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Forord

Med publiceringen af Skove og plantager 2006 off entliggøres resultaterne fra den første samlede 

undersøgelse af de danske skove baseret på målinger i skov for perioden 2002-2006.

Initiativet til at udføre en stikprøvebaseret skovstatistik i de danske skove blev taget i det Rådgivende 

Udvalg vedrørende Skovstatistik under ledelse af Skov- og Naturstyrelsen, i forbindelse med gen-

nemførelsen af Skovtællingen 2000. Her deltog skovbrugets organisationer og Danmarks Statistik. 

Efterfølgende gennemførte Skov & Landskab et pilotprojekt vedrørende »Etablering af en stikprø-

vebaseret skovstatistik for Danmark« fi nansieret af Skov- og Naturstyrelsen, EU/LIFE og Skov & 

Landskab. Formålet var at udarbejde og afprøve en metode baseret på stikprøver, der kunne beskrive 

tilstand og udvikling i de danske skove. Som resultat af dette begyndte Skov & Landskab i 2002 

indsamling af data til en stikprøvebaseret skovstatistik for Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministe-

riet. Den første femårige måleperiode blev afsluttet i efteråret 2006.

Indsamling af data for Skovstatistikken 2002-2006 ved Skov & Landskab er udført af Bjarne 

Jørgensen, Peter Styrbæk, Morten Abell (Nordjylland), Ib Holmgaard Sørensen, Th omas Kudahl 

(Fyn og Sydjylland), Allan Overgaard, Henrik Skibsted Jakobsen, Morten Alban Knudsen, Mo-

gens Krog, Hans Kristian Kromann og Andreas Harder (Sjælland). Indsatsen har været koordine-

ret af Vivian Kvist Johannsen, Bruno Bilde Jørgensen, Merete Morsing og Th omas Nord-Larsen. 

Skov- og Naturstyrelsen har løbende fulgt opgaven.

Skovstatistikken er bearbejdet og redigeret af Th omas Nord-Larsen, Annemarie Bastrup-Birk, 

Bruno Bilde Jørgensen, Torben Riis-Nielsen og Vivian Kvist Johannsen, alle fra Skov & Landskab. 

Derudover har en række personer fra Skov & Landskab v. Per Gundersen, Karin Hansen, Lisbeth 

Sevel, Iben Margrete Th omsen, Jon Kehlet Hansen og Lars Vesterdal, fra Skov- og Natyrstyrelsen 

v. Pernille Karlog, Danmarks Statistik v. Poul Henning Larsen, Dansk Juletrædyrkerforening v. 

Claus Jerram Christensen og Dansk Skovforening v. Kristian Løkke Kristensen bidraget til udar-

bejdelsen af de enkelte kapitler. Karin Kristensen har stået for layout.

De væsentligste resultater af skovstatistikken præsenteres gennem tekst og grafer samt detaljerede 

tabeller.

Hørsholm, september 2008

Vivian Kvist Johannsen, Skov & Landskab

Mads Jensen, Skov- og Naturstyrelsen

Kristian Hjulsager, Danmarks Statistik
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 Indledning

 De danske skove er centrale for produktionen af træ til den danske træ-

industri. Skovene har samtidig en stor betydning for mangfoldigheden 

af dyr og planter i Danmark. Skovene er desuden vigtige for miljøet, 

idet de bidrager til at beskytte grundvandet og binde kuldioxid. Endvi-

dere er skovene et vigtigt element i det danske landskab og er af væsent-

lig betydning for friluftslivet.

Skovloven Skovenes mangfoldige funktioner medfører at der er en stor opmærksom-

hed om deres struktur, udvikling og anvendelse. Skovene er i stigende 

grad emne for debat i forbindelse med blandt andet deres naturindhold 

og i relation til klimaforandringer. Både skovbrugserhvervet og det øvrige 

samfund har derfor en interesse i at vide, hvordan skovene er opbygget, 

hvad de indeholder, og hvordan de udvikler sig. Dette er et lovfæstet krav 

i Skovlovens §35 at der løbende indsamles landsdækkende statistiske data 

og udarbejdes rapporter om de danske skoves tilstand og udvikling.

Internationale krav  Kravene til information om skovene og skovenes forhold er også stigende 

til skovstatistik  i et internationalt perspektiv. Der indberettes jævnligt til UNECE/FAO 

Forest Resource Assessment om såvel vedproduktion som mere detaljeret 

information om skove og biodiversitet. Inden for EU er det i 1989 og 1994 

vedtaget at etablere et European Forestry Information and Communication 

System (EFICS). Formålet med EFICS er bl.a. at indsamle sammenligne-

lige og objektive informationer om struktur og drift af skovsektoren i EU. 

Statistik vedr. skovene rapporteres yderligere til fl ere internationale or-

ganisationer deriblandt EURO STAT, OECD og WWF.

 Ministerkonferencerne om beskyttelse af skove i Europa (MCPFE) har 

siden den første ministerkonference i Strasbourg (1990) og senest i 

Warszawa (2007) arbejdet for at sikre skovene i Europa. Landene har 

blandt andet forpligtet sig til at forbedre og tilpasse de nationale skov-

overvågningsprogrammer i forhold til behovet for dokumentation af 

bæredygtig skovdrift. Således har Warszawaresolutionen fokus på nogle 

af de mest aktuelle miljømæssige problemstillinger for skovene, herun-

der klimaændringer, stigende behov for bioenergi samt mængden og 

kvaliteten af grundvandsressourcer.
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 Tidligere skovtællinger
 Som følge af behovet for information om skovene er det både naturligt og 

nødvendigt, at der laves en landsdækkende statistisk beskrivelse af skovene 

i Danmark, en såkaldt skovstatistik. En god skovstatistik giver et velfunde-

ret grundlag for analyser og diskussioner om skovpolitik og skovøkonomi.

Første skovtælling i 1881  Siden 1881 har der med 10-15 års mellemrum været gennemført en skov-

statistik i Danmark. Alle tidligere skovstatistikker er udarbejdet på grund-

lag af skovejernes egne indberetninger af skovarealerne på deres ejendomme 

samt deres fordeling til forskellige træarts- og aldersklasser (normalt kal-

det driftsklasser). På grundlag af disse indberetninger har det været mu-

ligt at følge skovearealets udvikling og træressourcens størrelse og sammen-

sætning.

 De tidligste skovtællinger fra 1881 til 1931 blev gennemført i forbindelse 

med generelle opgørelser af arealanvendelsen i Danmark og var derfor ikke 

detaljerede. Dog indeholder disse skovtællinger træartsvise fordelinger af 

arealet i de forskellige amter. Den første detaljerede skovtælling specielt 

rettet mod at opgøre det danske skovareal blev gennemført i 1951. Op-

gørelsen indeholder oplysninger om antallet af skove, skovarealets stør-

relse, træartsfordeling og ejerforhold opgjort på amtsniveau. Yderligere 

indeholder denne skovtælling information om skovenes produktion i form 

af opgørelser af skovarealets fordeling på alders- og bonitetsklasser samt 

oplysninger om hugsten i hugståret 1949-1950. De senere skovtællinger 

i 1965, 1976, 1990 og 2000 er alle detaljerede opgørelser specielt rettet 

mod opgørelse af skovarealet, idet de seneste to tællinger dog er væsent-

ligt mere detaljerede og bl.a. indeholder kommunevise opgørelser af skov-

arealet. 

Skovstatistikkerne  Skovtællingerne afspejler, hvilke værdier fra skovene det omgivende sam -

afspejler samfundets fund har efterspurgt, og de tekniske muligheder, der har været til rådighed.

anvendelse af skove  De tidligste skovtællinger er således hovedsageligt rettet mod en simpel 

opgørelse af skovarealets størrelse og fordeling til træarter. En sådan tæl-

ling har været teknisk mulig på daværende tidspunkt og har rettet sig mod 

at undersøge, hvorledes skovarealet udviklede sig efter Fredsskovsforord-

ningen i 18051, og hvilken økonomisk betydning, skovene havde som 

del af den primære produktion i Danmark. Skovtællingerne op igennem 

 1 Fredskovsforordningen i 1805 bestemte, at arealer, der var udset til fredskov, 
skulle være skov i al fremtid. Fredskovsforordningen adskilte også skovdriften 
fra anden arealanvendelse og lagde grunden til en bæredygtig træproduktion.
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1900-tallet afspejler de øgede tekniske muligheder for indsamling af data, 

mens der var stigende interesse for information om skovarealets udvikling 

og skovenes produk tion af træ. Den seneste skovtælling i 2000 viser en 

ny udvikling. Der er tale om en mere detaljeret undersøgelse af skovarea-

let, skovenes sammen sætning og skovenes vedproducerende kapacitet. 

Samtidig afspejler afrap porteringen også de andre værdier, som skoven 

producerer: kulstofbinding, biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, beskæf-

tigelse, rekreation og beskyt telse af kulturelle værdier. Således viser op-

gørelsen, at udnyttelsen af skove nes værdier er lige så varieret som før 

Landboreformerne (1769-1814).

 NFI – en stikprøvebaseret skovstatistik
Ændrede krav  Med de ændrede forudsætninger for skovdrift, samt det ændrede fokus i 

til skovstatistikken  nutidens skovpolitik, er der behov for et nyt grundlag for skovtællinger, 

som bedre kan afspejle samfundets behov og udnyttelsen af skovenes fl er-

sidige ressourcer. Behovet for viden om skovenes binding af CO
2
 eller den 

biologiske mangfoldighed i skovene kræver eksempelvis detaljeret viden 

om sammensætningen af træarter og –størrelser, mængden og sammen-

sætningen af døde træer, skovbundens vegetation, driften af skoven og 

meget mere. 

 Med ønsket om fl ere og andre oplysninger kan spørgeskemaundersøgel-

ser, som de blev gennemført i forbindelse med de tidligere ressourceop-

gørelser, ikke længere give de nødvendige oplysninger om skovene, uden 

at arbejdsbyrden bliver urimelig stor for skovejerne.

 I mange lande, i og uden for Europa, udarbejdes skovstatistik på grund-

lag af stikprøvemålinger i skov. Ved en sådan fremgangsmåde kan detal-

jeret information indsamles med standardiserede metoder, uden at skov-

ejerne pålægges arbejde. Skov & Landskab ved Københavns Universitet 

begyndte i 2002 indsamlingen af data til en stikprøvebaseret skovstatistik 

for Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, og den første fem-årige 

måleperiode blev afsluttet i efteråret 2006. 

Detaljeret viden om  Den stikprøvebaserede skovstatistik, almindeligvis kaldet NFI (National 

de danske skove  Forest Inventory), er baseret på et stort antal prøvefl ader lagt ud over lan-

det i et 2 x 2 km net. I de enkelte prøvefl ader registreres en lang række 

variable som eksempelvis træernes art, diameter og højde, mængden af 

dødt ved, skovbundsfl oraens sammensætning, forekomsten af hugst og 

opvæksten af nye træer (se yderligere gennemgang af metoderne ved ind-

samling af data i kapitel 8). Med den nye stikprøvebaserede skovstatistik 
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fås en detaljeret viden om de danske skove. Denne viden kan bruges til 

opgørelser af skovressourcen, men også til videre forskning inden for 

natur- og miljøområdet.

Statistisk usikkerhed  Den stikprøvebaserede skovstatistik adskiller sig fra de tidligere opgørelser

på målingerne  ved, at det er en stikprøve af skovarealet, der er undersøgt, men til gengæld 

er undersøgelserne mere detaljerede end tidligere. Dette betyder, at de be-

regnede værdier i modsætning til tidligere er behæftet med en vis statistisk 

usikkerhed som følge af, at ikke hele skovarealet er undersøgt. Den statis-

tiske usikkerhed vil generelt være større, jo mindre enheder opgørelsen 

er lavet for. Således vil eksempelvis usikkerheden på estimatet for skov-

arealet være større for de enkelte regioner end for landet som helhed og 

endnu større for opgørelsen af skovarealet for den enkelte kommune. 

