning af værdier ved 
brand
Dertil har beredskaberne en tolk-
ning af lovgivningen, der gør, at 
de – udover at redde liv og hindre 
brandsmitte – mener, at de også 
skal redde værdier. Det er ikke et 
krav i Bygningsreglementet, og det 
er en tolkning som ikke findes i 
vores nabolande.

Bærende konstruktioner af såvel 
beton som stål beskadiges ofte ved 
brand – beton kan smuldre, og stål 
kan deformeres når det bliver op-
varmet. Det er svært at konstatere 
om branden har nedsat styrken af 
konstruktionen, og derfor vil man 
ofte rive bygningen ned efter en 
større brand. 

Reelt står de færreste bygninger 
til at redde efter brand uanset byg-
ningstype. Denne tolkning tilfører 
ikke værdi til samfundet og bør 
adresseres politisk. 

Lydkrav
En anden udfordring, der er mulig at 
regulere, er, at lydkrav til bygninger 
har lidt forskellige grænseværdier 
sammenlignet med vores træ-nabo-
lande. Derfor kan deres byggetekniske 
detaljer ikke kopieres til danske 
byggerier. 

Ved større dansk træbyggeri skal 
de tekniske detaljer derfor udvikles 
fra bunden. Det medfører en ekstra 

omkostning, som kan fjernes ved at 
ensrette grænseværdier.

Uddannelse
En tredje udfordring er manglende 
uddannelse og erfaring med træ-
byggeri. 

I kandidatuddannelserne (civilin-
geniør) undervises ikke i beregning 
af trækonstruktioner. Uddannelser 
til konstruktør og tømrer er mere 
vågne, men det er ikke nok.

Livscyklus
En fjerde udfordring er at det fælles 
værktøj LCAbyg ikke regner rigtigt. 
Der mangler midler til opdatering 
og drift af LCAbyg. Det tilgodeser 
ikke alle fordelene ved brug af træ, 
herunder gevinsten ved CO2-offset.

Hvis man sammenligner et byg-
geri i betonelementer med et i CLT 
træelementer, så er levetiden for de 
to elementer fastsat til 120 hhv. 100 
år. Det betyder at hvis man ønsker 
at en påtænkt bygning skal stå i 120 
år, så skal træelementerne udskiftes 
efter 100 år. De nye elementer skal 
altså kun stå i de sidste 20 år af 
levetiden. 

Disse forudsætninger gør at træ-
bygningen bliver dyrere, og den vil 
stå ringere i forhold til beton. Der 

er ikke nogen saglig grund til at 
fastsætte træbygningens levetid til 
100 år.

- sidste nyt
Mikael Koch oplyser til Skoven at 
efter konferencen har Statens Bygge-
forskningsinstitut (SBi) fremsat for-
slag til rettelse af LCAbyg. Hvis den 
resttid der mangler udgør mindre 
end 25% skal det ikke regnes som 
udskiftning, og dette løser ovenstå-
ende problem.

Desuden har SBi fremsat forslag 
til drøftelse om at betragtnings-/
beregningsperioden nedsættes til 
50 år. Det vil betyde at miljøforhold 
ved opførelsen kommer tydeligere 
frem, at resultatet bliver mere 
sikkert, og at mængden af udskift-
ninger og usikkerheden om dette 
reduceres. 

Træinformation støtter denne 
ændring, og nu afventer vi styrel-
sens afgørelse. Der er dog stadig 
ikke nogen budgetter til drift og 
vedligehold af dette vigtige værktøj, 
og det bør adresseres politisk.

Store muligheder
De store muligheder for træbyggeri 
ligger i CO2-lagring og reduktion 
i udledning af CO2 ved opførelse. 
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Eksempelsamlingen
Brandkravene til byggeri fremgår af bygningsreglementets kapitel 5. 
Kravene er hovedsageligt beskrevet som funktionsbaserede krav, der be-
skriver det sikkerhedsniveau, som skal være til stede i det færdige byggeri.

Til at understøtte bygningsreglementets brandkrav har Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen udgivet to publikationer: 

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri giver en række eksempler 
på, hvordan bygninger kan opføres, så sikkerhedsniveauet, som beskrevet 
i bygningsreglementet, er opfyldt. 

Eksempelsamlingen omfatter traditionelt udformet byggeri. Den er 
baseret på den byggeskik, der har været kendt gennem mange år, og 
hvor der anvendes traditionelle materialer. 

Eksempelsamlingen er ikke en udtømmende liste. Det er således muligt 
at opfylde brandkravene på andre måder, hvis det kan dokumenteres, at 
sikkerhedsniveauet i bygningsreglementet er opfyldt.

Eksempelsamlingen er udgivet i 2012 og revideret i 2016.
Information om brandteknisk dimensionering kan anvendes i forbindelse 

med vurdering af brandsikkerheden i komplekse bygninger og i bygninger, 
hvor særligt mange mennesker er samlet. 

Vejledningen indeholder en række eksempler på beregningsmetoder 
og parametre til brug ved brandteknisk dimensionering, der udføres på 
grundlag af en beregning.

Kilde: www.trafikstyrelsen.dk > Byggeri > Sikre og sunde bygninger > 
Brandsikkerhed



 

Udledningen fra byggefasen over-
stiger i dag udledningen fra driften 
af bygningen i 80 til 120 år. Det er 
således et klimaværktøj, der er om-
kostningsneutralt at indføre, modsat 
reduktion i landbruget og transport-
sektoren, men det er politisk overset.

Det største potentiale i forhold til 
CO2-reduktion for byggeriet ligger 
i at udskifte de bærende konstruk-
tioner i beton og stål med bærende 

konstruktioner i træ. Reduktionen 
af CO2 udledning vil være 50 % og i 
visse tilfælde helt op til 75 %, da det 
er her træets volumen er størst. 

Andre fordele ved træ hænger 
sammen med at træ sammenlignet 
med beton er et let materiale i for-
hold til styrken. Bygningsdele af træ 
vil kræve mindre transport, mindre 
fundamenter og mindre kraner til 
montage.

Træ anvendes ofte på facader, 
men det handler i højere grad om 
signalværdi. Træfacader har kun 
mulighed for at reducere CO2 udslip 
med omkring 15-25 %. Altså er det 
ikke helt ligegyldigt, hvilke elemen-
ter af byggeriet, man prioriterer. 

Potentialet for CO2-reduktion er 
stort og kan løses her og nu. Det er 
en straks-besparelse, der overgår 
de næste 80 til 120 års drift.

427SKOVEN 12  2019

SKOVKONFERENCEN

Er det nemt at bruge 
træ? 
Det korte svar er JA
-  Det er nemt rent byggeteknisk at 

bygge i træ
-  Der er træ nok, det er en forny-

elig ressource
-  Der er tilvækst af skov og træ er 

certificeret
-  Træ giver hurtigere byggetid til 

samme pris
-  Træ har 80% lavere vægt, med-

fører mindre transport, mindre 
kraner og mindre fundamenter/
beton = mindre ressourcer

- Det kan holde lige så længe
- Det er lige så sikkert
- Det giver klimagevinster

LCAbyg
LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan man beregne et byggeris miljøprofil og ressource-
forbrug ud fra informationer om bygningsdelene og evt. bygningens 
energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og 
viser resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

LCAbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg 
Universitet med økonomisk støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere 
Energistyrelsen).

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som kan give et billede af et 
byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette bereg-
nes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af 
råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved 
drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af 
bygningsdele og byggematerialer.

Kilde: www.lcabyg.dk

Skitse over indholdet af en livscyklusvurdering.
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Baseret på foredrag af Arkitekt 
MMA og partner Søren Nielsen, 

Vandkunsten

Træ har en række fordele 
set med arkitektens øjne.

Klimavenligt byggeri kan 
fremmes ved at ændre lov-
givning på flere punkter. 
Det vil næsten automatisk 
øge andelen af træ i byg-
geriet.

Vandkunsten er en af de tegnestuer 
som i flere år har arbejdet med træ-
byggeri og med stort engagement. 
Det mest markante byggeri fra teg-
nestuens hånd er Lisbjerg Bakke 
ved Århus som blev omtalt af arki-
tekt og partner Søren Nielsen.

” Vi har genopfundet taget”, 
sagde han. Det skal forstås således 
at der er et meget stort tagudhæng 
på husene. 

Det er en gammel og velafprøvet 
løsning til at forlænge facadens leve-
tid ved at mindske opfugtning fra 
nedbøren. Løsningen er uhyre en-
kel, men er mere eller mindre glemt 
fordi mange arkitekter har valgt 
meget lille eller slet intet tagudhæng 
af æstetiske årsager.

Fordele ved træ
Han nævnte en række velkendte 
klimapolitiske fordele ved at an-
vende træ – det binder CO2, det er 
en fornybar ressource, det er en 
regional ressource med stor forsy-
ningssikkerhed (kort transport), og 
det giver et godt indeklima. 

Med træ kan man lave byggeele-
menter med en høj grad af færdig-
gørelse på en fabrik. Elementerne er 

lette at transportere til byggepladsen, 
de monteres hurtigt, og byggetiden 
kan forkortes.

Han pegede også på at trækon-
struktioner har en fordel ved at 
være lette at adskille fordi de ikke 
støbes sammen ligesom betonkon-
struktioner. 

Den bærende konstruktion i Lis-
bjerg består primært af træsøjler 
der står med nogle meters afstand. 
Det betyder at det er nemt at flytte 
skillevægge hvis der er behov.

Han indrømmede at træbyggeri 
stadig er lidt dyrere end beton. En 
af forklaringerne er manglende ru-
tine og manglende viden i branchen 
om træbyggeri. Det medfører bygge-
fejl som kan miskreditere træ som 
materiale.

Det er imidlertid ikke over-
raskende at der kommer fejl med 

nye materialer. Det skete også da 
betonbyggeriet blev indført i stor 
stil i 50’erne og 60’erne for at løse 
boligmanglen. Der blev lavet mange 
fejl dengang – og nogle af fejlene 
ses stadig – men det er næsten en 
accepteret del af byggeriet i dag. 

Mere klimavenligt byggeri
Søren Nielsen sluttede med at fore-
slå en ret enkel lovgivning som kan 
stimulere klimavenligt byggeri. 