Sammenligning med  Forskellene i metode mellem den nuværende stikprøvebaserede skovsta-

tidligere skovstatistikker tistik og tidligere skovtællinger gør, at sammenligninger mellem disse i 

kan være vanskelig  mange tilfælde skal tolkes med varsomhed. Et eksempel er, at de tidligere 

tællinger byggede på skovejernes opfattelse af, hvad der er skov. Denne 

opfattelse er til tider anderledes end de internationale defi nitioner, som 

anvendes i den stikprøvebaserede skovstatistik, hvilket betyder at det be-

regnede skovareal ændres som følge af forskelle i metoderne. Endvidere 

byggede den tidligere skovstatistik alene på skovejernes opgørelse af skov-

arealet samt dettes fordeling til bevoksningens hovedtræart og -alder. I 

tilfælde hvor bevoksningerne indeholder andre arter end hovedtræarten, 

for eksempel vis indblanding af birk i en rødgranbevoksning er hele be-

voksningsarealet blevet tilført hovedtræarten, her rødgran. I den stikprøve-

baserede skovstatistik er arealet med de enkelte arter opgjort ud fra sko-

venes faktiske artssammensætning, og det må derfor forventes, at skove-

nes beregnede træartssammensætning adskiller sig fra de tidligere opgø-

relser.
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1 Skovressourcer
Thomas Nord-Larsen, Lars Vesterdal og Vivian Kvist Johannsen
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 1 Skovressourcer

 Danmark er fra naturens hånd et skovland, som uden menneskets tilstede-

værelse ville være dækket af skov. Skovene har altid haft stor betydning 

for mennesket. For de tidligste mennesker i Danmark var skovene jagt-

områder og forsynede menneskene med træ til brænde og primitive red-

skaber. Med udviklingen fra jæger-samler samfund til bondesamfund 

omkring 4.000 f.kr. blev udnyttelsen af skovene mere alsidig. De vidt-

strakte skov områder blev brugt til jagt og kreaturgræsning, og skovens 

træ blev brugt til brænde, redskaber, skibe og bygninger. 

3-4 pct. skov i 1805  Den mangfoldige udnyttelse af skovene medførte et stadigt stigende pres 

på skovene, og der opstod med tiden en egentlig mangel på skov og sko-

vens produkter. Skovenes overudnyttelse og forarmning blev stadigt tyde-

ligere op igennem middelalderen, og allerede fra 1400-tallet er der histo-

riske vidnesbyrd på lokal mangel på træ. Op igennem 1700-tallet blev 

denne træmangel så alvorlig, at der måtte gøres noget for at forbedre si-

tuationen, og i 1805 udstedtes Fredsskovsforordningen, som sikrede stør-

stedelen af det tilbageværende skovareal. På dette tidspunkt var skovare-

alet kun 3-4 pct. Siden har skovarealet været jævnt stigende.

 1.1 Skovareal
12,4 pct. skov i Danmark Det samlede skovareal i Danmark er pr. 2006 opgjort til 534.500 ha, 

svarende til 12,4 pct. af landarealet. Det samlede areal med anden træ-

bevoksning er 41.100 ha, hvilket svarer til 1,0 pct. af landarealet (se fak-

tabox for skovdefi nitioner). Således er det samlede træbevoksede areal 

575.600 ha eller 13,4 pct. af det samlede landareal på 43.098 km2.

Usikkerhed på  Undersøgelsen af skovarealet bygger på en stikprøve og ikke en fuldstæn -

opgørelsen af  dig opmåling af skovene. Det samlede skovareal er derfor bestemt med en

skovarealet  vis usikkerhed. Den sande skovprocent ligger således med 95 pct. sikker-

hed indenfor intervallet 11,9-12,9 pct., mens andelen af andet træ bevok-

set areal ligger indenfor intervallet 0,8-1,1 pct.

 Tabel 1.1. Arealanvendelse fordelt på kategorier.

Kategori Areal (ha)
Total1 4.309.831
Heraf:
         Skov 534.488
         Andet træbevokset areal 41.079
         Søer, åer mv.1 67.059

 1 Tal fra Danmarks Statistik (2007).
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Skovarealet er  Skovarealet har været konstant stigende siden den første skovtælling i 1881 

stadigt stigende (fi gur 1.1). I denne periode er skovarealet blevet mere end fordoblet. Det 

ses endvidere, at arealet med løvtræ har været nogenlunde konstant, mens 

arealet med nåletræ har været stærkt stigende. Andelen af løvtræ har så-

ledes været faldende frem til sidste opgørelse i 2000. Hvor løvtræet ud-

gjorde omkring trefj erdedel af det samlede areal ved den første skovtæl-

ling i 1881, udgør løvtræet i dag kun lidt under halvdelen i dag (45 pct.). 

Andelen af løvtræ har dog været stigende gennem de seneste to skovtæl-

linger, og det samlede løvskovsareal er nu det største siden skovtællin-

gernes begyndelse.

Faktabox: Skovdefi nitioner

Skov: Areal større end 0,5 hektar som er bredere end 20 m med træer højere end 
5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er 
i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Defi nitionen inkluderer ikke arealer 
domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

Andet træbevokset areal: Arealer med samme arealkrav som for skovdefi nitionen, 
men et kronedække på 5-10 pct. af træer højere end 5 meter eller træer, som på 
voksestedet potentielt er i stand til at nå disse værdier; eller arealer med et krone-
dække større end 10 pct. af træ- eller buskarter, der ikke er i stand til at nå en 
højde på mere end 5 meter på voksestedet

Figur 1.1. Udviklingen i det skovbevoksede areal i Danmark fra 1881 til 2006.
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 Ved skovtællingen i 2000 blev skovprocenten opgjort til 11,3 pct. (Dan-

marks Statistik et al. 2002). Dette kunne umiddelbart tyde på en samlet 

stigning i skovarealet gennem de sidste seks år på 9 pct. Imidlertid er den 

spørgeskemabaserede undersøgelse vanskelig at sammenligne med den 

stikprøvebaserede, fordi en del arealer medtages i den nye opgørelse, som 

ejerne traditionelt ikke har opfattet som skov. Dette drejer sig om vildt-

remiser eller arealer, der med tiden er sprunget i skov, som er omfattet 

af defi nitionen af skov.

1.325 ha ny skov om året Hvor stor en andel af den observerede forøgelse af skovarealet i forhold 

til tidligere skovtællinger, der skyldes rejsning af ny skov, er ikke kendt. 

Ganske vist registreres skovrejsning på prøvefl aderne, men opgørelsen har 

vist sig at være usikker blandt andet som følge af, at ny skovrejsning er 

vanskelig at se på luftfotos. Skov- og Naturstyrelsen laver opgørelser af 

den off entlige skovrejsning og privat skovrejsning, der modtager tilskud 

til dette efter Skovloven. I perioden 2000-2006 er der givet tilsagn til rejs-

ning af ca. 12.000 ha ny privat skov, men skovrejsningen er endnu kun 

realiseret på lidt over halvdelen af dette areal (tabel 1.2). Forskellen mel-

lem arealet, hvor der er givet tilsagn om støtte til skovrejsning, og det fak-

tiske tilplantede areal skyldes, at der kan gå nogen tid fra tilsagnet bliver 

givet, til skovrejsningen bliver realiseret. I alt er der i perioden siden sid-

ste skovtælling rejst 9.275 ha skov på private og off entlige arealer, svaren-

de til 1.325 ha/år. Dette tal indeholder dog ikke skovrejsning på private 

arealer, der er udført uden tilskud.

 Af den samlede ændring i skovarealet på 9 pct. siden skovtællingen i 2000 

er knap 2 procentpoint off entlig skovrejsning eller skovrejsning foretaget 

af private med tilskud. Forudsættes den private skovrejsning uden til-

skud at være af samme størrelse som skovrejsningen med tilskud, er skov-

arealet sammen lagt steget med knap 3 procentpoint siden skovtællingen 

i 2000. De resterende 6 procentpoint skyldes forskellene mellem meto-

derne i den tidligere skovtælling og i den stikprøvebaserede skovtælling.

Tabel 1.2. Skovrejsning på private og offentlige arealer i perioden 2000-2006 
(tal fra Skov- og Naturstyrelsen).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tilsagn til privat skovrejsning 1.764 1.288 1.497 1.534 463 2.454 3.061
Realiseret skovrejsning 1611 1478 1289 1465 1074 759 1599
Heraf
    Realiseret privat skovrejsning 1.233 1.244 1.054 1.082 823 533 1.435
    Statslig skovrejsning 196 175 200 300 200 150 100
    Anden offentlig skovrejsning 182 59 35 83 51 76 64
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 Figur 1.2. Skovprocenten i landets kommuner.

 Skovarealet fordelt på regioner
Skovprocenten er størst  Der er betydelige forskelle i skovprocenten for de forskellige landsdele. 

i Midtjylland og  Skovprocenten er således størst langs den jyske højderyg, i Nordsjælland 

Nordsjælland  og på Bornholm, mens den er mindst i kommunerne, der omfatter de 

store byer (fi gur 1.2). 

Mest skov i Midtjylland  Det største samlede skovareal i en enkelt kommune fi ndes i Silkeborg 

kommune med 25.000 ha. Andre skovrige kommuner omfatter de midt-

jyske kommuner Viborg, Herning og Vejle samt Th isted kommune i 

Nordjylland (fi gur 1.3).

 På regionsniveau er skovandelen størst i Region Hovedstaden, som om-

fatter de gamle skove i Nordsjælland og på Bornholm, mens Region Midt-

jylland har det største samlede skovareal (tabel 1.3).

 Tabel 1.3. Regionsvise skovarealer.

Region Skov Andet træbevokset areal
Areal

ha
Skovprocent

%
Areal

ha
Skovprocent

%
I alt 534.488 12,4 41.079 1,0
Region Hovedstaden 41.657 16,2 2.782 1,1
Region Sjælland 78.802 10,8 3.694 0,5
Region Syddanmark 130.009 10,7 11.215 0,9
Region Midtjylland 187.345 14,3 14.051 1,1
Region Nordjylland 96.675 12,2 9.338 1,2
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 Figur 1.3. Skovarealet fordelt på landets kommuner.

 Skovarealets fordeling til skovtyper
 De træbevoksede arealer kan deles ind i forskellige typer: ren nåletræ, ren 

løvskov, blandede bevoksninger af løv og nål, pyntegrøntarealer, ubevok-

sede arealer og andre træbevoksede arealer. 

40 pct. af de danske  Af det samlede skovareal er 40 pct. rene nåletræbevoksninger1, 34 pct. er 

skove er rene nåletræ- rene løvtræbevoksninger, mens 14 pct. er blandede bevoksninger med både

bevoksninger nåle- og løvtræarter (fi gur 1.4). Af det samlede skovareal er 7 pct. med 

anden træbevoksning, mens kun 2 pct. udgøres af juletræer og klippe-

grønt. Arealet med juletræer og klippegrønt blev i skovtællingen fra 2000 

opgjort til 40.100 ha eller næsten fi re gange så meget som i nærværende 

opgørelse. Årsagen til denne forskel er formentlig forskelle mellem de to 

opgørelsesmetoder. Desuden er der sket rydninger af arealer med juletræer 

i de seneste år som følge af omlægning af landbrugsstøtten, hvilket kan 

bidrage til at forklare den obser verede nedgang. Ud fra indberetningerne 

til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt i 2004 er det 

samlede areal med juletræer og klippegrønt 33.932 ha (Dansk Juletræs-

dyrkerforening, 2008).

  

 1 Med rene nåle- og løvtræbevoksninger forstås her, at bevoksningerne kun 
  indeholder nåletræer eller løvtræer. Eksempelvis opfattes en bevoksning med 
  nåletræarterne rødgran og alm. ædelgran her som en ren nåletræbevoksning. 
  Med blandede bevoksninger forstås her bevoksninger med både løv- og nåle-
  træer.
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 Figur 1.4. Fordelingen af arealanvendelsen for det samlede træbevok-
sede areal.

 Af dette areal er 21.678 ha nordmannsgran og 10.254 ha nobilis, mens 

ca. 2.000 ha er rødgran. Det skønnes, at det samlede areal med juletræer 

svarer til arealet med nordmannsgran. 

 Skovarealets fordeling til træarter
Mange forskellige  Ved målingerne på prøvefl aderne er der registreret 56 forskellige træarter i 

træarter i skovene  de danske skove. På mange arealer optræder mere end én art. For at fi nde 

ud af, hvor stor en del af det samlede areal med skov eller anden træbe-

voksning, den enkelte art optager, er der her beregnet et skøn for ande-

len af skovarealet der dækkes af træartens løv. 

Stadig mest nåletræ  Af det samlede areal med skov optager nåletræerne 53 pct. mens 43 pct. 

i skovene  er løvtræer og 3 pct. er ubevokset. På 1 pct. af prøvefl adearealet var der 

ikke angivet en træart. Det ubevoksede areal omfatter midlertidigt ube-

voksede arealer, der endnu ikke er tilplantet efter hugst, og permanent 

ubevoksede hjælpearealer til skovdriften. Det mest almindelige nåletræ 

er rødgran med en samlet andel af det samlede skovareal på 19 pct. (fi -

gur 1.5). Det mest almindelige løvtræ er bøg med en samlet andel af 

skovarealet på 14 pct. 
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 Figur 1.5. Fordelingen af skovarealet til forskellige træarter og træarts-
grupper.