Man kan stille krav om en doku-
menteret minimumsandel af CO2-
binding i et byggeri, målt pr. m2 
eller m2. Samtidig kan man kræve et 
dokumenteret maksimum for CO2-
belastningen i et byggeri pr. m2 eller 
m2. 

Det skal være obligatorisk at 
udarbejde en redegørelse for gen-
adskillelse af bygningen og dermed 
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Træbyggeri  
– det nye sort

Bygningerne i Lisbjerg Bakke er udformet med et stort tagudhæng som be-
grænser nedbørens påvirkning af facaden.
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Den bærende konstruktion består af søjler af træ (samt et trappe- og elevator-
tårn af beton). Dermed er det let at placere skillevægge, og de kan flyttes på 
et senere tidspunkt hvis der er behov.

Skovdrift og 
kulstofudledninger

Baseret på foredrag af  
Thomas Nord-Larsen, IGN,  

Københavns Universitet

Urørt skov medfører 
større samlede udledninger 
af CO2 i forhold til fortsat 
aktiv skovdrift.

Klimaeffekten ved skov-
drift afhænger af om træ 
erstatter materialer hvor 
produktionen kræver fossil 
energi. 

Klimaeffekten ved skov-
drift afhænger af hvilke fos-
sile energikilder træ erstat-
ter, den er størst ved kul.

Klimaforandringer kan modvirkes 
gennem fire overordnede aktiviteter 
knyttet til skovbrug. De tre først-
nævnte kan vi i Danmark selv gøre 
noget ved:
1.  Forøgelse af kulstofpuljen i skov 

gennem skovrejsning og gentil-
plantning. Dette omfatter dog 
ikke skov der efterfølgende lades 
urørt, for efter en overgangs- 
periode vil der ikke være netto-
binding af CO2 i en urørt skov.

2.  Forøgelse af kulstofpuljerne i eksi-
sterende skove ved at forøge den 
stående vedmasse.

3.  Øget anvendelse af træ til energi og 
materialer som erstatning for fossile 
kilder og CO2-dyre materialer.

4.  Reduceret afskovning og skov-
ødelæggelse i bl.a. Amazonas og 
Indonesien.

mulighed for at genbruge materia-
lerne. Endelig skal der være krav til 
passivt indeklima i form af god fugt-
regulering og lav varmestråling.

Sådanne regler vil ikke specifikt 
kræve træ, men kravene vil være 
lette at opfylde hvis der indgår en 
pæn andel træ i byggeriet. Arkitek-
ter og entreprenører får derfor ret 
frie rammer til at finde ud af hvor-
dan bygningen skal konstrueres. 

Fotos

T. Mølvig, S. Fodgaard
Læs mere om byggeriet i Lisbjerg Bakke i 
Skoven 3/18

Figur 1. Skitse over de forskellige 
kulstofpuljer i en skov (litter er døde 
blade under nedbrydning).



 

Binding af kulstof i urørt skov
Suserup Skov ved Sorø har været 
urørt i mange år. Denne skov har i 
mange år været genstand for forsk-
ning inden for alle mulige emner. 
Man har bl.a. undersøgt kulstof-
puljer i 1992, 2002 og 2012, og de 
vigtigste resultater er:

- Kulstofpuljerne i levende bio-
masse i Suserup Skov udgør 230 
tons C/ha. Der er mest bøg, men 
også noget eg, ask og ær. En bevoks-
ning med 100-årig dansk bøg i forst-
ligt drevet skov er næsten på niveau 
med Suserup.

- Kulstofpuljen i den urørte skov 
er 100 tons C/ha større end i en 
gennemsnitlig dansk bøgeskov.

- Kulstofpuljerne i levende bio-
masse i Suserup Skov har ikke æn-
dret sig i de seneste 20 år. Det vil 
sige at træernes tilvækst er lige så 
stor som tilgangen af dødt ved fra 
grene og udgåede træer.

I Suserup Skov var jordbundens 
C-indhold 120-130 tons C/ha i de 
øverste 75 cm. Der er ikke forskel 
mellem urørte og forstligt drevne 
skove når man ser på samme dybde 
i jorden.

Der er stor forskel på kulstofbin-
dingen i en urørt skov og en drevet 
skov. Figur 4 viser udledningen af 
CO2 hvis man udlægger et stykke 
skov til urørt. I starten bindes CO2 – 
det er vist som en negativ udledning 
– men det aftager i løbet af en år-
række, fordi der er grænser for hvor 
meget vedmasse der kan hobes op. 
Herefter er der balance mellem til-
vækst og nedbrydning.

Figur 5 viser udledningen fra en 
drevet skov. Når de store træer fæl-
des stiger udledningen af CO2, men 
med tiden optager de nye træer 
igen CO2. Der er negativ udledning 
(=binding) i hele bevoksningens 
levetid. Især den mellemaldrende 
skov har stor tilvækst og dermed 
nettobinding af CO2 (ses ved at kur-
ven har ret stor hældning). 

Figuren viser også at der samtidig 
bindes CO2 i træprodukter i en lang 
periode. Anvendelse af træ til energi 
mindsker desuden udledninger fra 
fossile brændsler. Anvendelse af træ 
til materialer der erstatter beton, stål, 
plastic mv. mindsker også udledning. 

Der er en periode mens den nye 
skov er ung hvor den urørte skov 

har bundet mere CO2 end forstligt 
drevet skov – markeret i figur 5 som 
kulstofgæld. Denne gæld afdrages 
over en årrække, og herefter bidra-
ger den drevne skov med en netto-
binding og overgår den urørte skov 
i kraft af lageret i træprodukterne.

Når den nye bevoksning er hugst-
moden igen, helt til højre i figuren, 
er den samlede kulstofbinding 
blevet betydeligt større end i den 
urørte skov. Den forstligt drevne 
skov har derfor fjernet mere CO2 fra 
atmosfæren end den urørte skov.

Tre alternativer
Der er lavet nogle modelberegninger 
med udgangspunkt i en 100-årig 
bøgebevoksning. Der er undersøgt 
tre driftsformer: Urørt skov, forstlig 
skovdrift som i dag, eller intensiv 
dyrkning af popler til energiformål. 
De viser:

- Urørte skove fører samlet set til 
større CO2-udledninger end skove 
med skovdrift. Årsagerne er at når 
træ ikke udnyttes til energi bliver 
der fortsat udledt CO2 fra fossile 
brændsler. Desuden optages mindre 
CO2 i urørt skov.
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Den urørte Suserup Skov er ikke særlig klimavenlig. Den leder til større samlede CO2-udledninger end fortsat aktiv brug 
af skoven fordi der ikke bliver udtaget træ til oplagring i varige træprodukter. I den urørte skov er der balance mellem 
tilvækst og nedbrydning af dødt ved.
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- Noget af det træ der skoves 
erstatter fossil energi. Substitutions-
effekten afhænger af hvilken fossil 
energikilde der er alternativet. 

- Hvis træ kan substituere CO2-
dyre materialer (såsom beton og 
stål) kan klimaeffekten af skovdyrk-
ning øges betydeligt.

Regnestykket gælder for bære-
dygtigt drevet skov der genskabes 
efter fældning ved plantning eller 
selvforyngelse. Beregningerne gælder 
ikke for skovrydning hvor der ikke 
genplantes. 

Resultaterne viser at hvis vi 
ønsker at øge bindingen af CO2 
bør vi fortsat dyrke skov og høste 
træprodukter og energi. Hvis der 
udlægges urørt skov skal det ske af 
naturhensyn, for på lang sigt vil der 
ikke bindes kulstof.

Konklusion
Studier viser at urørt skov leder til 
større samlede CO2-udledninger end 
fortsat aktiv brug af skoven.

Hvis træet udnyttes til energi, så 
afhænger klimaeffekten af skovdyrk-
ningen af hvilke fossile energikilder 
træet erstatter. Klimaeffekten er 
størst hvis træ erstatter kul, herefter 
følger olie, og den mindste effekt 
opnås ved naturgas.

Hvis træet udnyttes til varige pro-
dukter, så afhænger klimaeffekten af 
skovdyrkningen af om produkterne 
erstatter materialer hvor produk-
tionen kræver anvendelse af meget 
fossil energi.

I et klimaperspektiv er det cen-
tralt at skovbruget sigter efter at 
producere gavntræprodukter til en 
biobaseret økonomi.
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Figur 2. Kulstofpuljer over jorden (blå) og under jorden 
(rød) for hele Suserup Skov ved tre årstal. Nedgangen i 
2002 skyldes formentlig stormfald i 1999.

Figur 3. Jordbundens kulstofpuljer i forskellige dybder i to 
dele af Suserup Skov og i forstligt drevet skov. 

Figur 4. Udledning af CO2 fra urørt skov over tid. (Faldende udledning betyder 
at der sker binding af kulstof i en periode efter arealet er udlagt til urørt).

Figur 5. Udledning af CO2 fra en forstligt drevet skov hvor træet anvendes til 
forskellige formål. (Faldende udledning betyder at der sker binding af kulstof 
når de unge træer vokser op).
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CLT plader revner
Træ skal tørres før brug
Krydslamineret tømmer, CLT, bliver 
brugt i stadigt større omfang i træ-
huse. Det består af brædder i 3-7 
lag som ligger skiftevis vinkelret på 
hinanden og limes sammen.

På det seneste har der været en 
række tilfælde hvor der ved etårs ef-
tersyn optræder revner i et omfang 
som bygherrer ikke har forventet. 
Der er revner på flere millimeter i 
elementerne. Der ses også revner på 
10 mm i samlinger mellem vægge og 
lofter, og i hjørnesamlinger. 

CLT plader er afgørende for at an-
vende træ i stort omfang i byggeri. 
Hvad er der gået galt?

Når træ tørrer svinder det, og 
når træ opfugtes udvider det sig. 
Hvis brædderne ikke er kantlimede 
optræder der svindrevner hvor de 
mødes. Hvis de er kantlimede op-
træder svindrevner tilfældige steder 
hvor der er et svagt sted, og rev-
nerne følger årernes retning.