Tabel 1.4. Artsfordelingen i skov og på andre træbevoksede arealer. Kategorien ”Ukendt” opstår, 
når der på en prøvefl ade på et træbevokset areal ikke er målt træer eller registreret en træart.

Skov Andet træbevokset areal
Areal

ha
Andel

%
Areal

ha
Andel

%
I alt 534.488 100,0 41.079 100,0
Hjælpearealer 7.936 1,5 - -
Træbevokset areal 526.552 98,5 41.079 100,0
Midlertidigt ubevokset 10.595 2,0 - -
Løvtræ 229.884 43,0 23.289 56,7
Bøg 71.614 13,4 252 0,6
Eg 47.005 8,8 3.026 7,4
Ask 19.619 3,7 332 0,8
Ær 17.779 3,3 0 0,0
Andet løv 73.867 13,8 19.680 47,9
Nåletræ 286.072 53,5 9.016 21,9
Rødgran 101.827 19,1 769 1,9
Sitkagran 34.024 6,4 350 0,9
Ædelgran 13.928 2,6 551 1,3
Fyr 64.023 12,0 5.928 14,4
Nordmanngran 20.892 3,9 139 0,3
Nobilis 10.029 1,9 0 0,0
Andet nål 36.443 6,8 1.279 3,1
Ukendt 4.907 0,9 8.775 21,4
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 Af det samlede areal med andet træbevokset areal optager løvtræarterne 

58 pct. af arealet, mens nåletræerne optager 21 pct. Der var på andre træ-

bevoksede arealer ikke angivet en træart på 21 pct. af arealet. Den mest 

almindelige træartsgruppe på arealer med anden træbevoksning er andet 

løv, som optager over 55 pct. af arealet, hvor der er angivet en træart. Andre 

hyppige arter er fyr og eg. Træartsfordelingen skal ses i lyset af, at andre 

træbevoksede arealer omfatter arealer under tilgroning. Arter der villigt 

sår sig selv, de såkaldte ”pioner”-arter, er derfor hyppigt repræsenteret.

36 pct. af skov-  Ud af det samlede bevoksede skovareal er 36 pct. blandede bevoksninger 

bevoksningerne har  (her defi neret som bevoksninger med mere end 25 pct. indblanding af 

mere end en art  andre arter end hovedtræarten), 24 pct. er rene løvtræbevoksninger, og 

40 pct. er rene nåletræbevoksninger.

Mest løvtræ i øst,  Der er store forskelle på artsfordelingen i de forskellige egne af landet. Af

mest nåletræ i vest  fi gur 1.6 ses, at den største andel af løvtræ fi ndes i den østlige del af lan-

det, mens nåletræarterne dominerer skovene i den vestlige del. De mar-

kante forskelle skyldes forskelle i dyrkningsvilkår, idet løvtræerne klarer 

sig relativt bedre på de gode jorde i Østjylland og på Øerne, mens nåle-

træarterne klarer sig relativt godt på de dårligere jorde i Nord- og Vest-

jylland. En anden årsag er, at skovene i den vestlige del af landet er yngre, 

idet de mange steder blev plantet fra midten af 1800-tallet for at mind-

ske sandfl ugt og tilplante/opdyrke heden. I det åbne hedelandskab var 

 Figur 1.6. Andelen af skovarealet med løvtræ fordelt på kommuner. 
”Tomme” kommuner omfatter kommuner uden målinger af løvtræandelen.
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det vanskeligt at få de mere sarte løvtræarter til at gro, hvorfor man i vid 

ud strækning brugte nåletræarter som bjergfyr og rødgran.

Mere løvtræ i skovene  I den seneste opgørelse af det danske skovareal var andelen af hhv. løv- 

og nåletræ 37 og 62 pct. (tabel 1.5). Der synes altså i forhold til den tid-

ligere skovtælling at være sket en omfattende forskydning mod mere løv-

træ. Selvom der ganske givet i disse år plantes mere løv- end nåletræ, skal 

hovedårsagen til denne forskydning formentlig fi ndes i de to forskellige 

opgørelsesmetoder. Den spørgeskemabaserede skovstatistik hviler på en 

opgørelse af driftsklasserne. Således vil en plantet rødgranbevoksning med 

en stor indblanding af birk blive henført samlet til driftsklassen rødgran. 

Ved den stikprøvebaserede opgørelse henføres indblandingsarten (her 

birk) med en andel, der svarer til dens andel af kronedækket til drifts-

klassen andet løv. Der er derfor ikke overraskende en langt større andel 

af andet løvtræ i den stikprøvebaserede skovstatistik (14 pct.) end i den 

tidligere opgørelse (6 pct.).

Mindre bøg, men fl ere  I forhold til den tidligere opgørelse er arealet med bøg faldet med 13 pct. 

andre løvtræarter (tabel 1.5). Årsagen til dette fald er, at mange bøgebevoksninger har natur-

ligt en indblanding af andre løvtræarter såsom ær og ask. I den spørge-

Tabel 1.5. Skovarealet fordelt efter træart og landsdel. Udviklingen gennem de seneste tre 
skovtællinger.

Hele landet Jylland Øerne
1990 2000 2006 1990 2000 2006 1990 2000 2006

1000 ha 1000 ha 1000 ha
Skovareal i alt 445 486 534 305 337 372 141 149 163
Hjælpearealer 28 13 8 21 9 5 8 4 3
Skovbevokset areal 417 473 527 284 328 367 133 145 160
Midlertidigt ubevokset 6 5 10 4 4 7 2 1 4
Løvtræ i alt 143 174 224 63 85 119 81 90 104
Bøg 72 80 69 29 36 31 43 44 38
Eg 30 43 46 15 24 28 15 19 18
Ask 10 13 19 4 5 8 6 8 11
Ær 8 9 17 2 3 6 6 6 11
Andre løvtræarter 23 30 73 12 17 46 11 13 27
Nåletræ i alt 268 294 288 218 240 237 51 54 51
Rødgran 135 132 102 105 105 79 30 27 23
Sitkagran 35 34 34 31 30 30 4 4 4
Ædelgran 15 15 14 13 14 12 2 2 2
Fyr - - 65 - 58 7
Nordmannsgran 12 28 21 7 18 15 4 10 6
Nobilis 7 12 10 5 9 8 2 3 2
Andre nåletræarter 64 72 37 56 63 30 8 9 7
Ukendt 5 4 1
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skemabaserede skovstatistik blev hele arealet henregnet til hovedtræar-

ten bøg, mens arealet i denne undersøgelse henregnes til de respektive 

arter. Dette er formentlig også baggrunden for de betydelige ændringer i 

arealet af netop ask, ær og andre løvtræarter.

Stadigt mere eg  Arealet bevokset med eg udgør 9 pct. af det samlede skovareal og 21 pct. 

af det samlede areal med løvtræarter. Arealet med eg er steget støt siden 

opgørelsen i 1990, hvilket formentlig skyldes, at denne art er meget an-

vendt ved skovrejsning. 

Markant fald i  Arealet med rødgran er faldet med 25 pct. siden den seneste opgørelse. 

arealet med rødgran  Dette skyldes hovedsageligt ovenfor omtalte forskel på opgørelsesmeto-

derne i denne og tidligere skovstatistikker, som gør, at en del af det tidli-

gere opgjorte areal med rødgran nu falder i andre artsgrupper. Desuden 

er der i et vist omfang sket en afvikling af eksisterende rødgranbevoks-

ninger i forbindelse med de store stormfald i december 1999 og januar 

2005 blandt andet som følge af, at der ydes tilskud til at plante løvtræ-

arter efter stormfald.

Fald i arealet  Arealet med andre nåletræarter er faldet voldsomt siden den sidste skov-

med nåletræarter  statistik. Årsagen er til dels, at denne artsgruppe tidligere indeholdt fyrre-

arterne, der nu har fået deres egen gruppe. På denne baggrund synes de 

to grupper tilsammen at være gået frem i den nye statistik. Dette skyldes 

formentlig, at arter som lærk og douglasgran ofte bruges som indblan-

dingsarter og derfor ikke har været talt med selvstændigt i den tidligere 

skovstatistik.

 Arealet med nordmannsgran er gået tilbage i forhold til den tidligere skov-

tælling. Dette afspejler muligvis føromtalte problemer med at identifi cere 

kulturer med juletræer ud fra luftfotos, og det opgjorte areal kan således 

være mindre end det faktiske areal. Nedgangen kan også skyldes, at der 

er foretaget rydning af en del juletræsarealer.

 Skovarealets fordeling til driftsklasser
 Ved beregning af driftsklassefordelingen (fordelingen af skovarealet til 

alders- og træartsklasser) henføres det samlede areal af prøvefl aden til én 

træart (hovedtræarten) og én aldersklasse. Da alle træerne på prøvefl aden 

henføres til en bestemt træart, kan driftsklassefordelingen ikke sammen-

lignes med fordelingen af arealet til træarter vist ovenfor. Det skal bemær-

kes, at på grund af den store andel af skovbevoksninger med en indblan-

ding på mere end 25 pct., er inddelingen i driftsklasser mere en teoretisk 

konstruktion. 
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 Aldersklassefordelingen afhænger i væsentlig grad af træarten (se supple-

rende tabeller: tabel 1.16). Løvtræarter som bøg og eg har en betydeligt 

længere levetid end nåletræarter som rødgran og sitkagran og bliver også 

betydeligt senere hugstmodne. 

Stort areal med  Næsten en tredjedel af det samlede bøgeskovsareal er bevokset med bøge,

gammel bøg der er mere end 100 år gamle, mens en betydeligt mindre andel af arealet 

er i yngre aldersklasser (fi gur 1.7). Tallene kan således tyde på, at der er 

sket en betydelig opsparing af ældre hugstmoden bøg. Arealet med unge 

bøge er til gengæld relativt lille, hvilket tyder på en nedgang i foryngelser 

med bøg. Dog kan det lille areal med meget ung bøg også skyldes, at selv-

foryngelse er den hyppigst anvendte foryngelsesmetode for bøg. Der vil 

således være en periode af den unge bevoksnings liv, hvor bevoksnings-

alderen er fastsat af frøtræerne, hvilket medfører, at andelen af unge be-

voksninger bliver registreret relativt lavt.

Stort areal med ung eg  Andelen af egearealet med unge træer er i modsætning til bøg relativt stort, 

hvilket er en konsekvens af den omfattende skovrejsning, hvor eg ofte an-

vendes som dominerende træart. Desuden er plantning den foretrukne 

foryngelsesmetode i eg, og der er derfor ikke som for bøg et overlap 

mellem trægenerationerne. Også for eg er der en vis opsparing i de ældre 

aldersklasser, hvilket hænger naturligt sammen med, at eg ofte er meget 

gammel, dvs. op til 150 år, før den er hugstmoden.

Figur 1.7. Aldersklassefordeling for bøg og eg. Arealer med manglende aldersangivelse er ikke 
medtaget i beregningen af aldersklassens procentvise andel af artens samlede areal.
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Kun små arealer  For både rødgran og sitkagran er der en bemærkelsesværdig ligelig forde -

med ung gran  ling mellem de enkelte aldersklasser (fi gur 1.8.). Dog er der en overras kende 

lille andel af de to arters areal i den yngste aldersklasse (0-10 år). Dette 

tyder på, at tendensen til at plante færre nåletrækulturer, som blev obser-

veret også i forbindelse med den forrige skovtælling, fortsætter.

 På nogle af prøvefl aderne var det ikke muligt at fastsætte bevoksningsal-

deren. Årsagen hertil er blandt andet, at det kan være vanskeligt at be-

stemme en bevoksningsalder i blandede, uensartede bevoksninger. An-

delen af prøvefl ader med manglende angivelse af bevoksningsalder varie-

rer mellem træarterne, fra 6 pct. for rødgran og 19 pct. for andet løv.

 Skovarealets fordeling til størrelsesklasser
 Træernes størrelse har afgørende betydning for anvendelsen af veddet. 

Mængden af træ i forskellige størrelser kan derfor bruges til en analyse 

af skovressourcens anvendelsesmuligheder nu og i fremtiden. På bag-

grund af træernes diameter er træerne inddelt i 10 cm størrelsesklasser, 

hvor størrelsesklassen angiver klassens midtpunkt. Størrelsesklassen 5 

cm omfatter således træerne med en diameter på 0-10 cm.