Hvis man ønsker en ensartet 
overflade og derfor vælger kantli-
mede brædder skal brædderne være 
tørret ned under 8% og med en lille 
tolerance på mellem 1 og 2%. Det er 
vigtigt, for et CLT element leveres 
som standard med 12-14% fugt af 
hensyn til afhærdningen af limen 
under produktionen.

Der har været klager over man-
gelfuld tætning af samlinger og 
skimmelsvamp. Det kan skyldes at 
byggeelementerne ikke er beskyttet 
mod regnvand under byggeperioden, 
eller de er i direkte kontakt med 
våde betondæk.

Byggeskadefonden mener ikke 
det er risikobehæftet at bygge med 
CLT hvis man følger anbefalingerne 
for træbyggeri. Elementerne skal 
beskyttes mod vand i byggefasen. 
Byggepladsen skal være afdækket 
under byggeperioden, og en god 
planlægning er nødvendig.

Elementerne må ikke bruges i 
konstruktioner mod jord eller til 
vådrum, og klimaskærmen skal ven-
tileres. Huset skal have et ordentligt 
tagudhæng, eller der skal være kon-
struktiv træbeskyttelse på facaden.

Alle disse punkter er velkendte 
for byggefolk der har erfaring med 
træ. Risikoen er at CLT elementer 
bliver brugt i byggeri uden tilstræk-
kelig forberedelse og instruktion af 
håndværkerne. Der mangler viden 
i byggesektoren om den rette an-
vendelse af træ, og så får CLT og 
træmaterialer et dårligt ry. Træ skal 
ikke behandles som beton – og 
omvendt.

Kilder: Træinformation,  
www.bygtek.dk
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KORT NYT

CLT elementer af træ er et godt materiale til byggeri, men det skal behandles 
efter forskrifterne. Blandt meget andet skal huset have et stort tagudhæng.

Svend Petersen - Mobil 2125 4683 
Niels Petersen - Mobil 2264 5522 

Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede

Telefon 5672 5077

Vi sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Vi takker samtidig for det gode samarbejde i det forløbne år.

Svend Petersen 
T: 5672 5077 - M:2125 4653

Niels Petersen - M: 2264 5522
Møllevej 88, Hyllede - 4683 Rønnede
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STIKORDSREGISTER
Der henvises til hver artikel med et eller 
flere stikord. Der anvendes i reglen både 
et meget specifikt ord, fx. MDF plader el-
ler kronhjort, og et mere generelt ord, fx. 
"anvendelse af træ" eller "fauna". 

Metoder til kulturanlæg og bevoks-
ningspleje er anbragt under kulturteknik 
og bevoksningspleje. Dyr og planter er 
normalt anbragt under stikordene Fauna, 
Insekter, Flora, Vildt. Skovtræer skal sø-
ges under den enkelte træart. 

Projekter med skovrejsning er opført 
under skovrejsning. Træ anvendt til 
forskellige formål er som regel opført 
under Anvendelse af træ og Huse af træ. 
Afsætning af træ er opført under Marked. 
Artikler om udlandet kan søges under de 
enkelte lande.
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Christian Jürgensen,  
Dansk Skovforening

Hugsten faldt med 5% i 
forhold til året før og blev 
på i alt 3,7 mio. m3. Tilvæk-
sten er beregnet til 6,5 mi. 
m3, og hugsten er dermed 
kun 57% af tilvæksten.

Der blev fældet mere 
løv og mindre nål. Der har 
især været betydelige fald i 
mængderne af korttømmer 
til eksport og energitræ.

Samlet hugst 2018
Hugsten i de danske skove i 2018 er 
af Danmarks Statistik blevet opgjort 
til 3.704.000 m3 træ. Det er et fald 
på 5 % procent i forhold til året før. 

Nedgangen er især sket i hugsten 
af nål i Jylland, som kun til dels 
opvejes af en stigning i nåletræs-
hugsten på Øerne. Størsteparten af 
hugsten, nemlig 64 pct., finder dog 
fortsat sted i de jyske skove, og 
Jylland har da også 71 pct. af Dan-
marks skovareal.

Figur 1 viser udviklingen i den 
danske hugst siden 1990 fordelt 
på nåletræ og løvtræ. Heraf ses 
at hugsten af løv i 2018 fortsatte 
på samme høje niveau som i 2017, 
mens hugsten af nål stod for årets 
fald i den samlede hugst i forhold til 
året før. 

Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning ved Københavns Uni-
versitet beregnede tilvæksten i sko-
vene til knap 6,5 millioner m3 i år 
2018. Den samlede hugst på 3,7 m3 
udgjorde således mindre end 57% af 
tilvæksten i skovene i 2018.

Hugstens fordeling
Løvtræ - nåletræ 
I tabel 1 ses hugsten fordelt på nål 
og løv. I forhold til 2017 er hugsten 
i 2018 faldet med ca. 7% for nål og 
steget med ca. 1% for løv. 

Løvtræandelen af den samlede 
hugst steg i 2018 med knap 2% og 
udgør nu 30%.

Gavntræ - energitræ
I figur 2 ses fordelingen af hugsten 
på kategorierne ”Gavntræ”, ”Ener-
gitræ” og ”Brænde”. I forhold til 
2017 har der været et fald på 20% i 
hugsten til brænde, et fald på 4% i 
hugsten til energitræ og et fald på 
3% i hugsten til gavntræ. 

Andelen af den samlede hugst 
der anvendes til energi, er dermed 
faldet en smule fra 59% til 58%. 
Dette dækker over et lille løft på 2% 
i andelen af flis af den samlede to-

tale hugst og et lille fald på omkring 
2% og 1% i henholdsvis andelen af 
energitræ som rundtræ og andelen 
af brænde. 

Således udgør energitræ som flis 
nu knap 46% af den samlede hugst 
mod 44% sidste år.

Hugsten af træ til energiformål har 
generelt været stigende siden slut-
ningen af 1990”erne. Disse effekter 
har samlet set bidraget til en øget 
hugst siden starten af årtusindet.

Gavntræ (= alt andet end træ til 
energi og brænde) udgør 42% af den 
samlede hugst og er sammensat af 
35% nål og knap 7% løv. 

Sortimenterne ”Korttømmer” og 
”Industritræ” har oplevet fald i hug-
sten, mens kategorierne ”Uafkortet 
tømmer” og ”Andet gavntræ” har 
oplevet stigninger. 

Inden for løv har ”Andet gavntræ” 
dog også oplevet et svagt fald. Dette 
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Figur 1. Den samlede hugst 1990-2018, opdelt i løv og nål. Toppene i 1999 og 
2005 skyldes stormfald.



 

gør sig også gældende for katego-
rien ”Uafkortet tømmer” i nål. 

Nåletræ
Hugsten af nåletræ har i 2018 været 
på 2,6 millioner m3, og det er 7% 
mindre end i 2017. Fordelingen mel-
lem de forskellige sortimenter i nåle-
træ er vist i figur 3.

Kort- og langtømmer 
Mængden af uafkortet tømmer var 
i 2018 på 156.200 m3 og dermed 2% 
lavere end i 2017, mens mængden af 
korttømmer var på 728.400 m3 (9% 
lavere end i 2017). 

I 2018 var den procentvise for-
deling mellem korttømmer og uaf-
kortet tømmer på 82 % - 18 %, mens 
den i 2010 var på 75 % - 25 %.

Hugsten af ”Andet gavntræ” i nål 
viste en relativt stor stigning på 64% 
og udgjorde i 2018 116.000 m3. ”An-
det gavntræ” udgør dog stadig kun 
4% af den samlede hugst af nåletræ.

Industritræ 
Efter at der i 2017 havde været en 
svag stigning på 3% (8.600 m3) i 
hugsten af industritræ (cellulose, 
spånplader mv.), har der i 2018 væ-
ret et fald på 8% (25.700 m3).

Industritræ udgør nu knap 12% af 
den samlede nåletræhugst. Tidligere 
har industritræet dog udgjort op imod 
25% af den samlede nåletræhugst.

Energitræ
Hugsten i nål af energitræ (ekskl. 
brænde) faldt i 2018 i forhold til 2017 
(fra 1.354.700 m3 til 1.212.000 m3). 
Der er væsentlige fald i både kate-
gorierne ”Energitræ som skovflis” 
og ”Energitræ som rundtræ” på hen-
holdsvis 5% og 44%.  

Løvtræ
Hugsten af løvtræ blev i 2018 på 
samlet 1.123.800 m3, hvilket er en 
svag stigning på 1% i forhold til året 

434 SKOVEN 12 2019

HUGSTEN

Tabel 1. Hugsten 2018 (for alle ejendomme i m3 fastmasse), opdelt på de vigtigste effekter.

Figur 2. Den samlede hugst 1990-2018, fordelt på brænde, energitræ og gavntræ.

Figur 3. Hugst af nåletræ 1990-2018, fordelt på seks sortimenter. (Industritræ i 
nål = cellulose, spånplade, emballagetræ).

Bøg Eg Alø Løv i alt Hugst 2018 Nål i alt
Finér- og savværkskævler 99.600 18.300 53.700 171.600 327.800 156.200 Uafkortet tømmer
          728.400 728.400 Korttømmer
Industrikævler 25.200 7.200 22.000 54.400 350.900 296.500 Industritræ
Andet gavntræ 7.400 900 17.700 26.000 142.000 116.000 Andet gavntræ

Brænde 91.600 13.700 107.600 212.900 284.300 71.400 Brænde

Energitræ som skovflis 604.900 604.900 1.705.400 1.100.500 Energitræ som skovflis
Energitræ som rundtræ 53.900 53.900 165.400 111.500 Energitræ som rundtræ
I alt 223.900 40.200 201.000 1.123.700 3.704.200 2.580.500 I alt

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Hugsten i Danmark 

Løv Nål Samlet hugst

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Anvendelse af træressourcen

Gavntræ Energitræ ekskl. brænde Brænde

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Fordeling af hugst i løvtræ

Andet løv Eg Bøg Energitræ inkl. brænde

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Sortimentsfordeling i nåletræ

Brænde Energi Andet gavntræ Industritræ Korttømmer Uafkortet tømmer

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Hugsten i Danmark 

Løv Nål Samlet hugst

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3
Kilde: Danmarks Statistik

Anvendelse af træressourcen

Gavntræ Energitræ ekskl. brænde Brænde

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Fordeling af hugst i løvtræ

Andet løv Eg Bøg Energitræ inkl. brænde

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Tu
sin

de
 m

3

Kilde: Danmarks Statistik

Sortimentsfordeling i nåletræ

Brænde Energi Andet gavntræ Industritræ Korttømmer Uafkortet tømmer



 
før. Der skete en større stigning 
for kategorien ”Andet løv” på 15%, 
mens hugsten for både ”Bøg” og 
”Eg” er faldet med henholdsvis 22% 
og 32% (Alle tre kategorier opgøres 
eksklusivt energitræ, som har sin 
egen særskilte kategori.)