Flere store træer  Andelen af træerne i de enkelte størrelsesklasser varierer mellem træar-

i løv end i nål  terne (se supplerende tabeller: tabel 1.17). Således er der fl ere store træer 

blandt løvtræarterne end blandt nåletræarterne fordi løvtræerne, generelt 

er tykkere end nåletræerne, før de bliver hugget. For løv er der desuden 

langt fl ere små træer end der er store træer. 

Figur 1.8. Aldersklassefordeling for rødgran og sitkagran. Arealer med manglende aldersangivelse er 
ikke medtaget i beregningen af aldersklassens procentvise andel af artens samlede areal.
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 For bøg fi ndes en meget stor andel af træerne i diameterklassen 0-10 cm 

(90 pct.), hvilket hovedsageligt skyldes, at den foretrukne foryngelsesform 

er selvforyngelse med ofte meget store plantetal til følge. For eg er der gen-

nem de senere år tilplantet mange arealer, ofte med relativt høje plante-

tal, hvilket giver en stor andel helt små træer (75 pct.). 

 For rødgran og sitkagran tilhører kun omkring 50 pct. af stammerne den 

mindste diameterklasse. Dette indikerer, at plantetallet generelt er min-

dre for nåletræarterne. For rødgran og sitkagran er andelen af træer over 

50 cm forsvindende. Dette forhold kan forklares ved at de to granarter 

ikke herhjemme opnår så stor en diameter pga. stormfald og råd, men 

skyldes også begrænset afsætning for stort nåletømmer.

Store arealer med  Betragtes i stedet andelen af skovarealet, der optages af træer i de enkelte 

stort bøgetræ  diameterklasser (se supplerende tabeller: tabel 1.18), ses det, at særligt for 

bøg udgør de små diameterklasser en mindre del af det samlede bøge areal, 

mens en relativt stor del af arealet optages af de store diameterklasser (>60 

cm) (se fi gur 1.9). Der synes således at være et stort potentiale for hugst af 

stort bøgetræ, mens der på længere sigt kan ske et fald i det samlede bøge-

areal. For eg andrager de små diameterklasser en relativt stor andel af det 

samlede egeareal. En medvirkende årsag til dette er formentlig de seneste 

årtiers skovrejsninger, hvor eg ofte har været hovedtræarten. Der imod er 

det en mindre andel af arealet med eg, der optages af store træer, hvilket 

bl.a. afspejler, at store egetræer ofte står spredt blandet med andre træer.

Figur 1.9. Arealmæssig fordeling af det danske skovareal til diameterklasser for bøg og eg. Procent-
satserne henviser til andelen af træartens areal, der falder i den pågældende diameterklasse. Den 
på fi guren angivne diameterklasse henviser til diameterklassens midtpunkt.
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Kun små arealer med  For rødgran er den absolut største del af skovarealet optaget af diameter-

stort grantræ  klasserne 15 og 25 cm, der til sammen andrager 69 pct. af arealet (fi gur 

1.10). Samtidig er kun en meget lille andel af det samlede areal med rød-

gran at fi nde blandt de store diameterklasser over 40 cm (4 pct.). Noget 

lignende gør sig gældende for sitkagran. Årsagen til dette skal bl.a. fi n-

des i de omfattende stormfald i 1981, 1999 og 2005, der i særdeleshed 

har ramt de store diameterklasser i rødgran og sitkagran. 

 Foryngelse af skov
33.000 ha skov  Af det samlede skovareal er godt 4 pct. under foryngelse svarende til et 

er under foryngelse samlet areal på 22.300 ha. Til dette areal kommer det midlertidigt ube-

voksede areal, som omfatter knap 2 pct. af det samlede skovareal eller 

10.600 ha. Da det midlertidigt ubevoksede areal må forventes at blive 

tilplantet inden for et kort tidsrum, er det samlede foryngelsesareal i de 

danske skove 32.900 ha eller godt 6 pct. af det samlede skovareal. 

 

 Registreringerne på prøvefl aderne omfatter alene foryngelse, som frem-

kommer efter plantning, såning eller fremme af den naturlige foryngelse 

ved jordbearbejdning eller lignende. Spredt forekommende naturlig for-

yngelse er således ikke registreret, hvorfor det faktiske areal med foryn-

gelse af skoven kan være større end det ovenfor beregnede.

Figur 1.10. Arealmæssig fordeling af det danske skovareal til diameterklasser for rødgran og sitka-
gran. Procentsatserne henviser til andelen af træartens areal, der falder i den pågældende diame-
terklasse. Den på fi guren angivne diameterklasse henviser til diameterklassens midtpunkt.
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Mange nye juletræer  Den foretrukne foryngelsesart er nordmannsgran, som optager 19 pct. 

af det samlede foryngelsesareal, mens bøg optager 14 pct. af arealet og 

eg 15 pct. (fi gur 1.11). Rødgran optager kun 10 pct. af det samlede for-

yngelsesareal. At nordmannsgran optager så stor en del af det samlede areal 

med foryngelse skal ses i lyset af de korte omdriftstider i juletræbevoksnin-

ger, som medfører at arealerne hyppigere forynges og derfor også bidrager 

mere til det samlede foryngelsesareal. At rødgran optager en relativt lille 

del af det samlede foryngelsesareal viser en generel tendens til at plante 

andre og mere stabile arter som f.eks. eg.

 Skovarealets fordeling efter ejerskab
64 pct. af skovarealet  Af det samlede skovareal ejes 64 pct. af private, 4 pct. ejes af fonde og stif-

er privatejet  telser, 23 pct. er statsskov og 7 pct. har andre off entlige ejere (tabel 1.6). 

Af det samlede skovareal var det i forbindelse med undersøgelsen ikke 

muligt at fastsætte en ejer på 1 pct. af skovarealet. I forhold til skovtæl-

lingen i 2000 er statsskovarealet stort set uændret. Til gengæld er skov-

arealet med private ejere steget betydeligt, mens der er sket en reduktion 

i andelen af fondsejede skove. Kategoriseringen af ejerforhold i de to op-

gørelser er imidlertid baseret på forskelligt grundlag, hvilket kan vanske-

liggøre sammenligning af opgørelserne. Af de andre træbevoksede arealer 

er 65 pct. i privat eje, 10 % er ejet af fonde og stiftelser, mens 25 pct. er 

i en eller anden form for off entligt eje (statslig eller kommunal).

 Figur 1.11. Fordelingen af foryngelsesarealet i eksisterende skovbevoks-
ninger til træarter.
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Mest nåletræ  Der er betydelige forskelle i arealanvendelsen mellem de forskellige ejer-

i statsskovene  kategorier. I statsskovene er 35 pct. af det skovbevoksede areal løvtræ 

(andelen af arealet der dækkes af træartens løv, se afsnit om træartsforde-

ling), mens andelen af løvtræ i de private og fondsejede skove er hhv. 45 

og 59 pct. Årsagen til disse forskelle er blandt andet, at en meget stor del 

af de statsejede skove ligger i hede- og klitområderne i den vestlige del af 

landet, hvor vækstbetingelserne er dårlige, især for løvtræerne.

Andelen af statsskov  Der er store forskelle på ejerskabsformen i de forskellige regioner (tabel 

størst i Region  1.7). I Region Hovedstaden er 71 pct. af skovarealet i en eller anden form 

Hovedstaden  for off entlig eje, mens det kun er 11 pct. i region Sjælland. Dette hænger 

naturligt sammen med at skovene i Nordsjælland hører til det historiske 

Tabel 1.6. Skovarealet fordelt efter bevoksnings- og ejerforhold. 

I alt Privat
Fond eller 
stiftelse

Statsskov
Anden 
statslig

Region 
eller 

kommune
Ukendt

I alt 534.488 344.157 23.014 123.597 7.562 28.941 7.218
Hjælpearealer 7.936 3.732 271 1.660 70 398 1.805
Træbevokset 526.552 340.424 22.742 121.937 7.492 28.543 5.413
Midlertidigt ubevokset 10.595 6.235 552 1.473 239 309 1.788
Løvtræ 229.884 154.018 13.381 42.423 3.838 15.538 686
Bøg 71.614 43.460 5.773 17.602 304 4.263 212
Eg 47.005 29.267 2.121 10.243 1.367 3.709 299
Ask 19.619 15.078 1.401 1.928 178 1.034 0
Ær 17.779 13.286 1.093 2.220 112 1.067
Andet løv 73.867 52.926 2.994 10.431 1.876 5.465 176
Nåletræ 286.072 180.172 8.810 78.042 3.415 12.696 2.938
Rødgran 101.827 66.593 4.103 26.034 716 4.164 217
Sitkagran 34.024 18.959 1.302 12.119 433 737 474
Ædelgran 13.928 8.895 382 3.846 107 700 0
Fyr 64.023 34.460 723 23.386 1.180 3.898 374
Nordmannsgran 20.892 18.077 579 1.744 182 253 56
Nobilis 10.029 8.225 31 1.450 322
Andet nål 36.443 22.802 1.657 8.819 796 2.234 136
Ukendt 4.907 2.161 32 643 388 1.682

Tabel 1.7. Fordelingen af skovarealet til regioner og ejerforhold.

Region
I alt Privat

Fond eller 
stiftelse

Statsskov
Anden 
statslig

Region 
eller 

kommune
Ukendt

I alt 534.488 344.157 23.014 123.597 7.562 28.941 7.218
Hovedstaden 41.657 11.039 794 26.549 820 2.339 259
Midtjylland 187.345 130.622 4.783 34.439 3.255 11.333 2.647
Nordjylland 96.675 55.766 3.133 30.931 1.598 4.236 1.063
Sjælland 78.802 57.910 11.658 5.610 287 2.801 807
Syddanmark 130.009 88.820 2.645 26.069 1.602 8.233 2.443
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kronegods og fortsat er i statsligt eje. Andelen af statsejede skove er også 

høj i Nordjylland, hvilket skyldes de mange statslige skovrejsningspro-

jekter i hede- og klitområderne i slutningen af 1800- og begyndelsen af 

1900-tallet.

 1.2 Vedmassen
I alt 106,3 mio m3 træ  Den samlede vedmasse i de danske skove er 106,3 mio m3. Dette giver 

en gennemsnitlig vedmasse i skovbevoksningerne på 199 m3/ha. Den 

samlede vedmasse på andre træbevoksede arealer er 1,1 mio. m3, hvilket 

giver en gennemsnitlig vedmasse på 27 m3/ha. Som følge af den usik-

kerhed, der er forbundet med undersøgelsen, ligger den gennemsnitlige 

vedmasse i skovene med 95 pct. sikkerhed indenfor intervallet 194-204 

m3/ha, mens den gennemsnitlige vedmasse på de andre træbevoksede 

arealer er indenfor intervallet 17-37 m3/ha.

25 pct. mere vedmasse  Til sammenligning var den gennemsnitlige vedmasse i skovene ifølge den

i skovene seneste skovstatistik (Skove og plantager 2000) 159 m3/ha. Således er den 

stående vedmasse per hektar i skov 25 pct. højere end hidtil beregnet. For-

skellen skyldes sandsynligvis, at de hidtidige beregninger var baseret på 

skovtællingens aldersklasse- og produktionsklasseoplysninger samt de 

eksisterende tilvækstoversigter2, hvorimod den nuværende skovstatistik 

er baseret på egentlige målinger i skovene. Der er altså generelt en større 

vedmasse per hektar i skovbevoksningerne end forudsat i de modeller, 

der lå til grund for beregningerne i den forrige skovstatistik.

Mest vedmasse  Der er store forskelle på den gennemsnitlige vedmasse i skovbevoksninger 

på Sjælland  i forskellige egne af landet. Således er den gennemsnitlige vedmasse størst 

i regionerne Sjælland og Hovedstaden, mens den er mindst i Region Nord-

jylland. Generelt er de største gennemsnitlige vedmasser registreret i den 

østlige del af landet, hvilket hænger sammen med den større andel af løv-

Tabel 1.8. Gennemsnitlige og totale vedmasser fordelt på regioner.

Skov Andet træbevokset areal

Region
Gennemsnitlig 

vedmasse
m3/ha

Total vedmasse
1000 m3

Gennemsnitlig 
vedmasse

m3/ha

Total vedmasse
1000 m3

I alt 199 106.317 27 1.110
Hovedstaden 277 11.671 105 297
Sjælland 271 21.601 91 343
Syddanmark 172 22.638 23 258
Midtjylland 181 34.285 9 133
Nordjylland 165 16.123 8 80

 2 Tilvækstoversigter er tabellariserede forventede vækstforløb for en given træ-
  art ved en given skovtælling.
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træ, som generelt har et højere vedmassenivau per ha end nåletræ (fi gur 

1.12). Den største samlede vedmasse fi ndes dog i Midtjylland, der har 

det største skovareal og derved også en stor samlet vedmasse (tabel 1.8 

og fi gur 1.13). 