Andelen af hugsten i løvtræ som 
gik til gavntræ var i 2018 på 22% 
og dermed på samme niveau som i 
2017. I figur 4 ses hugstfordelingen 
mellem energitræ og gavntræ på un-
derkategorier. 

Den samlede hugst af finer- og 
savværkskævler af løv blev i 2018 
på 171.600 m3 – en stigning på ca. 
9% i forhold til 2017. 

Denne stigning dækker over store 
forskelle mellem underkategorierne. 
Der er således sket en stor stigning 
for ”Andet løv” på 70%, mens hug-
sten for ”Eg” er faldet med 31%, og 
”Bøg” har holdt sig stabil.

Bøg
Hugsten af bøg faldt i 2018 og lå 
på 223.900 m3 sammenlignet med 
285.700 m3 i 2017. Til sammenligning 
blev der i 1990”erne skovet mellem 
414.100 m3 til 496.300 m3 hvert år.

Mængderne af ”Industrikævler”, 
”Andet gavntræ” og ”Brænde” af 
bøg faldt med henholdsvis 35, 39 og 
33% i forhold til 2017. Modsat steg 
kategorien ”Finer- og savværkskæv-
ler” med 1%. Denne kategori udgør 
fortsat 44% af den samlede hugst 
(99.600 m3).  

Brændehugsten i bøg blev på 
91.600 m3, hvilket er lidt under 

gennemsnittet over de sidste 10 år 
(143.600 m3). Den samlede brænde-
hugst har generelt ligget stabilt over 
en længere periode, se figur 2, og 
dette gælder også for bøgebrænde.  

Eg
Hugsten af eg blev i 2018 på 40.200 
m3, hvilket er det laveste niveau i 

mere end 30 år.  
Der er fald i hugsten på alle kate-

gorier fra 2017 til 2018.

Andet løvtræ
Hugsten af andet løv var i 2018 på 
201.000 m3. Hugsten steg i alle kate-
gorier i forhold til 2017 bortset fra i 
kategorien ”Brænde”.
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Hugsten i 2018 5% lavere end året før, men er fortsat på et højt niveau. Lidt 
over halvdelen udgøres af energitræ.

Figur 4. Hugst af løvtræ 1990-2018, fordelt på energitræ og gavntræ i eg, bøg 
og andet løv. (Energitræ i løv = brænde, rundtræ og flis).
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Af Thomas Nord-Larsen og  
Vivian Kvist Johannsen, IGN,  

Københavns Universitet

”Skovstatistik 2018” er en 
publikation med de nyeste 
tal om de danske skove. 
Den er baseret på et stort 
antal prøveflader over hele 
landet.

Statistikken rummer tal 
om areal, træarter, ved-
masse, kulstofbinding, 
sundhed og biodiversitet 
(herunder driftsform og 
dødt ved).

Forfatterne håber at 
faktuel viden kan anven-
des ved fortsat udvikling 
af bæredygtig skovdrift i 
Danmark.

Siden 1881 er der regelmæssigt ud-
kommet statistiske opgørelser om 
de danske skove. I de seneste tre 
årtier har publikationerne båret 
navnet: ”Skove og plantager”. Med 
den seneste statistiske opgørelse 
over danske skove har publikatio-
nen skiftet navn til det mere enkle: 
”Skovstatistik”.

Skovstatistik 2018 er bygget op 
om de seks pan-europæiske krite-
rier for bæredygtig skovforvaltning. 
De enkelte kapitler følger de over-
ordnede kriterier, og i begyndelsen 
af hvert kapitel er anført en beskri-
velse af de tilknyttede indikatorer. 

Skovstatistik 2018 indeholder dog 
kun nøgletal for de første fire krite-
rier, der direkte omhandler skovene 
og deres produktion.

De data, der ligger til grund for 
Skovstatistik 2018, er hovedsageligt 
indsamlet som en del af Danmarks 
Skovstatistik, der er en stikprøveba-
seret opgørelse af de danske skove. 

Målingerne udføres med metoder, 
der er udviklet i et internationalt 
samarbejde med andre forsknings-
miljøer i det europæiske netværk for 
skovovervågning. 

Skovstatistik 2018 er udarbejdet 
for Miljøstyrelsen af Institut for Ge-
ovidenskab og Naturforvaltning på 
Københavns Universitet.

Skovressourcerne er fortsat 
stigende
Skovareal
Danmarks skovareal er opgjort til 
627.000 ha eller 14,6 pct. af landets 
areal (figur 1). Skovarealet er steget 
med 1.700 ha siden den seneste op-
gørelse (2017), men grundet usikker-
heden på opgørelsen er ændringen 
ikke statistisk sikker.

Den største del af skovarealet er 
dækket af bevoksninger med løv-
skove (43 pct.). Nåleskove udgør 38 
pct., mens en mindre del er dækket 
med blandede løv- og nåleskovsbe-
voksninger (10 pct.). Hertil kommer 
arealer med juletræer (5 pct.) og 

ubevoksede arealer (5 pct.).  
De mest almindelige træarter 

i Danmark er rødgran (14 pct.), 
bøg (13 pct.) og eg (11 pct.). Siden 
begyndelsen af målingerne med 
Danmarks Skovstatistik i 2002 har 
arealet med særligt rødgran og sit-
kagran været faldende, mens det 
har været stigende for særligt eg, 
birk og andet løv.

Vedmasse og kulstof
Den samlede vedmasse i de danske 
skove er 135 mio. m3, svarende til 
216 m3/ha. Af den samlede ved-
masse i skovene findes 53 mio. m3 i 
nåleskovene, mens løvskovene rum-
mer 71 mio. m3, og de blandede løv- 
og nåleskove rummer 11 mio. m3. 

Vedmassen er steget kraftigt si-
den skovtællingerne i 1990 og 2000. 
Den største del af stigningen er sket 
i løvskovene, både hvad angår den 
samlede vedmasse og den opgjorte 
vedmasse per ha.

Skovtræerne binder kulstof i 
biomassen ved at optage CO2 i for-
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Figur 1. Skovarealet 1881-2018. Skraverede arealer viser forskellen mellem op-
gørelserne ud fra de tidligere skovtællinger og en senere kortlægning af skov 
ud fra satellitbilleder. Kategorien ”Andet” omfatter midlertidigt ubevoksede 
arealer og hjælpearealer i skov.



 

bindelse med fotosyntesen. Indhol-
det af kuldioxid i atmosfæren kan 
derfor også mindskes ved at øge 
skovens binding af kulstof. Skovenes 
optag af kulstof er således en vigtig 
indikator for bæredygtig skovdrift i 
en klimamæssig sammenhæng. 

Det samlede kulstoflager i skovenes 
levende vedmasse (stammer, grene 
og rødder samt nåletræernes le-
vende nåle) er beregnet til 41,2 mio. 
tons, svarende til 65,6 tons per ha. 
Skovene har siden 1990 øget lageret 
af kulstof i træernes levende bio-
masse med 10,6 mio. tons svarende 
til at fjerne 39,0 mio. tons CO2 fra 
atmosfæren, samtidig med at de gen-
nem hugst har leveret træ til eksem-
pelvis byggeri, møbler og energi.

Bekymrende udvikling for 
skovens sundhed
Bedømmelser af træernes tab af 
nåle og blade er siden 1989 blevet 
anvendt som indikator for træernes 
sundhed. Træer med et nåle-/blad-
tab på under 25 pct. betragtes ikke 
som skadet, idet dette tab skønnes 
at ligge indenfor rammerne af træer-
nes naturlige variation.

Efter en periode med et relativt 
lille nåle-/bladtab er dette i øjeblik-
ket stigende for både løv- og nåle-
træer (figur 2). 

Et meget kraftigt bladtab ses hos 
ask, hvilket er en følge af svampe-
sygdommen asketoptørre (Hymenos-
cypus fraxineus). 

Årsagerne til det generelt sti-
gende nåle-bladtab er ikke un-
dersøgt. Mulige årsager kan være 
stigende grundvandsstand efter en 
våd sommer i 2017 på visse vandli-
dende, lerede jorde samt den meget 
tørre sommer i 2018.
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Bladtab af løvtræer er stigende i disse år, bl.a. på grund af asketoptørre.

Figur 2. Udvikling i nåle-/bladtab for løvtræarterne baseret på data fra Danmarks Skovstatistik og en række ældre 
overvågningsprøveflader. Før 2002 er kurverne alene baseret på ældre overvågningsprøveflader.
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Biodiversitet i skovene
De pan-europæiske kriterier for 
skovenes biodiversitet omfatter i 
alt 10 indikatorer, hvoraf Danmarks 
Skovstatistik indsamler data knyttet 
til de seks.

Træartsfordelingen
Fra opgørelserne af skovressour-
cerne begyndte i 1881 og frem til 
1990 var andelen af ikke-hjemme-
hørende skovtræarter stigende. Her-
efter er udviklingen vendt, og der er 
i dag lige så stor andel bevokset med 
hjemmehørende træarter som i 1907. 

Årsagen er blandt andet at skov-
rejsning og gentilplantning efter 
stormfald med løvtræarter har 
været fremmet gennem tilskuds-
ordningerne. En dybere analyse 
viser, at skovene har fået en mere 
sammensat karakter, og der er et 
stigende antal prøveflader med flere 
end 1-2 træarter (figur 3).

Naturlighed
Skovenes naturlighed bliver vur-
deret på Danmarks Skovstatistiks 
prøveflader ud fra observationer af 
bl.a. træarterne, skovens struktur, 
forekomst af stød og andre tegn 
på aktiv forvaltning samt en række 
geografiske indikatorer. 

På 74 pct. af arealet dyrkes sko-
vene som ensaldrende bevoksninger 
(figur 4), enten som plantede eller 
såede bevoksninger (66 pct.) eller 
som naturligt foryngede under en 
skærm af frøtræer (8 pct.). Omkring 
15 pct. af skovarealet er dækket af 
uensaldrende bevoksninger, hvoraf 
5 pct. af arealet henligger som egen-
tlige naturskove, hvor der ikke er 
tegn på forvaltning.

Siden begyndelsen af målingerne 
på Danmarks Skovstatistiks prøve-
flader er andelen af uensaldrende 
skove steget betydeligt, mens arealet 
med ensaldrende skov, der forynges 
gennem plantning eller naturligt frø-
fald er faldet (figur 5). 

Når det medtages, at en del af 
det plantede areal omfatter skov-
rejsning siden 1990 er ændringen for 
de ældre skove mere markant end 
det fremgår af figur 5.

Store træer og dødt ved
Gamle og store træer tilbyder leve-
steder for en bred vifte af organis-
mer og har derfor stor betydning for 
biodiversiteten. Derudover vidner 
gamle træer om lange perioder med 
trædække, hvilket har stor betyd-
ning for en mængde af de organis-
mer, der hører hjemme i skovene. 
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Figur 3. Andel af skovstatistikkens prøveflader fordelt efter antallet af træarter 
inden for prøvefladen.

Figur 4. Skovarealets fordeling til driftsformer.

Vigtig baggrundsviden
Tag godt imod inventørerne
Skovstatistikken giver fakta og nyttig viden om Danmarks skove og deres 
udvikling. Der er tale om en vigtig bagrundsviden for det politiske ar-
bejde i Dansk Skovforening, og det er opfølgningen på de politiske mål, 
der er sat i Danmarks nationale skovprogram.

Skovstatistikken er baseret på målinger på prøveflader i felten. Der 
måles på både faste og tilfældigt udvalgte prøveflader. Det betyder at 
der hvert år er skovejere som får besøg af medarbejdere fra Københavns 
Universitet. Dansk Skovforening opfordrer alle skovejere til at tage pænt 
imod inventørerne, så vi får en god og repræsentativ statistik.

Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening 
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I de danske skove er der mere 
end 1 mia. træer, hvoraf den største 
andel er små træer og en mindre an-
del er store. Antallet af store træer 
er imidlertid vokset betydeligt i de 
år hvor der har været indsamlet 
data til Danmarks Skovstatistik. 

Mængden af store træer er vokset 
for både løvtræer (figur 6) og nåle-
træer, om end et ”stort” løvtræ i reg-
len vil være større end et stort nåle-
træ som følge af forskelle i levetid.

Døde træer har betydning for 
skovenes biodiversitet, fordi mange 
arter af dyr, planter og svampe er 
knyttet til det døde ved, herunder 
en række sjældne arter. Både træ-
art, dødsårsag og nedbrydningssta-
dium spiller en vigtig rolle for hvor 
mange arter og hvilke arter, der 
bruger træet som levested. 

Mange forskellige faktorer har 
påvirket forekomsten af gamle træer 
og dødt ved i skovene. Historisk 
er kun begrænsede mængder træ 
blevet efterladt til naturligt henfald, 
fordi træet udgjorde en vigtig res-
source. 

I de danske skove er der i gennem-
snit registreret 3,4 m3/ha dødt ved. 
Sammenlignet med naturlige skove 
er det overordnede niveau lavt og 
afspejler en stadig skovrejsning og 
aktiv hugst på store dele af arealet. 

Mængden af dødt ved er størst 
i Region Hovedstaden (5,9 m3/ha), 
mens der er 2,3 m3/ha i region Syd-
danmark. Ud af den samlede døde 
vedmasse er 49 pct. løvtræ, mens 
51 pct. er nåletræ.

Mængden af dødt ved har i en år-
række været faldende efter at være 
toppet i 2014/15 (figur 7). 

En sandsynlig årsag er, at storm-
faldet efter stormen ”Bodil” er ved 
at være oparbejdet eller formuldet, 
og at vi ikke har haft større storme 
i en årrække. Det er således overve-
jende mængden af dødt nåletræ, der 
har været faldende, mens mæng-
derne af dødt løvtræ har været no-
genlunde stabile.

Afrunding
Bæredygtig forvaltning af skovene 
indeholder globalt set en væsentlig 

del af løsningen på den voldsomme 
tilbagegang af arter. Samtidig spiller 
skovene en unik rolle i kampen mod 
klimaforandringer. 

Skovene vil ved en bæredygtig 
forvaltning både lagre CO2 i skoven, 
men de vil også gennem skovens 
produkter (energi, bygningstømmer, 
møbler osv.) erstatte fossile brænd-
sler og CO2-dyre materialer. 

Bæredygtig forvaltning af skovene 
forudsætter en vedvarende pro-
duktion af disse goder og viden om 
deres tilstand og udvikling. En del af 
denne viden er samlet i nærværende 
publikation om de danske skove.

Det er forfatternes håb at faktuel 
viden om de danske skove vil blive 
anvendt med sigte på den fortsatte 
udvikling af en bæredygtig skovfor-
valtning i Danmark. 

Vi håber derfor at mange vil 
hente mere viden om skovene og 
Danmarks Skovstatistik på hjemme-
siden: www.ign.ku.dk > Samarbejde 
og rådgivning > Myndighedsbetjening 
> Skovovervågning > Danmarks  
skovstatistik
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Figur 5. Udviklingen i skovarealets fordeling til driftsfor-
mer. Det er sket en stigning i andelen af skovarealet som 
har en uensaldrende karakter.

Figur 6. Udviklingen i antal store løvtræer træer (dbh>60 
cm) per ha skovareal i Danmark.

Figur 7. Venstre: Udviklingen i dødt ved fordelt til stående og liggende træer samt gennemsnitlig mængde per hektar. 
Højre: Gennemsnitlig fordeling af det døde ved til løv- og nåletræ.
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Byggemesse viste at træ nu 
har en stærkere rolle i byg-
geriet fordi CO2 aftrykket er 
blevet en vigtig parameter. 

Betonbranchen har søsat 
et ambitiøst program om 
at halvere CO2 aftrykket på 
ti år.

Sidst i oktober var det igen tid til 
messen Building Green som har til 
formål at give inspiration til bære-
dygtigt byggeri. Sammenlignet med 
messen sidste år (se Skoven 12/18) 
var der flere stande med produk-
ter baseret på træ. Og hvad der er 
vigtigere – træ bliver nu anerkendt 
som et byggemateriale på linje med 
andre materialer. 

Stemningen har ændret sig me-
get, blot det seneste halve år. Be-
greber som klimavenlig, CO2-aftryk, 
cirkulær økonomi, bæredygtighed, 
genbrug og lignende er rykket langt 
frem på dagsordenen. Alle accepte-
rer at der skal findes løsninger til at 
nedsætte CO2 udslippet.

En af de mange paneldebatter 
havde titlen ”Materialernes kli-
makamp”. Men ret hurtigt oplyste 
direktøren for Dansk Beton at bran-
chen ville komme med et oplæg til 
at reducere CO2 udslippet med 50% 
inden 2030. Og så var der en meget 
fordragelig stemning over resten af 
debatten.

Fordele og ulemper ved træ
Efterhånden anerkendes det bredt 
at træ har fordele såsom at det er 
fornybart, at det skabes i naturen, 
energiforbruget til produktionen er 
lavt, vægten er lav i forhold til styr-
ken, det er let at genanvende, og 
det kan bortskaffes ved at udnytte 
energiindhold.

Ulemperne består i at træ er føl-
somt for vand og derfor ikke kan 
anvendes i jordkontakt. Det skal an-
vendes korrekt hvis det eksponeres 
på facader, og det skal beskyttes 
mod vand på byggepladsen.

Få uger før messen kom det frem 
at der havde været en række kla-
gesager om revnedannelser i CLT 
elementer fordi træet var blevet op-
fugtet under byggeprocessen (se side 
432). Træ skal – ligesom andre byg-
gematerialer – naturligvis behandles 
efter forskrifterne, og træ skal anven-
des de rette steder i et byggeri. 

Der opstår også fejl ved anven-
delse af beton hvis reglerne ikke 
bliver fulgt – men det er man efter-
hånden vant til. Et relativt nyt mate-
riale som træ er mere sårbart over 
for ”sager”, uanset hvad årsagen er. 
Derfor kan byggebranchen være til-
bøjelig til at vælge det sikre.

Betonbranchen understreger tit 
at der er brug for beton til funda-
menter, veje, kloakker, broer osv. 
Træbranchen er helt enig, og syns-
punktet er derfor at træ skal kunne 
erstatte en hel del af det beton der 
anvendes i dag, men ikke alt.

Gerne mere i træ
Boligminister Kaare Dybvad holdt et 
indlæg hvor han sagde at han gerne 
ser at vi bygger mere i klimavenlige 
materialer som træ. Det har vi gjort 
tidligere, og det gør man i andre 
lande. 

Vi skal vise de gode eksempler på 
træbyggeri. Han oplever at mange 
tror at et hus i mursten er af bedre 
kvaliet end et hus i træ. 

Kaare Dybvad er udmærket klar 
over de barrierer der er for højt 
træbyggeri i Danmark, og han arbej-
der sammen med sine nordiske kol-
leger for at finde løsninger.

Genbrug
Der er stigende interesse for at gen-
bruge materialerne når en bygning 
rives ned. En udstiller viste således 
en maskine som kan rense mursten 
meget billigere end i dag. 

For at genbrug bliver optimalt 
skal det tænkes ind fra starten, og 
de enkelte dele af bygningen skal 
kunne adskilles. Det er svært med 
beton, fordi betondelen af en byg-
ning ofte er støbt sammen i store 
enheder.

Beton bliver i dag genbrugt i 
ret stort omfang ved knusning. De 
større fraktioner af gode betonkvali-
teter kan bruges som tilslag i ny be-
ton i stedet for grus og granitskær-
ver. De ringere kvaliteter kan bruges 
til opfyld og veje, mens nogle frakti-
oner må deponeres. Det er sjældent 
større komponenter genbruges i sin 
helhed, det gælder især bjælker der 
har været udsat for store belastnin-
ger, fordi man kan ikke være sikker 
på deres styrke. 