 Figur 1.12. Den gennemsnitlige vedmasse per ha (m3/ha) i de danske 
skove fordelt på de enkelte kommuner.

 Figur 1.13. Den samlede vedmasse (1.000 m3) i de danske skove fordelt på 
de enkelte kommuner.
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 Vedmassens fordeling efter træart 
53 pct. af vedmassen  Af den samlede vedmasse i skovene udgør løvtræ 53 pct. og nåletræ 47 pct. 

er løvtræ  (fi gur 1.14). Hovedparten af vedmassen fi ndes som ventet i bøg (26,6 

mio. m3), rød gran (22,0 mio. m3) og eg (9,6 mio. m3), mens andelen af 

andet løv er overraskende høj (10,7 mio. m3). På de andre træbevoksede 

arealer udgør løvtræet 89 pct. Heraf udgør andre løvtræarter som birk, 

røn og el den største del (73 pct.) mens eg udgør 10 pct. Nåletræarterne 

udgør 11 pct., hvoraf den største andel udgøres af fyrrearter, rødgran og 

andre nåletræarter (hhv. 41, 25 og 18 pct.).

Vedmassen i løvtræ  Vedmassen er som følge af det generelt højere vedmassenivau samlet set 

næsten fordoblet  gået frem for såvel løvtræarterne som for nåletræarterne (tabel 1.9). De 

største ændringer i forhold til den tidligere opgørelse er sket for løvtræ-

arterne, hvor den samlede vedmasse er næsten fordoblet fra 28,8 til 56,3 

mio. m3. Årsagen til denne ændring er dels, at løvtræarealet er stigende i 

forhold til den seneste opgørelse og dels, at særligt den stående vedmas-

se i løvskovsbevoksningerne er større end antaget i de tilvækstoversigter, 

der lå til grund for de tidligere beregninger.

Stor stigning i  Den største forskel mellem den tidligere og nuværende opgørelse af ved-

vedmassen af bøg massen er observeret for bøg, der er steget med 8,5 mio. m3. Da arealet 

for denne art samtidig er gået noget tilbage, må årsagen være et betydeligt 

højere vedmasseniveau end forudsat i de tidligere beregninger. Dette kan 

muligvis hænge sammen med faldende priser på bøgetræ i det seneste 

 Figur 1.14. Fordelingen af vedmasse til forskellige træarter/træartsgrupper.
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årti, der har medført, at en del skovejere har udsat hugsten af bøg. En an-

den årsag er formentlig, at særligt unge skovbevoksninger ikke i så høj 

grad som tidligere plejes med hyppige tyndinger.

 Også vedmassen af eg er gået betydeligt frem, hvilket skal ses i lyset af de 

mange skovrejsninger med denne art. Endelig er vedmassen af ask, ær 

og andre løvtræarter gået frem, hvilket formentlig skyldes, at disse arter 

ofte fi ndes som indblandingsarter og derfor ikke har været indregnet i 

de tidligere opgørelser.

Mindre stigning i  Vedmassen for nåletræarterne er kun ændret lidt i forhold til den tidligere 

vedmassen af nåletræ opgørelse, og ændringen skyldes hovedsageligt, at vedmassen for fyr og 

andre nåletræarter er blevet større. Vedmassen for rødgran er gået svagt 

tilbage, hvilket må tilskrives de omfattende stormfald igennem de seneste 

år, hvor man ikke efterfølgende har genetableret arealet med rødgran. 

Desuden er rødgranarealet reduceret som følge af, at indblandingsarter 

nu henregnes til de respektive arter.

Løvtræets andel af ved- Løvtræarternes andel af vedmassen er størst i skove ejet af fonde eller 

massen størst i skove  stiftelser (63 pct.) og i de kommunalt ejede skove (61 pct.), hvorimod 

ejet af fonde og stiftelser den er mindst i de statsejede skove (45 pct.) (fi gur 1.15). Forskellene i 

andelen af løvtræ skyldes at statsskovene omfatter de store hedeplanta-

ger, hvor dyrkningsforholdene egner sig bedre til nåletræarterne. 

 Tabel 1.9. Areal og fordelingen af vedmassen til træarter.

Areal Vedmasse
2006 1990 2000 2006

1000 ha 1000 m3

Træbevokset i alt 527 55.200 74.300 106.317
Løvtræ i alt 230 23.900 28.800 56.257
Bøg 72 17.300 18.100 26.590
Eg 47 3.600 4.700 9.577
Ask 20 1.000 1.300 4.234
Ær 18 800 1.200 5.109
Andre løvtræarter 74 1.200 3.400 10.746
Nåletræ i alt 286 31.200 45.500 50.063
Rødgran 102 18.900 23.100 22.030
Ædelgran 14 3.100 5.700 7.274
Fyr1 64 1.900 1.200 4.023
Sitkagran2 34 4.900 6.300 7.174
Nordmannsgran3 21 - 4.200 1.152
Nobilis3 10 300 2.000 1.219
Andre nåletræarter 36 2.100 3.200 7.193

   1 I 1990 omfattede denne kategori kun bjergfyr, fransk bjergfyr og contortafyr.
   2 I 1990 omfattede sitkagran også hvidgran og omorikagran.
   3 I 1990 var nordmannsgran og nobilis én kategori, her samlet under nobilis.
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 Figur 1.15. Fordelingen af vedmassen til løv og nål for forskellige ejertyper.

 Vedmassens fordeling til driftsklasser
 I lighed med skovarealets fordeling til driftsklasser, er den samlede ved-

masse på den enkelte prøvefl ade henført til en bestemt driftsklasse

36 pct. af vedmassen i  For bøg ligger en meget stor andel af den samlede vedmasse i aldersklas-

bøg er mere end 100 år  sen over 100 år (36 pct.), mens kun en forsvindende andel ligger i de helt 

unge aldersklasser (tabel 1.10 og fi gur 1.16). Dette skyldes, at de unge 

Figur 1.16. Fordelingen af den samlede vedmasse til aldersklasser for bøg og eg. Aldersklasserne 
henviser til midtpunktet af 10-års klasser.
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bevoksninger har en relativt lille vedmasse og derfor kun i begrænset om-

fang bidrager til den samlede vedmasse. Tallene viser dog, at der er en 

relativt stor mængde hugstmodent bøgetræ, som man også kan se ud af 

fordelingen af bøgeskovsarealet til driftsklasser.

 Også for eg fi ndes en stor del af vedmassen i de ældre aldersklasser, men 

det er knap så udtalt som for bøg. Der er således en mere ensartet forde-

ling af vedmassen mellem aldersklasserne for eg, idet det dog kun er en 

mindre del af vedmassen, der er i aldersklasserne under 20 år. 

Omkring 50 pct. af ved- For rødgran og sitkagran er omkring halvdelen af vedmassen i aldersklas-

massen i gran er  serne fra 30 til 50 år, mens kun en mindre andel af den samlede vedmasse

30-50 år gammel er ældre end 60 år (fi gur 1.17). Dette hænger sammen med nåletræarter-

nes naturlige levetid, men afspejler også, at træer i de ældre aldersklasser 

er betydeligt udsatte for stormfald. Kun en meget lille del af den samlede 

vedmasse for de to granarter er i aldersklassen under 20 år og afspejler 

en reduktion i anvendelsen af rødgran og sitkagran.

Mere vedmasse end  For løvtræarterne er der målt generelt højere vedmasseniveauer end for-

hidtil forudsagt  ventet ud fra de modeller for skovbevoksningernes vækst, der blev anvendt 

i forbindelse med den foregående skovstatistik (tabel 1.10 og suppleren-

de tabeller: tabel 1.20). Forskellen er særligt udtalt i de unge og mellem-

aldrende bevoksninger, mens forskellene er mindre i ældre bevoksninger. 

Figur 1.17. Fordelingen af den samlede vedmasse til aldersklasser for rødgran og sitkagran. Alders-
klasserne henviser til midtpunktet af 10-års klasser.
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Blandt årsagerne kan nævnes, at bevoksningsplejen med tidlige tyndinger 

næppe er så intensiv i dag som tidligere som følge af de lave priser for de 

små sortimenter, samt at lave priser på blandt andet bøg i de senere år har 

reduceret hugsten.

 For nåletræarterne er der i de mellemaldrende klasser (20-40 år) en ten-

dens til, at der er målt højere vedmasse sammenholdt med Skove og plan-

tager 2000. I de ældre bevoksninger (>60 år) er der gennemgående blevet 

målt lavere vedmasser end forventet. Baggrunden kan være, at der tidlige-

re blev regnet ud fra en bevoksningskvotient på 90 pct. I en del af de æl-

dre bevoksninger er der målt bevoksningskvotienter, der er markant la-

vere (under 60 pct.), muligvis som følge af skader forvoldt af stormfald, 

angreb af barkbiller eller råd. Samtidig afspejler tallene, at der føres en 

svag hugst i de mellemaldrende bevoksninger. 

Tabel 1.10. Driftsklassevis fordeling af vedmassen i de danske skove. Tomme aldersklasser opstår, 
når der ikke har været målt alder på træerne i prøvefl aden.

Træart
Al-
ders-
klasse

Bøg Eg Ask Ær
Andet 
løv-
træ

Rød-
gran

Sitka-
gran

Ædel-
gran

Fyr
Nord-

manns-
gran

Nobi-
lis

Andet 
nåle-
træ

1.000 m3

  I alt 28.976 9.388 4.198 3.831 9.295 23.155 7.092 4.287 6.924 1.440 1.244 6.489

- 3.245 1.148 506 404 1.705 1.161 519 465 818 118 53 573

5 194 66 64 86 108 24 10 1 30 9 2 66

15 783 184 21 161 381 778 308 64 173 146 97 224

25 655 568 118 464 1.047 3.186 1.041 272 372 158 289 641

35 1.082 876 399 575 1.402 4.898 1.750 858 1.329 454 325 701

45 2.042 1.129 737 986 1.827 6.515 1.321 1.218 1.223 409 195 1.968

55 2.452 1.065 500 778 1.168 4.042 1.611 869 1.459 53 245 1.488

65 1.952 901 809 146 460 1.583 376 76 662 92 458

75 2.668 936 520 154 527 682 120 228 561 38 32

85 2.573 342 262 78 341 145 157 78 174

95 2.121 781 120 232 102 36 24 131 122

>100 9.208 1.393 141 96 39 55 88 43
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 Vedmassens fordeling til størrelsesklasser
 Anvendelsen af træressourcen er i vid udstrækning knyttet til arten og 

størrelsen af træet. Det er således interessant at se på fordelingen af ved-

massen til forskellige størrelsesklasser. I fi gur 1.18 er vist fordelingen af 

vedmassen til 10 cm diameterklasser for bøg og eg. 

Figur 1.18. Vedmassefordelingen til diameterklasser for bøg og eg. Størrelsesklasserne henviser til 
midtpunktet af 10 cm diameterklasser målt i 1,3 meters højde over jorden.

Figur 1.19. Vedmassefordelingen til diameterklasser for rødgran og sitkagran. Størrelsesklasserne 
henviser til midtpunktet af 10 cm diameterklasser målt i 1,3 meters højde over jorden.
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Meget stort bøgetræ  En relativt stor andel af den samlede vedmasse for bøg ligger i diameter-

klasserne >60 cm, som kan betragtes som ”hugstmodne” træer. Vedmassen 

fordeler sig jævnt til de øvrige diameterklasser, med en mindre andel i de 

helt små klasser. For egs vedkommende er en større andel af vedmassen 

repræsenteret i de små diameterklasser, hvilket kan skyldes de seneste års 

skovrejsning af især denne art.

Meget småt og  For rødgran og sitkagran er det slående, at så stor en del af vedmassen er 

mellemstort gran  i de små (<20 cm) og mellemstore (20-30 cm) diameterklasser. Særligt 

for rødgran er der kun en meget lille del af den samlede vedmasse med 

en diameter over 40 cm. Dette hænger naturligt sammen med artens le-

vealder, at prisstrukturen på nåletræstømmer hidtil har fremmet ikke for 

stort dimensioneret nåletræ og ikke mindst omfattende stormfald, der i 

særlig grad er gået ud over de store træer.