Træ har derimod gode mulighe-
der for at blive genbrugt. Træ er 
ofte monteret på en måde så det 
nemt kan pilles ud. Træ er et let ma-
teriale som er nemt at håndtere, og 
forarbejdning til nye produkter kræver 
ikke knusning, omsmeltning eller 
andre energikrævende processer. 

Hvis det ikke er muligt at gen-
bruge massivt træ kan det neddeles 
og bruges til fx spånplader (som det 
sker hos Kronospan på Djursland). 
Til slut kan træets energiindhold ud-
nyttes ved forbrænding, og det kan 
andre materialer ikke tilbyde.

Størst på CO2 udslip
Det er ikke tilfældigt at byggebran-
chen går massivt ind i klimadebat-
ten, for byggefasen står efterhånden 
for lidt over halvdelen af bygningens 

440 SKOVEN 12 2019

Træ står stærkere 
i byggesektoren



 ANVENDELSE AF TRÆ

samlede energiforbrug. Det hænger 
sammen med at driften er blevet 
stadigt mere effektiv gennem isole-
ring der mindsker varmetabet, mens 
der ikke er sket særligt store forbed-
ring ved opførelsen.

Den store gevinst får man gen-
nem valget af materialer. Træ har 
meget lille CO2-aftryk fordi træerne 
står for produktionen ved hjælp af 
energi fra solen. Derimod kræver 
beton, mursten og tegl store mæng-
der energi til udgravning af råvarer 
og transport, men især til at op-
varme råvarerne i lang tid til høje 
varmegrader.

Der er ikke særlig store forskelle 
i CO2 udslip fra driften af træhuse 
i forhold til betonhuse – fordi de 
bliver alle isoleret til nogenlunde 
samme niveau.

Udspil fra betonbranchen
Betonbranchen står for omkring 5% 
af Danmarks CO2-udslip. Derfor har 
branchen valgt at spille ud inden 
der kommer politiske krav.

Over 30 aktører inden for beton-
branchen fremlagde i starten af no-
vember en plan, ”Bæredygtigt Beton 
Initiativ”. Den indeholder 37 forslag 
til at nedbringe CO2 udslippet ved 
produktionen med 50% inden 2030. 

I dag bruger man ofte den 
samme type beton i hele bygnin-
gen fordi det er lettere at styre på 
byggepladsen. Men de øverste eta-
ger belastes mindre end de neder-
ste, og derfor kan man reducere 
styrkeklassen i de højere etager 

gennem andre typer beton og an-
dre typer tilslag.

Der var for nylig en materiale-
konference på Teknologisk Institut 
med deltagere fra byggebranchen. 
2/3 af deltagerne mente at der skal 
indføres grænseværdier i Bygnings-
reglementet for CO2-belastning fra 
produktion af byggematerialer. 

Dette bliver lettere når der om få 
måneder præsenteres nye miljøva-
redeklarationer som kan dokumen-
tere materialers CO2-aftryk i hele 
produktets livscyklus. Beton, tegl og 
mursten vil fortsat kunne anvendes, 
men det vil hurtigt vise sig at an-
vendelse af træ vil reducere en byg-
nings CO2-belastning markant.

Andre forslag går ud på at er-
statte den klassiske armering med 
ribbestål med stålfiberarmering, 
bruge større lastbiler der kan trans-
portere mere ad gangen, og bruge 
el frem for diesel til maskinerne på 
byggepladsen. 

Produktionen af cement står 
alene for 90% af udslippet fra be-
ton. FLSmidth er en af de store 
producenter af cementfabrikker på 
verdensplan. De har fremlagt en 
ny strategi, Mission Zero, som kan 
reducere udledningen af CO2 pr. kg 
cement med 70% frem mod 2030. 

De arbejder på at anvende andre 
råvarer der ikke kræver så høje tem-
peraturer til fremstilling af cement 
og udvikle nye cementtyper. De vil 
også gøre det muligt for cementfa-
brikker at bruge andre energikilder 
end kul og olie, bl.a. affald. Det vil 

under visse forudsætninger reducere 
nettoudslip af CO2 til næsten nul.

Nogle af de 37 forslag kan indføres 
uden videre, nogle kræver udvikling, 
nogle kræver at bygherren stiller krav, 
og atter andre kræver lovgivning.

Træbranchen skal følge med
Så konklusionen er at træ nu an-
erkendes i højere grad som bygge-
materiale. Men der er ikke tale om 
at træbranchen kan løbe en åben 
dør ind. Træ skal kunne klare sig i 
konkurrencen med andre materialer, 
både teknisk og økonomisk. 

CO2 udslip ved produktionen er 
nu blevet en vigtig parameter. Men 
andre materialer, især beton, er 
også i gang med at forbedre deres 
miljøprofil. Så træbranchen må ud-
vikle nye produkter eller forbedre 
eksisterende. Træ som materiale har 
så lille CO2-aftryk at der næppe er 
noget særligt at hente her. 

Derimod kan der arbejdes med ud-
vikling af elementbyggeri hvor store 
dele af byggeprocessen gennemfø-
res på en fabrik, så bygningen kan 
opføres og færdiggøres på kort tid.

sf

Building Green messer

De næste messer afholdes således:
Aarhus d. 25. & 26. marts 2020
Hamborg d. 3. & 4. juni 2020
München d. 14. & 15. oktober 2020
København d. 28. & 29. oktober 2020
Læs mere på www.buildinggreen.nu
Forslagene fra betonbranchen kan ses på 
www.danskbeton.dk
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Bæredygtighed i mange varianter er blevet en vigtig parameter ved valg af 
byggematerialer. Her varmebehandlet træ fra Sagawood og paneler af certifi-
ceret træ.



 

På Building Green messen 
blev der vist flere løsninger 
hvor ydervægge og tagkon-
struktioner består næsten 
udelukkende af træ. Der 
indgår en række forskellige 
træprodukter.

Man kan få gulve med en 
meget hård lak som samti-
dig renser luften. 

Træbeskyttelse ved var-
mebehandling og flamme-
behandling vinder frem. 

Building Green messen i København 
sidst i oktober omfattede dels en 
række paneldebatter og foredrag, 
dels en udstilling af kommercielle 
produkter med en positiv miljøprofil. 

Der var en del nye produkter i 
forhold til sidste år, og et indtryk 
var at træprodukter var mere frem-
trædende i år. Vi omtaler nogle af 
nyhederne.

Elementer af træ og cement
En af de ret usædvanlige ideer var 
elementer der kan bruges til at op-
bygge en mur på meget kort tid. Ele-
menterne er 125 cm x 43 cm x 25 cm. 

Både den indvendige og den ud-
vendige væg er en træbetonplade 
opbygget af træflis og cement. De to 
plader er forbundet med hinanden 
med korte bjælker af træbeton. 

Op til ydervæggen er placeret en 
isolering i form af en blød træfiber-
plade med en hårdhed svarende til 
mineraluld. Op mod indervæggen er 
der et hulrum som på byggepladsen 
fyldes med beton der udgør hoved-
parten af den bærende konstruktion. 
Herefter udgør træ 75% af hele 
konstruktionen, resten er cement og 
beton. 

Til sidst forsynes både den ind-
vendige og den udvendige væg med 
en beklædning som er let at fast-
gøre i træbetonpladen.

Elementerne har en meget høj 

grad af varmeisolering, både som-
mer og vinter. Om sommeren oplag-
res varmen i væggen om dagen og 
frigives om natten. Udsving mellem 
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Nye produkter af træ

Isospan byggeelement af træ og træ-
beton, forhandlet af Klima nordic. Tagkonstruktion og vægkonstruktion 

fra CBI Danmark.



 

nat og dag bliver derfor reduceret.
Der er en god dampdiffusion, idet 

fugt passerer gennem træbetonpla-
derne og de tværgående bjælker 
fra stuen til ydervæggen. Det sikrer 
et behageligt klima og tørre inder-
vægge uden dannelse af kondens. 
(Vandabsorbering 0,7 kg/m2, vand-
diffusion 2,1 kg/m2/time). 

Den kompakte kerne giver en god 
lydisolering. Endelig er elementerne 
brandsikre og jordskælvssikre. Det 
oplyses at elementerne er 100% gen-
anvendelige.

Elementerne er nemme at arbejde 
med. Der blev nævnt et eksempel 
med et hus til skiturister i Østrig. 
Det består af 18 værelser med 
stueetage af sten og to etager med 
byggeelementer af træ, og det tog 2 
uger at opføre træetagerne. 

Elementerne fremstilles af Iso 
Span i Østrig og blev lanceret i 
2008. De har været markedsført i 
Danmark i nu 4 måneder. Der findes 
to bygninger i Holbæk med systemet.

Iso Span laver forskellige typer 
af elementer. Det element der er 
vist her med en træfiberplade som 
isolering kaldes Øko-expert 43/23. 
Der findes tre andre elementer med 
isolering af polystyren eller isopur, 
hvor miljøprofilen naturligvis er no-
get anderledes. 

www.klimanordic.dk

Tagkonstruktion med træ
Der var flere selskaber som viste 
væg- eller tagkonstruktioner som 
næsten udelukkende består af for-

skellige former for træprodukter. 
Billedet viser et eksempel fra CBI 
Danmark.

Øverst lægter og kontralægter til 
at bære tagbeklædningen. Lægterne 
hviler på en hård træfiberplade 
som er vandafvisende. Det betyder 
at undertaget kan fungere som et 
midlertidigt tag i op til 8 uger under 
byggeriet, og det er vandafvisende 
hvis tagstenene en dag blæser af. 
Nogle plader er også haglsikre.

Herefter følger tagspærene – på 
modellen ses to spær. I mellemrum-
met mellem spærene ligger en blød 
træfiberplade der virker som isole-
ring. Under pladen er monteret en 
tynd OSB plade, en form for spån-
plade lavet af store træspåner. 