 Fordeling af vedmassen til skovejere
Det meste af vedmassen Den største del af vedmassen i de danske skove (65 pct.) er ejet af private, 

er privatejet  hvilket hænger naturligt sammen med at den største del af skovarealet er 

på private hænder (tabel 1.11). Statsskovene er ejer af 23 pct. af vedmassen, 

og den resterende del er ejet af fonde og stiftelser (5 pct.), andre stats lige 

ejere (1 pct.) og regioner og kommuner (5 pct.). På en lille del af area let 

var det ikke muligt at identifi cere ejerforholdet (0,3 pct.).

Størst gennemsnitlig  Den gennemsnitlige vedmasse i de private skove og i statsskovene er ca.

vedmasse i skove ejet  200 m3/ha (fi gur 1.20). Den gennemsnitlige vedmasse er højere i skovene

af fonde og stiftelser  ejet af fonde og stiftelser (250 m3/ha), mens den er lavere i andre stats-

ejede skove (150 m3/ha) samt i kommunalt ejede skove (180 m3/ha). De 

Tabel 1.11. Fordelingen af vedmassen til forskellige ejerskaber. De grå felter viser vedmassen per ha.

I alt Privat
Fond 
eller 

stiftelse
Statsskov

Anden 
statslig

Region 
eller 

kommune
Ukendt

1000 m3

I alt 106.317 69.344 5.464 24.734 1.143 5.310 322
199 200 249 202 150 181 43

Region Hovedstaden 11.671 2.946 227 7.697 205 551 43
277 263 296 289 245 231 162

Region Sjælland 21.601 16.012 3.319 1.577 97 596 0
271 272 294 280 330 208 0

Region Syddanmark 22.638 16.239 265 4.236 280 1.599 19
172 180 104 162 171 190 8

Region Midtjylland 34.285 23.772 1.065 7.155 335 1.699 260
181 179 230 207 101 147 96

Region Nordjylland 16.123 10.375 588 4.069 226 865 0
165 183 194 131 138 200 0
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relativt lave vedmasser i de kommunalt ejede skove hænger sandsynligvis 

sammen med, at disse skove i mange tilfælde har karakter af lysåben lyst-

skov, hvor formålet er rekreative oplevelser frem for vedmasseproduktion. 

Ligeledes skyldes de lave vedmasser i de andre statsejede skove, at en del 

af disse skove ligger på militærets øvelsesterræner, hvor formålet ikke pri-

mært er træproduktion.

 1.3 Kronedække
 Kronedækket har betydning for vedmasseproduktionen i skovbevoksnin-

ger, fordi det angiver, hvor stor en del af det skovbevoksede areal, der er 

dækket af produktiv biomasse. Således anvendes kronedækket sammen 

med modeller for skovbevoksningers vedmasseproduktion til at forudsige 

den samlede produktion af vedmasse. Kronedækket har også betydning 

for biodiversiteten i de danske skove. En del arter er knyttet til lysåbne 

skovnaturtyper, og tilstedeværelsen af sådanne naturtyper er således af-

gørende for disse arters fortsatte eksistens. 

1/3 af skovbevoksningerne  Resultaterne viser, at 29 pct. af skovarealet har et sluttet kronedække 

har sluttet kronedække  (>90 pct. kronedække, se fi gur 1.21). Samlet set er det kun omkrig 17 pct. 

af skovarealet, der har en kronedækningsgrad på mindre end 50 pct.

 Figur 1.20. Den gennemsnitlige vedmasse per hektar fordelt på ejerkata-
gorier og region.
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Lavt kronedække i unge  Generelt observeres der lave kronedækningsgrader i unge bevoksninger 

og gamle bevoksninger  (se tabel 1.12). Dette hænger naturligt sammen med, at træernes kroner 

endnu ikke når sammen og danner et sluttet kronetag. For løvtræarterne 

er kronedækket nogenlunde konstant på et højt niveau (>80 pct.) igennem 

stort set hele bevoksningens liv. Dette står i kontrast til de fl este nåletræ-

arter, hvor kronedækket er generelt aftagende ved en bevoksningsalder 

over 50 år. Dette kan blandt andet skyldes, at antallet af rådangrebne 

nåletræer stiger med alderen (se afsnit 2.4). Træer med råd i rødder og 

 Figur 1.21. Fordelingen af kronedækningsgraden (i pct.) for alle træarter.

Tabel 1.12. Gennemsnitligt kronedække for forskellige driftsklasser i pct. Tomme aldersklasser om-
fatter bevoksninger for hvilken der ikke er fundet en alder.

Træart

Alders-
klasse 

Bøg Eg Ask Ær
Andet 
løv-
træ

Rød-
gran

Sitka-
gran

Ædel-
gran

Fyr
Nord-

manns-
gran

Nobi-
lis

Andet 
nåle-
træ

- 78 75 75 83 68 75 67 80 59 39 46 65
5 45 24 53 75 37 38 32 32 29 20 33

15 76 74 51 80 70 77 79 67 60 55 59 70
25 88 71 81 86 70 83 88 85 63 69 62 81
35 86 78 81 83 72 80 83 85 65 87 72 76
45 89 80 77 84 71 74 76 74 69 73 58 75
55 89 76 79 88 74 74 71 83 65 58 72
65 86 75 69 71 68 67 68 59
75 83 82 86 80 63 60 69
85 88 83 83 72 75
95 76 75

>100 80 81 73 74
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stammer er mere udsatte for stormfald. Således er angreb af rådsvampe 

kombineret med hyppige storme en sandsynlig årsag til det lave krone-

dække i ældre nåletræbevoksninger og til de lave vedmasser observeret i 

disse skovbevoksninger (supplerende tabeller: tabel 1.20).

 1.4 Kulstofl ager
 Skovtræerne binder kulstof i biomassen ved at optage kuldioxid i forbin-

delse med fotosyntesen. Skovenes evne til at binde kuldioxid har betyd-

ning for den globale kuldioxidbalance og derved for klimaforandringer. 

Skovene binder kulstof  Skovenes lager af kulstof er fordelt på den overjordiske biomasse i stam-

i træer og jord  mer, grene og løv og den underjordiske del i træernes rødder. Når blade 

og nåle falder til jorden eller træerne dør og falder til jorden, tilføres jor-

den kulstof fra biomassen. I jorden fi ndes kulstoff et dels i det organiske 

lag af dødt løv og døde grene oven på mineraljorden og dels i selve mine-

raljorden, hvor kulstoff et særligt stammer fra døde rødder eller er trans-

porteret ned af forskellige jordbundsdyr. Langt den største del af jord-

bundens kulstof fi ndes i de øverste 50 cm, men der er målbart kulstof 

ned til omkring en meters dybde i de fl este danske skovjorde. En egent-

lig opgørelse af kulstofl ageret i skovjorde haves endnu ikke som led i den 

danske skovstatistik, men tykkelsen af det organiske jordlag er målt og 

danner grundlag for en opgørelse af dettes kulstofi ndhold. I skovstati-

stikken fra 2000 blev det samlede kulstofl ager i skovjordene skønnet til 

230 mio. tons kuldioxid.

Skovtræer har bundet Det samlede kulstofl ager i den levende vedmasse (rødder, stamme og gre-

kuldioxid svarende til ne) er beregnet til omtrent 36 mio. tons, hvilket svarer til 67,7 tons per ha.

2,7 gange det årlige Omtrent halvdelen er bundet i løvtræbevoksninger og halvdelen i nåle-

udslip  træbevoksninger (tabel 1.13). Omregnet til kuldioxid er der bundet i alt 

132 mio. tons i de danske skove, hvilket svarer til ca. 2,7 gange det sam-

lede årlige udslip af kuldioxid i Danmark i 2005 (Energistyrelsen, 2006). 

 Døde træer og større døde grene bidrager relativt lidt til den samlede kul-

stofl agring i skovene. I alt er 0,3 mio. tons kulstof bundet i dødt ved, 

svarende til 0,6 tons per ha. Det organiske lag af døde blade og mindre 

grene binder i alt 6,7 mio. tons kulstof svarende til 12,5 tons C/ha eller 

omtrent en femtedel af den mængde kulstof, der er bundet i den levende 

biomasse. 
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 Tabel 1.13. Kulstofl agring i forskellige komponenter.

Skov Andet træbevokset areal

Komponent
Biomasse
mio. ton

Kulstof
mio. ton

Biomasse
mio. ton

Kulstof
mio. ton

Levende vedmasse 72,338 36,169 0,749 0,375
Dødt ved 0,654 0,327 0,006 0,003
Organisk lag 16,749 6,699 1,452 0,581

 Generelt følger den relative fordeling af kulstof til de enkelte træarter 

fordelingen af vedmasse, idet bindingen af kulstof per kubikmeter ved-

masse er forholdsvis ens for de forskellige arter (tabel 1.14). I forhold til 

den tidligere opgørelse er kulstofl ageret steget betydeligt. Dette hænger 

naturligt sammen med, at det samlede skovareal er større end fundet i 

den tidligere opgørelse, og desuden er vedmassen per hektar også større.

 Da kulstofl ageret i vid udstrækning følger størrelsen af vedmassen, er det 

naturligt, at de skovrige kommuner i Midtjylland, på nordsiden af Djurs-

land, på Bornholm og på Lolland-Falster har den største del af det sam-

lede lager af kulstof i vedmassen (se fi gur 1.22).

Tabel 1.14. Kulstofl ager i den levende vedmasse fordelt efter træart.

Skov Andet træbevokset areal
Kulstof CO2 Kulstof CO2

pr. ha
t/ ha

i alt
mio. t

andel
%

i alt
mio. t

pr. ha
t/ha

i alt
mio. t

andel
%

i alt
mio. t

Hele landet 68 36,169 100,0 132,620 9 0,375 100,0 1,374
Løvtræ i alt 81 18,768 51,9 68,818 11 0,332 88,5 1,216
Bøg 124 8,933 24,7 32,756 75 0,024 6,4 0,088
Eg 69 3,278 9,1 12,018 9 0,036 9,6 0,131
Ask 87 1,715 4,7 6,288 21 0,009 2,3 0,032
Ær 70 1,243 3,4 4,558 27 0,019 5,0 0,069
Andet løv 49 3,599 10,0 13,197 10 0,244 65,2 0,896
Nåletræ i alt 62 17,401 48,1 63,802 4 0,043 11,5 0,157
Rødgran 74 7,532 20,8 27,617 10 0,011 2,9 0,040
Sitkagran 70 2,389 6,6 8,761 13 0,006 1,7 0,023
Ædelgran 98 1,380 3,8 5,060 0 0,000 0,0 0,000
Fyrre arter 43 2,776 7,7 10,179 3 0,018 4,9 0,067
Nordmannsgran 20 0,416 1,2 1,526 0 0,000 0,1 0,002
Nobilis 39 0,395 1,1 1,448 0 0,000 0,0 0,000
Andet nål 69 2,512 6,9 9,211 4 0,007 1,9 0,026
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  Figur 1.22. Kulstofl ager i levende biomasse i mio. ton fordelt på kommuner.

 1.5 Referencer
 Danmarks Statistik, 2007: Statistisk årbog 2007. Danmarks Statistik, 

København. 599 sider.

 Danmarks Statistik, Skov & Landskab og Skov- og Naturstyrelsen, 

2002: Skove og plantager 2000. Danmarks Statistik, Skov & Landskab, 

Skov- og Naturstyrelsen. Købehavn. 171 sider.

 Dansk Juletræsdyrkerforening, 2008: Personlig kommunikation, Dansk 

Juletræsdyrkerforening, Skovenes Hus, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.

 Energistyrelsen, 2006: Energistatistik 2006. Energistyrelsen, København. 

50 sider.
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 1.6 Supplerende tabeller

Tabel 1.15. Fordelingen af skovarealet til forskellige arealanvendelser og ejertyper. 