Herunder kommer en særlig træ-
fiberplade med asymmetrisk densi-
tetsprofil. Pladens overside er halv-
blød med en glidende overgang til 
en hårdere fiberplade på undersiden 
– det vil sige at mængden af træ-
fibre stiger fra oversiden ned mod 
undersiden. Det hårde nederste lag 
fungerer som dampspærre, og hele 
pladen fungerer som isolering. 

Allernederst er til sidst monteret 
en gipsplade som loftsbeklædning.

Billedet nedenunder viser hvor-
dan man lave en ydervæg, hvor 
facaden er til venstre og gipspladen 
til højre vender ind mod stuen. 
Gipspladen er monteret på den 
hårde side af træfiberpladen med 
variabel densitet, således at der er 
et godt skruefast materiale til mon-
tage på væggen.

Fiberpladerne er produceret i 
Tyskland. De indgår i et system der 
kaldes Agepan System, og der findes 
mange forskellige typer af træplader 
med forskellig hårdhed, isolerings-
evne, styrkeegenskaber mv. 

Pladerne er åndbare og vind-
tætte, de isolerer mod støj og 
varme, og de hårde plader har høj 
bæreevne. Pladerne er afprøvet for 
brandmodstand med fine resultater, 
og mange af pladetyperne er vand-
afvisende hvis de bliver udsat for 
vejrlig. 

Kanten af træpladerne er for-
synet med fer og not. De kan derfor 
stødes tæt op til hinanden uden at 
danne kuldebroer.

En særlig meget blød pladetype 
anvendes til hulrumsisolering om-
trent som en mineraluldsmåtte. 
Træfibrene krydsbindes tredimen-
sionelt, og pladen er meget fleksibel 
når den skal passes ind i en bærende 
konstruktion.

www.cbidanmark.dk

Trægulv med luftrensning
Et trægulv med en lak der kan holde 
tyve år og samtidig renser luften i 
stuen. Lyder det for godt til at være 
sandt ? Det sagde undertegnede 
også, men den er testet af uafhæn-
gige institutter i bl.a. Danmark, 
Tyskland og USA.

Parketgulvet er først påført flere 
lag af lak med titandioxid som gør 
det meget hårdt og beskytter mod 
slid og slag. Lakken beskytter 
desuden mod sollys, så træet ikke 
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Lauzon Flooring laver gulve af rød 
eg, hvid eg (tv.) og ahorn (th.).
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ændrer farve – det kaldes Sunshield. 
Lakken indeholder ikke flygtige or-
ganiske forbindelser, opløsningsmid-
ler og formaldehyd.

Det sidste lag lak indeholder en 
særlig form for titandioxid. Det vir-
ker som en katalysator der bliver 
aktiveret af sollys eller kunstigt 
lys og nedbryder kvælstofoxider 
og andre former for forurening i 
stueluften. Forureningen nedbrydes 
enten til luftarter eller til faste for-
bindelser der fjernes ved rengøring. 

Systemet kaldes Pure Genius og 
kom på markedet i 2013. Pure Ge-
nius kan nedbryde opløsningsmid-
ler, formaldehyd, samt flygtige orga-
niske forbindelser som kan stamme 
fra møbler, tøj, boligindretning, ma-
ling, brændstoffer, rengøringsmidler 
og meget andet. 

Pure Genius er testet af bl.a. 
Photocat i Roskilde for evnen til 
at fjerne kvælstofoxider (NOx). 
De skriver at et gulv på 42 m2 har 
samme luftrensende kapacitet som 
et modent træ og kan fjerne 160 
gram NOx på et år.

Pure Genius fjerner desuden 
op til 99,6% af bakterier, vira og 
svampe. Kraftige lugtgener fra mad-
lavning, røg og kæledyr reduceres. 
Og symptomer på åndedrætsbesvær 
som følge af astma og allergi redu-
ceres. Samlet set bliver stueluften 
op til 85% renere.

Gulvet består nederst af enten 
3 lag douglas krydsfiner eller 2 lag 
nåletræ og poppelfiner. Overfladen 
er en plade af savet løvtræ på 3 mm 
tykkelse, som kan være rød eg, hvid 
eg, ahorn eller hickory (Carya).

Gulvene fremstilles i Quebec i 
Canada af Lauzon Flooring som er 
grundlagt i 1985. Lauzon har i dag 
500 ansatte på 6 produktionsan-
læg. Lauzon har Canadas største 
løvtræsavværk som står for 14% af 
produktionen af skåret løvtræ i Ca-
nada. Lauzon ejer 800.000 ha skov i 
Quebec og er FSC certificeret.

www.stonetreatment.dk, 
www.lauzonflooring.com

Omdannelse af træet
Furfurylalkohol
Der findes efterhånden en række 
forskellige metoder til at beskytte 
træ mod vejrliget ved at omdanne 
træet frem for at imprægnere det 
med midler der er giftige over for 
svampe. En af disse er Kebony ® 
som er udviklet i Norge. 

Træet bliver gennemimprægneret 
med furfurylalkohol, som er fremstil-
let af affald fra landbrugsprodukter. 

Derefter opvarmes træet så furfuryl-
alkoholen hærdes, og træet tørres. 

Der er nu dannet stabile, fastlåste 
furanpolymerer i cellevæggene. 
Dimensionsstabilitet, holdbarhed og 
hårdhed er forøget. Træet kan tåle 
vand når det anvendes udendørs, 
men må ikke være permanent under 
vand. Hvis plankerne bruges til 
terrassedæk, skal der være luft på 
undersiden. Træet får en varm, mørk 
brun farve som efter et par års eks-
ponering udendørs bliver sølvgrå. 

Den danske afdeling af Kebony 
sælger fyrreplanker i en knastfri 
udgave (Clear) og en med store kna-
ster (Character). Prisen er omkring 
400 kr/m2 (svensk skovfyr) og 600 
kr/m2 (radiatafyr) hos trælasten.

Varmebehandling
Varmebehandlet træ tilbydes efter-
hånden af en række firmaer, bl.a. 
Frøslev Træ. Træet opvarmes til 
omkring 200 grader i en ovn. Cel-
lerne lukker sig så de ikke kan op-
tage fugt, træet bliver dimensions-
stabilt, meget vejrbestandigt og fri 
for harpiks. 

Træet bliver hårdt og skørt, så 
det kan ikke bruges til bærende 
konstruktioner. Frøslev Træ sælger 
fyr fra Finland og ask fra Polen med 
navnet Heatwood. 

Frøslev Træ havde i år et nyt pro-
dukt med varemærket Abodo – det 
er radiatafyr fra plantager med en 
omdrift på 25 år i New Zealand. 

Træet opvarmes til 100 grader 
og tilføres damp og videre til 130 
grader hvorefter det er helt tørt. 
Dampen tilføres for at undgå revne-
dannelse. Herefter opvarmes træet 
til 185-225 grader i 2-3 timer. 

Brænding
En anden lignende metode består 
i behandling af overfladen med en 
gasflamme som forkuller overfladen. 
Overfladen bliver ujævn fordi træet 
også svulmer op, og træet kan ikke 
længere optage vand. 

Overfladen behandles med lin-
olie, så det ikke smitter af. Her er 
vist produkter fra et ret nyt firma, 
Burnt Wood.

www.kebony.dk
www.froeslev.dk 

www.burntwood.dk
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Træ med flammebehandling fra Burnt 
Wood.

Planker med Kebony behandling.

Varmebehandlet radiatafyr sælges 
under navnet Abodo af Frøslev Træ.
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Træer advares af duft
Reagerer på barkbillers duft
Når barkbillerne sværmer sætter 
hunnerne sig på et egnet træ og 
udsender hormoner for at tiltrække 
hannerne, så de kan parre sig. Men 
det har træerne luret, så de reage-
rer på duften ved at styrke deres 
forsvar mod billerne.

Det fremgår af en international 
undersøgelse der er udført i Sverige, 
Tyskland og Spanien og offentlig-
gjort i PNAS der udgives af USA’s 
Videnskabernes Selskab.

Forskerne har i et laboratorium 
udsat fyrreplanter for feromoner fra 
alm. fyrrehveps som er en meget 
almindelig skadegører. Senere har 
man ladet hvepsehunner lægge æg 
både på de planter som blev udsat 
for dufte og på en kontrolgruppe 
som ikke fik hormoner.

Efter to uger kunne man konsta-
tere at antallet af æg som havde 
overlevet var 1/3 lavere på de plan-
ter som var blevet udsat for duftene. 
Andelen af planter med æg faldt fra 
60 til 40%.

Man har tidligere set eksempler 
på at duftsignaler fra skadelige 
insekter kan forstærke planternes 
forsvar mod larver. Men det er 
første gang man har konstateret at 
planterne kan opfatte duftene al-
lerede inden insekterne har lagt 
deres æg. Dermed får træerne altså 
et forspring, så de kan starte deres 
forsvar inden angrebet.

Insekternes dufte udløser en øget 
koncentration af brintoverilte i fyr-
retræernes bark, og det reducerer 
æggenes muligheder for at overleve. 
Brintoverilte er en kraftigt oxide-
rende forbindelse som anvendes til 
blegning og desinfektion.

Forskerne har desuden lokaliseret 
en række gener hos fyrren som på-
virkes af duftene. Nu skal forskerne 
undersøge helt præcist hvad der 
sker når træerne opfatter de kemiske 
signaler og hvor store koncentrationer 
der skal være tale om. 

Måske kan man en dag eksponere 
træer i skoven hvis der er risiko for 
angreb og dermed undgå at træerne 
bliver dræbt.

Kilde: www.skog-supply.se 26.11.19
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120 mio. m3 skadet i 
Centraleuropa
Af storm, tørke og barkbiller
Skovene i Centraleuropa er hårdt 
ramt i de seneste år. Der har været 
stormfald fra efteråret 2017 og frem 
på 60-70 mio. m3. De er fulgt op af 
tørkeskader og barkbiller fra 2018 og 
frem som foreløbig har medført tab 

på 40-50 mio. m3. I alt 100-120 mio. 
m3, eller omkring 1/3 af en årshugst 
for alle landene under ét.