I alt
Hjælpe-
arealer

Skov-
bevok-

set

Midlerti-
digt ube-

vokset
Løvtræ Bøg Eg Ask Ær

Skov (ha)

Hele landet 534.488 7.936 526.552 10.595 229.884 71.614 47.005 19.619 17.779

Privat 344.157 3.732 340.424 6.235 154.018 43.460 29.267 15.078 13.286

Fond eller stiftelse 23.014 271 22.742 552 13.381 5.773 2.121 1.401 1.093

Statsskov 123.597 1.660 121.937 1.473 42.423 17.602 10.243 1.928 2.220

Andet statsejet skov 7.562 70 7.492 239 3.838 304 1.367 178 112

Region eller kommune 28.941 398 28.543 309 15.538 4.263 3.709 1.034 1.067

Ukendt 7.218 1.805 5.413 1.788 686 212 299 0

Andet træbevokset areal (ha)

Hele landet 41.079 0 41.079 0 23.840 252 3.026 332 551

Privat 26.783 0 26.783 0 16.980 113 2.052 248 291

Fond eller stiftelse 1.292 0 1.292 0 563 222 78 0

Statsskov 6.207 0 6.207 0 2.898 139 268 14

Andet statsejet skov 1.441 0 1.441 0 1.013 209

Region eller kommune 2.720 0 2.720 0 2.245 241 5 246

Ukendt 2.636 0 2.636 0 141 34
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Andet 
løv

Nåletræ
Rød-
gran

Sitka-
gran

Ædel-
gran

Fyrre-
arter

Nord-
manns-

gran
Nobilis

Anden 
nål

Ukendt

Skov

73.867 281.166 101.827 34.024 13.928 64.023 20.892 10.029 36.443 4.907 Hele landet

52.926 178.011 66.593 18.959 8.895 34.460 18.077 8.225 22.802 2.161 Privat

2.994 8.778 4.103 1.302 382 723 579 31 1.657 32 Fond eller stiftelse

10.431 77.399 26.034 12.119 3.846 23.386 1.744 1.450 8.819 643 Statsskov

1.876 3.415 716 433 107 1.180 182 796 Andet statsejet skov

5.465 12.308 4.164 737 700 3.898 253 322 2.234 388 Region eller kommune

176 1.256 217 474 0 374 56 136 1.682 Ukendt

Andet træbevokset areal

19.680 8.465 769 350 0 5.928 139 0 1.279 8.775 Hele landet

14.276 4.990 482 190 3.170 139 1.010 4.814 Privat

263 669 208 337 125 60 Fond eller stiftelse

2.477 2.221 66 55 2.094 6 1.088 Statsskov

804 290 151 139 139 Andet statsejet skov

1.754 156 13 106 37 0 318 Region eller kommune

107 139 139 2.356 Ukendt
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Tabel 1.16. Fordelingen af det træbevoksede skovareal til driftsklasser. Lyse felter angiver det sam-
lede areal (ha) i driftsklassen, mens mørke felter angiver driftsklassens andel (pct.) af træartens 
samlede areal. Tomme aldersklasser opstår, når det ikke har været målt alder på træerne.

Aldersklasse Bøg Eg Ask Ær Andet løv Rødgran Sitkagran

I alt 78.186 52.868 15.179 17.839 63.600 108.240 33.159

100 100 100 100 100 100 100

- 9.010 7.135 2.297 2.436 11.927 6.443 2.545

11,5 13,5 15,1 13,7 18,8 6,0 7,7

   5 1.823 4.988 1.028 1.278 7.546 2.509 1.732

2,3 9,4 6,8 7,2 11,9 2,3 5,2

  15 5.433 5.798 1.276 787 6.636 14.498 5.851

6,9 11,0 8,4 4,4 10,4 13,4 17,6

  25 3.519 6.070 2.055 786 9.975 20.937 5.557

4,5 11,5 13,5 4,4 15,7 19,3 16,8

  35 4.374 5.447 2.258 1.970 8.874 18.418 6.794

5,6 10,3 14,9 11,0 14,0 17,0 20,5

  45 6.186 4.909 3.138 2.684 8.611 22.449 3.984

7,9 9,3 20,7 15,0 13,5 20,7 12,0

  55 6.676 4.449 2.055 1.785 4.624 13.360 4.765

8,5 8,4 13,5 10,0 7,3 12,3 14,4

  65 5.074 3.762 469 2.918 1.955 5.818 1.222

6,5 7,1 3,1 16,4 3,1 5,4 3,7

  75 6.501 2.997 388 1.589 1.661 2.719 579

8,3 5,7 2,6 8,9 2,6 2,5 1,7

  85 5.203 1.237 215 813 994 578

6,7 2,3 1,4 4,6 1,6 0,5

  95 5.064 2.499 279 538 360 129

6,5 4,7 1,6 0,8 0,3 0,4

>100 19.324 3.577 513 259 150

24,7 6,8 2,9 0,4 0,1
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Ædelgran Fyr
Nordmanns-

gran
Nobilis Andet nål Ukendt Aldersklasse

13.927 62.191 21.834 10.274 34.085 4.574 I alt

100 100 100 100 100 100

1.819 8.539 2.476 866 3.365 -

13,1 13,7 11,3 8,4 9,9

129 1.960 5.310 1.573 3.720    5

0,9 3,2 24,3 15,3 10,9

675 7.009 8.764 3.259 4.507   15

4,8 11,3 40,1 31,7 13,2

1.713 7120 1.758 2.166 4.327   25

12,3 11,4 8,1 21,1 12,7

2.593 12.132 1.453 824 3.989   35

18,6 19,5 6,7 8,0 11,7

3.771 7.397 1.572 802 7.134   45

27,1 11,9 7,2 7,8 20,9

1.868 8137 242 664 4.512   55

13,4 13,1 1,1 6,5 13,2

400 4.368 259 1.532   65

2,9 7,0 1,2 4,5

527 3.183 119 156   75

3,8 5,1 1,2 0,5

306 805 421   85

2,2 1,3 1,2

46 549 292   95

0,3 0,9 0,9

79 991 129 >100

0,6 1,6 0,4
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Tabel 1.17. Størrelsesklassefordeling for en række træarter i de danske skove. Andelene angiver den 

procentvise andel af stammerne.

Størrelsesklasse Bøg Eg Ask Ær Andet løv Rødgran

cm pct.
  5 90,0 74,5 87,0 91,8 93,1 45,7
 15 4,5 13,8 6,1 4,9 4,8 35,0
 25 2,4 6,7 3,6 2,1 1,4 15,6
 35 1,4 3,0 2,0 0,9 0,5 3,4
 45 0,8 1,2 0,8 0,2 0,1 0,3
 55 0,5 0,5 0,4 0,1 0,0 0,1
 65 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
>70 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Tabel 1.18. Skovarealet fordelt til størrelsesklasser. Lyse felter viser størrelsen af skovarealet (ha), der

er optaget af træer i den pågældende diameterklasse. Mørke felter viser størrelsesklassens andel i 

pct. af det samlede skovareal for den enkelte art. Manglende størrelsesklasser opstår, når der på en 

prøvefl ade ikke er målt træer, men kun registreret en hovedtræart for bevoksningen.

Størrelsesklasse Bøg Eg Ask Ær Andet løv Rødgran

cm ha
I alt 71.614 47.005 19.619 17.779 73.867 101.827

100 100 100 100 100 100
- 1.992 3.980 595 603 4.635 3.675

2,8 8,5 3,0 3,4 6,3 3,6
  5 5.492 7.695 2.478 3.782 23.606 13.214

7,7 16,4 12,6 21,3 32,0 13,0
 15 7.459 8.801 3.142 4.336 20.683 34.787

10,4 18,7 16,0 24,4 28,0 34,2
 25 10.310 8.602 3.839 4.037 13.279 32.624

14,4 18,3 19,6 22,7 18,0 32,0
 35 10.537 6.498 4.064 3.288 7.526 13.684

14,7 13,8 20,7 18,5 10,2 13,4
 45 10.809 4.907 2.725 1.065 2.397 2.441

15,1 10,4 13,9 6,0 3,2 2,4
 55 10.127 2.745 1.784 465 1.012 972

14,1 5,8 9,1 2,6 1,4 1,0
 65 7.734 1.731 627 158 487 344

10,8 3,7 3,2 0,9 0,7 0,3
>70 7.153 2.048 365 46 242 87

10,0 4,4 1,9 0,3 0,3 0,1
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Sitkagran Ædelgran Fyr
Nordmanns-

gran
Nobilis Andet nål Størrelsesklasse

pct. cm
54,4 39,9 73,2 81,6 64,3 55,9   5
28,5 30,0 17,9 14,0 26,2 29,2  15
12,5 17,9 6,7 3,6 5,9 10,2  25
3,7 8,8 1,9 0,7 2,7 3,8  35
0,6 2,5 0,3 0,1 0,7 0,6  45
0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2  55
0,0 0,2 0,0 0,0 0,1  65
0,0 0,0 0,0 0,0 >70

Sitkagran Ædelgran Fyr
Nordmanns-

gran
Nobilis Andet nål Størrelsesklasse

ha cm
34.024 13.928 64.023 20.892 10.029 36.443 I alt

100 100 100 100 100 100
1.793 364 3.832 4.797 1.438 2.499 -

5,3 2,6 6,0 23,0 14,3 6,9
5.307 724 15.713 9.157 3.191 5.611   5
15,6 5,2 24,5 43,8 31,8 15,4

9.487 2.888 19.908 4.200 2.668 10.813  15
27,9 20,7 31,1 20,1 26,6 29,7

8.826 3.900 14.469 1.974 1.190 8.589  25
25,9 28,0 22,6 9,4 11,9 23,6

5.361 3.553 7.123 615 925 5.631  35
15,8 25,5 11,1 2,9 9,2 15,5

1.958 1.627 2.121 114 447 1.743  45
5,8 11,7 3,3 0,5 4,5 4,8
793 547 636 35 129 891  55
2,3 3,9 1,0 0,2 1,3 2,4
440 229 165 40 491  65
1,3 1,6 0,3 0,4 1,3
60 97 56 175 >70
0,2 0,7 0,1 0,5
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Tabel 1.19. Fordelingen af vedmassen til skovejere. Lyse felter angiver den samlede 

vedmasse (1.000 m3), mens mørke felter angiver den gennemsnitlige vedmasse (m3/ha).

I alt Privat Fond eller stiftelse Skov- og Naturstyrelsen
1.000 m3

I alt 106.320 68.973 5.729 24.936
 199 200 249 202
Løvtræ 56.255 37.460 3.604 11.255
 245 243 269 265
Bøg 26.590 16.215 2.074 6.714
 371 373 359 381
Eg 9.577 6.167 545 2.160
 204 211 257 211
Ask 5.109 3.923 365 529
 260 260 261 274
Ær 4.234 3.078 270 603
 238 232 247 271
Andet løv 10.746 8.077 350 1.249
 145 153 117 120
Nåletræ 50.064 31.513 2.125 13.681
 178 177 242 177
Rødgran 22.030 14.237 1.178 5.653
 216 214 287 217
Sitkagran 7.174 4.371 318 2.101
 211 231 244 173
Ædelgran 4.023 2.698 132 1.039
 289 303 345 270
Fyr 7.274 4.187 89 2.419
 114 121 123 103
Nordmannsgran 1.219 859 91 205
 58 48 157 117
Nobilis 1.152 882 14 222
 115 107 457 153
Andet nål 7.193 4.279 303 2.043
 197 188 183 232
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Anden statslig Region eller kommune Ukendt
1.000 m3

1.137 5.233 312 I alt
150 181 43  
608 3.191 138 Løvtræ
158 205 201  
114 1.409 63 Bøg
374 331 300  
155 494 56 Eg
113 133 188  
37 255 0 Ask

208 246  
16 268 0 Ær

138 251  
287 766 18 Andet løv
153 140 103  
529 2.042 174 Nåletræ
155 166 139  
140 804 17 Rødgran
195 193 80  
111 174 99 Sitkagran
257 237 209  
24 131 0 Ædelgran

223 187  
140 423 17 Fyr
118 109 45  
26 38 0 Nordmannsgran

146 148  
0 34 0 Nobilis

105  
88 438 42 Andet nål

111 196 307  
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Tabel 1.20. Driftsklassevis fordeling af vedmassen i de danske skove. Lyse felter angiver den samlede
vedmasse i driftsklassen (1.000 m3), mens mørke felter angiver driftsklassens gennemsnitlige ved-
masse (m3/ha). Tomme aldersklasser opstår, når der ikke har været målt alder på træerne i prøvefl a-
den eller træer i den aldersklasse.

Træart

Aldersklasse Bøg Eg Ask Ær
Andet løv-

træ
Rødgran

   - 3.245 1.148 506 404 1.705 1.161
360 161 208 176 143 180

   5 194 66 64 86 108 24
106 13 50 83 14 9

  15 783 184 21 161 381 778
144 32 27 126 57 54

  25 655 568 118 464 1.047 3.186
186 94 150 226 105 152

  35 1.082 876 399 575 1.402 4.898
247 161 202 255 158 266

  45 2.042 1.129 737 986 1.827 6.515
330 230 275 314 212 290

  55 2.452 1.065 500 778 1.168 4.042
367 239 280 379 253 303

  65 1.952 901 809 146 460 1.583
385 239 277 311 235 272

  75 2.668 936 520 154 527 682
410 312 327 396 317 251

  85 2.573 342 262 78 341 145
494 276 322 364 343 252

  95 2.121 781 120 232 102
419 312 429 431 283

>100 9.208 1.393 141 96 39
477 389 275 370 257

Tabel 1.21. Størrelsesklassefordeling af vedmassen (1.000 m3 i de danske skove. Vedmassen i de 

danske skove fordelt til træart og 10 cm størrelsesklasser.