Det stopper ikke her. For træerne 
er mange steder fortsat svækket efter 
tørken, og bestanden af barkbiller 
er kommet op på et højt niveau. 
Derfor er der risiko for yderligere 
tvangshugster de næste par år, især 

i Tyskland, Frankrig og Benelux.
Det fremgår af et foredrag som 

præsidenten for den europæiske for-
ening for savværksindustrien holdt 
på den 67. interntionale nåletræ-
konference i oktober i Antwerpen.

Grøn obligation
Lån til bæredygtig skov

Den svenske Landshypotek Bank 
har lavet en obligationsserie som 
finansierer bæredygtigt svensk 
skovbrug. Der er udbudt obligationer 
for 3 mia. SEK med en løbetid på 6 
år og en kuponrente på 0,615%. 

Obligationen blev noteret første 
gang den 18. november på Nasdaq 
børsen i Stockholm.. Obligationen 
er henvendt til institutionelle inve-
storer, og der har været meget stor 
interesse fra investorerne. Udstedel-
sen var garanteret af Nordea, SEB 
og Handelsbanken.

De bagvedliggende skovejen-
domme svarer til et skovareal på 
størrelse med Öland. Den årlige 
klimanytte skønnes til 750.000 ton 
CO2 eller det samme som klimaaf-
trykket fra 100.000 svenskere på et 
år. Man kan også sige at for hver 
investeret 1 mio. SEK er klimanytten 
på 250 ton CO2 om året.

De skove der modtager lån er en-
ten certificeret efter PEFC eller FSC, 
eller de har en grøn skovbrugsplan 

som omfatter et vist indslag af løv-
skov og udlægning af områder med 
særlige naturværdier.

Obligationen udstedes inden for 
bankens grønne retningslinjer der er 
baseret på bæredygtig udnyttelse af 
skov, fornybar energi og energieffek-
tive bygninger. Retningslinjerne lig-
ger på linje med de såkaldte Green 
Bond Principles. De er vurderet af 
en uafhængig tredjepart, det norske 
klimaforskningsinstitut Cicero, som 
har tildelt retningslinjerne den hø-
jest mulige karakter, ”Dark Green”.

- Vi er meget tilfredse med at 
kunne præsentere det svenske skov-
brugs betydning for bæredygtighed 
og klima, siger bæredygtighedschef 
Martin Kihlberg fra Landshypotek 
Bank. Den store interesse fra inve-
storerne viser den fantastiske kraft 
der findes i svensk skovbrug. 

Sidste år udbød Landshypotek 
Bank som den første i verden en 
grøn obligation i svenske kroner 
udelukkende med sikkerhed i bære-
dygtigt skovbrug. Men allerede efter 
et år er der altså basis for endnu en 
serie baseret på svensk skovbrugs 

bidrag til at mindske CO2 indholdet 
i atmosfæren og bevarelse af den 
biologiske mangfoldighed.

Landshypotek Bank
Banken er grundlagt i 1836, og den 
er blandt de ti største banker i 
Sverige målt på udlån. Banken an-
ses for systemisk vigtig for land- og 
skovbrugserhvervet. Historisk set lå-
ner banken ud til land- og skovbrug, 
men banken er nu også aktiv inden 
for huslån og opsparing. 

Landshypotek Bank ejes af 38.000 
land- og skovbrugskunder som er 
organiseret i en økonomisk forening. 
Den har omkring 190 ansatte på 19 
lokaliteter i Sverige. 

Nasdaq Sustainable Bonds
Nasdaq er et amerikansk børssel-
skab med datterselskaber i alle de 
nordiske lande. De har lavet ver-
dens første marked for bæredygtige 
obligationer, ”Sustainable Bonds”. 
Baggrunden er et stadigt stigende 
fokus på miljø og grøn energi i USA 
og Europa. 

På Nasdaqs børs optages ikke 
kun med papirer med miljømæssig 
bæredygtighed, men også social 
bæredygtighed. Der er p.t. over 150 
svenske obligationer på dette mar-
ked, heraf 5 fra Sveaskog og 1 fra 
Södra.

Kilder

www.landshypotek.se 18.11.19, 11.11.19
www.nasdaqomxnordic.com/sverige/ 
obligationer

Navn

Den nye obligation har navnet LAHO 
100GB (Landshypotek Bank AB 100GB), 
ISIN SE0011870021. 

Den første obligation hedder 
LAHO82 (Landshypotek Bank AB), ISIN 
XS1824244807. Den udløber i maj 2023 og 
har en kuponrente på 0,750%.

Der ringes med børsklokken da den nye obligation blev noteret første gang.
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Periode November Okt.

Målt Normal Målt

Temperatur, gr.

Middel 5,7 4,7 9,4

Absolut minimum -4,5 -9,2 -5,5

Absolut maximum 13,2 13,8 19,1

Antal frostdøgn 2,1 7,3 2,7

Nedbør, mm

Nordjylland 103 74 114

Midt- og Vestjylland 109 94 155

Østjylland 85 76 129

Syd- og Sønderjylland 107 98 169

Fyn 72 67 120

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 63 61 90

Kbh., Nordsjælland 51 60 101

Bornholm 86 74 74

Landsgennemsnit 89 79 129

Vindstyrke, m/s 

Middel 4,2 6,5 4,1

Højeste vindstød 26,2 28,7

Antal graddage 338 361 235

Antal soltimer 35 54 91
 

November 2019
November har været mild med en 
middel på 5,7 gr. Det er 1,0 gr. over 
normalen for 1961-90, men 0,6 gr. 
under gennemsnit af 2006-15. Sidste 
år gav næsten det samme, 5,9 gr.

Den laveste temperatur nåede -4,5 
gr. ved Billund den 30 mod en nor-
mal på -9,2 gr.. Der var kun 2 døgn 
med frost. Den 29. november blev 
der målt 1 cm sne i Nordjylland, den 
første snemåling i denne sæson. Sne 
måles en gang i døgnet om morge-
nen, og der faldt også lidt den 5. no-
vember som var væk næste morgen.

Der faldt 89 mm. Det er 10 mm 
over normalen for 1961-90 og 12 mm 
over gennemsnit af 2006-15. Det har 
regnet 24 dage ud af de 30 dage i 
måneden. Sidste år gav 34 mm.

Der blev målt vindstød af storm-
styrke (26,2 m/s) og middelvind på 
21,6 m/s (stormende kuling), begge 
på Røsnæs ved Kalundborg den 
29. Der var altså ikke storm i mid-
delvinden, og vi undgik en egentlig 
efterårsstorm.

Der blev kun 35 soltimer mod 
normalt 54 timer. Sidste år gav 49 
timer. Den mest solfattige november 
var i 1993 med kun 19 timer.

Kilde: www.dmi.dk 
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Rekordvådt efterår
349 mm på tre måneder
De tre efterårsmåneder gav tilsam-
men 349 mm nedbør, og det er 
rekord. Den tidligere rekord er fra 
1967 med 327 mm. Normalen for 
1961-90 er 162 mm, mens middel af 
2006-2015 er 186 mm.

Det var især september og okto-
ber der var våde med 130 mm hhv. 
129 mm, mens november var nær 
normalen med 89 mm. September 
og oktober var begge den 7. vådeste 
måned af sin art, så rekordnedbøren 
for hele efteråret kom i stand fordi 
det regnede gennem hele efteråret.

Antallet af soltimer var omkring 
det normale i september og oktober, 
trods regnen, mens november blev 
meget grå med kun 35 timer.

Den højeste temperatur kom den 
1. september med 26 grader. Den 
første officielle nattefrost, målt i 2 
meters højde, var ved Horsens d. 5. 
oktober, og den følgende nat bød på 
let frost flere steder i landet. Den 

laveste temperatur blev -5,5 gr. hvil-
ket ikke er specielt lavt for årstiden. 

Gennemsnit af temperaturen for 
alle tre måneder blev 9,5 grader, lidt 
mere end normalen for 1961-90 med 
8,8 gr.

Den højeste middelvind nåede op 
på 22,4 m/s (stormende kuling), og 
det kraftigste vindstød nåede 29,8 
m/s (stærk storm). Der var ikke nogen 
regulær efterårsstorm, men mange 
døgn med kuling og hård kuling. 

Efteråret 2019 har altså været 
usædvanligt med den høje nedbør, 
mens de øvrige vejrfaktorer ikke har 
været usædvanlige.

De manglende storme er meget 
heldigt i betragtning af den store 
nedbør som måske får nogle træer 
til at stå mere usikkert. Den tidli-
gere nedbørrekord var fra 1967, som 
en del stadig husker for oktoberstor-
men der væltede bøgetræer i stor 
stil fordi de stod og soppede i en 
opblødt skovbund.

Kilde: www.dmi.dk

Periode Temperatur, gr. Nedbør, mm Soltimer

September 13,4 (12,7) 130 (73) 133 (128)

Oktober 9,4 (9,1) 129 (76) 91 (87)

November 5,7 (4,7) 89 (79) 35 (54)

Efterår 9,5 (8,8) 349 (162) 258 (265)

Nøgletal for de tre efterårsmåneder, i parentes gennemsnit af 1961-90.



 

Danma rks st ørst e sk ove ntreprenørvirksomh ed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Skovning: 
Maskinskovning 
Håndskovning 
Fældebunkelægning

Udkørsel:
Udkørsel af effekter
Fældeudkørsel

Andet entreprise:
Flishugning
Rodfræsning
Knusning
Kvas rydning
Plantning
Sprøjtning

Køb og salg af træ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde 3 mtr. el. savet og
kløvet
Cellulosetræ
Flis
Salg af specialeffekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Kalmarbrædder
Lærk og Douglas
Bygningstømmer til byggeri
Opsavning efter ønskede mål

Planter sælges i alle størrelser og sorter til fordelagtige priser.  
Vi opkøber gerne træ fra rod. Høj pris gives!
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St. Hjølund Savværk ApS • Faurholtvej 3, 7362 Hampen
www.hjoellundsavvaerk.dk

st.hjoellund@vedskov.dk

Danmarks største skoventreprenørvirksomhed
- Din sikkerhed for professionelt kvalitetsarbejde

Asger Olsen A/S
Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20
DK-5884 Gudme
POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088
Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

w w w . a s g e r o l s e n . c o m

Formidling, vurdering og rådgivning i 
forbindelse med handel og udvikling af 

skove, godser og større landbrug.