Træart
Størrelses-
klasse

I alt Bøg Eg Ask Ær
Andet 
løvtræ

Rødgran

cm 1000 m3

I alt 106.320 26.590 9.577 5.109 4.234 10.746 22.030
  5 4.092 401 266 160 272 1.192 769
 15 18.563 1.467 1.064 501 823 2.622 6.100
 25 28.867 3.168 1.870 1.027 1.201 2.906 9.462
 35 22.799 4.173 1.908 1.284 1.216 2.352 4.617
 45 11.394 4.465 1.417 960 397 795 685
 55 8.407 4.610 1.022 728 219 399 250
 65 5.599 3.735 710 236 81 234 105
>70 6.598 4.570 1.320 213 24 245 42
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Træart

Sitkagran Ædelgran Fyr
Nordmanns-

gran
Nobilis

Andet nåle-
træ

Aldersklasse

519 465 818 118 53 573    -
204 256 96 48 62 170
10 1 30 9 2 66    5
6 6 15 2 1 18

308 64 173 146 97 224   15
53 95 25 17 30 50

1.041 272 372 158 289 641   25
187 159 52 90 133 148

1.750 858 1.329 454 325 701   35
258 331 110 313 394 176

1.321 1.218 1.223 409 195 1.968   45
332 323 165 260 243 276

1.611 869 1.459 53 245 1.488   55
338 465 179 221 369 330
376 76 662 92 458   65
308 190 152 355 299
120 228 561 38 32   75
208 433 176 316 206

157 78 174   85
512 96 413

36 24 131 122   95
276 523 239 417

55 88 43 >100
698 88 334

Sitkagran Ædelgran Fyr
Nordmanns-

gran
Nobilis

Andet nåle-
træ

Størrelses-
klasse

1000 m3 cm
7.174 4.023 7.274 1.219 1.152 7.193 I alt

175 55 470 110 54 168   5
1.610 490 1.742 423 234 1.487  15
2.581 1.134 2.673 446 323 2.075  25
1.861 1.281 1.639 192 329 1.947  35

589 683 482 36 150 734  45
252 236 191 12 47 441  55
79 100 60 15 243  65
27 43 17 97 >70
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 2 Skovsundhed

 De danske skoves sundhedstilstand påvirkes af en lang række naturgivne 

såvel som menneskeskabte faktorer. Til de naturgivne faktorer henregnes 

vejrforhold som nedbør, kulde, tørke og storme, samt saltnedslag fra ha-

vet. Dertil kommer de biologiske skadevoldere, som især er insekter og 

svampe. Til de menneskeskabte faktorer henregnes tilførsel af luftbårne 

stoff er fra landbrug, industri, trafi k, energiproduktion og boliger. Des-

uden påvirkes skovenes sundhed og stabilitet af skovdyrkningen, specielt 

hugst og træartsvalg. Både biologiske og ikke-biologiske faktorer sætter 

grænser for, hvad man kan plante eller så, og hvordan man kan dyrke 

skoven. Når nåletræ dominerer i det vestlige Jylland (se fi gur 1.6), skyl-

des det blandt andet, at næringsfattige jorde, frostfare og nærheden til 

havet med saltnedslag gør det vanskeligt at dyrke løvtræ.

Ekstensiv og intensiv  Danmark har som følge af en beslutning i EU’s Ministerråd forpligtiget 

overvågning af skovene  sig til at deltage i overvågningen af skovene indenfor EU. De danske skoves 

sundhedstilstand følges derfor i to overvågningsprogrammer, som er en 

del af et internationalt samarbejde indenfor en konvention i FN-regi 

(www.unece.org/env/lrtap) og et hovedsageligt europæisk program for 

vurdering og overvågning af luftforurenings indvirkning på skov (www.

icp-forests.org). Skovsundheden overvåges både ekstensivt for at få et 

overblik over tilstanden og intensivt for at få viden om de væsentlige på-

virkninger og mulige forklaringer. I den ekstensive skovovervågning 

indsamles data om især nåle/bladtab som indikator for skovsundhed på 

mange punkter over hele Europa, (afsnit 2.1). I den intensive overvåg-

ning ses nærmere på en række faktorer, som påvirker skovene, især luft-

forurening (afsnit 2.3).

Skovsundheds-  De første bestræbelser på at vurdere skovenes sundhed i Danmark star-

vurderinger siden 1984  tede i 1984, og med systematiske vurderinger af skovtræernes sundhed 

siden 1989 fi ndes nu et datamateriale, som spænder over perioder med 

både god og dårlig sundhedstilstand hos de vigtigste træarter i Danmark. 

Ligesom klima normaler er nyttige i en debat om vejret eller klimaændrin-

ger, er denne fælles reference blevet et sammenligningsgrundlag for ud-

viklingen i skovenes sundhedstilstand. Med den nye skovstatistik i Dan-

mark er der nu et yderligere datagrundlag for at vurdere skovenes sund-

hedstilstand for hovedtræarterne, rødgran, bøg og eg.
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 2.1 Nåle-/bladtab 
Nåle-/bladtab er  Bedømmelser af træernes tab af nåle og blade er siden 1989 blevet anvendt

en indikator for  som indikator for træernes sundhed. 0 pct. tab svarer til, at træet har fuldt

skovsundhed løv og er i optimal sundhedstilstand. Træer med et nåle-/bladtab på op til 

25 pct. betragtes ikke som skadet, idet dette tab skønnes at ligge indenfor 

rammerne af træernes naturlige variation. Træer med nåle-/bladtab på 

mere end 25 pct. vurderes at være skadede, og 100 pct. betyder, at træet 

er dødt. Figur 2.1 viser udviklingen af det gennemsnitlige nåle-/bladtab 

for hovedtræarterne eg, bøg og rødgran i perioden 1989 til 2006.

Størst bladtab hos eg Eg har både det højeste bladtab og de største udsving i årlige bladtab. Sund-

heden er dog væsentlig bedre i 2000-2006 end i den foregående periode. 

Dårlig sundhed i eg er typisk kædet sammen med afl øvning i det sene 

forår, dvs. at sommerfuglelarver spiser bladene under udspringet. Der var 

omfattende afl øvninger i 1996-1997, og i perioden 2003-2006 har der 

været lokale afl øvninger rundt om i landet. Også sommertørke kan stres-

se egene, idet den lange og tørre sommer i 1992 fi k egene til at smide 

mange skud sidst på sommeren. Det viste sig som et øget bladtab i 1993.

Tilfredsstillende  Bøg havde ringest sundhed midt i 1990’erne, med et særligt stort blad-

sundhed for bøg  tab i 1995, hvor der både var tørke og stor oldensætning. Siden år 2000 

har bøgens sundhed generelt været god, og bladtabet har ligget på et sta-

 Figur 2.1. Gennemsnitligt nåle-/bladtab for bøg, eg og rødgran fra 1989 
til 2006. Fra 2003 er resultater fra skovstatistikken med, hvilket er en af 
grundene til forskydningen i nåletab for rødgran.
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bilt lavt niveau. Overvågningen har vist, at bøgens bladtab hænger nøje 

sammen med mængden af nedbør i vækstsæsonen: jo mere regn, des bedre 

sundhed (fi gur 2.2).

Forbedring af  Rødgrans sundhed var dårlig i 1980’erne, men fra denne periode fi ndes 

rødgrannens sundhed  der få overvågningsdata. I starten af den langsigtede overvågning optrådte 

fænomenet ”røde rødgraner” (1989-1991). I samme periode steg nåletabet, 

og midt i 1990’erne var situationen bekymrende med gennemsnitligt 

nåletab på over 20 pct. Herefter er rødgranens sundhed løbende blevet 

forbedret og ligger nu rimeligt stabilt på et lavt nåletab omkring 10 pct. 

Generelt hænger rødgrans sundhed stærkt sammen med forekomst af 

storme og angreb af barkbillen typograf (se afsnit 2.2). Men også tørke 

og nedslag af havsalt kan stresse rødgran. Året med det højeste nåletab i 

rødgran (1994) forekom efter en periode med saltnedslag (1989), vin-

terstorme (1991, 1993), tørke (1989, 1992) og typografangreb (1992).

Forbedringer i sund-  Der overvåges kun et mindre antal af de øvrige træarter, som dyrkes i 

heden for øvrige træarter  Danmark, hovedsageligt ask, ær, sitkagran, fyr, ædelgran og lærk. Gene-

relt var de øvrige træarters sundhed også ringest i midten af 1990’erne 

og er siden blevet forbedret (fi gur 2.3), med ask som en markant undta-

gelse. Nåle-/bladtabet i de øvrige træarter kan typisk kædes sammen med 

konkrete forhold som alder, tørke, svampe, insektangreb (f.eks. sitka-

bladlus), vindpåvirkning og frugtsætning.

 Figur 2.2. Bladtabet registret for bøg hænger sammen med mængden af 
nedbør i vækstsæsonen, selvom andre faktorer også er af betydning.
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 Sammenfattende er skovsundheden generelt bedret siden midten af 

1990’erne og nåle-/bladtabet ligger på et stabilt lavt niveau for de under-

søgte træarter. Omfattende bladtab er registreret hos eg i forbindelse med 

afl øvninger af insekter, hvilket dog er naturligt for denne træart. Der er 

konstateret begyndende sundhedsproblemer i ask som følge af svampe-

sygdommen asketoptørre.

 2.2 Skader på skov
Få alvorlige skadevoldere  Træsundheden i Danmark trues oftest kun i mindre grad, hvor kun storm-

i de danske skove  fald, svampesygdommen elmesyge, som har dræbt mange elme, og angreb 

på nåletræer af barkbillen typograf for alvor kan forvolde skade på skov. 

Elmesyge er fortrinsvist et problem i landskabet og byerne. Skader forår-

saget af mennesker og hjorte er ganske hyppige, men sjældent et direkte 

problem for træernes sundhed eller overlevelse. Insekter, der afl øver en hel 

bevoksning af eg, bøg eller nål, optræder med jævne mellemrum, men 

resulterer kun i et begrænset tilvæksttab. Nogle svampe og insekter gør 

træer ubrugelige til konstruktions- eller møbeltræ eller får nåle og blade 

til at falde af eller blive misfarvede eller hullede. Tørke i vækstsæsonen 

kan være et problem i nogle år, mens for meget regn plager i andre år. 

Frost i det sene forår, som medfører, at de nye skud eller barken på træ-

erne dør, er et frygtet problem, især når man lige har plantet ny skov.

 Figur 2.3. Det gennemsnitlige nåle-/bladtab for andre nåletræer end rød-
gran, fortrinsvis sitkagran, fyr og lærk, samt for andet løv, hovedsageligt 
ask og ær. I 1989-1996 indgik nogle gamle og dårlige fyrrebevoksninger 
i overvågningen. Uden disse er det gennemsnitlige nåletab for andet nål 
lavere (fi rkantet signatur).
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12 pct. af skovarealet  Samlet set blev der registreret skader på 13,5 pct. af alle prøvefl aderne med 

er berørt af skader  skov svarende til 11,9 pct. af det samlede skovareal. I måleperioden 2002 

til 2006 blev 2-6 pct. af skovarealet berørt af skader årligt.

Halvdelen af alle skader  I skovstatistikken har synlige skader været opgjort i perioden 2002-2006, 

skyldes vind  og næsten halvdelen af de observerede skader i bevoksningerne skyldes 

vind (fi gur 2.4). Pattedyr er den skadesårsag, som registreres næsthyp-

pigst i bevoksninger, fortrinsvis kronvildt og andre hjorte, der f.eks. 

skræller barken af træstammerne. Endelig medfører menneskers aktivi-

tet i skovene også skade på træerne i form af sår efter fældning og ud-

kørsel, afskæring af grene samt hærværk. Derimod er der kun registreret 

få insekt- og svampeskader i skovstatistikken.

Nåletræer skades oftere  Der er forskel på hyppighed af skader, typen af skader og årsagen mellem

end løvtræ træarterne. For de fl este træarter er der en god sammenhæng mellem ar-

tens udbredelse og dens andel af skader (fi gur 2.5), men bevoksninger af 

rødgran og fyr har en relativt større andel af de samlede skader, mens andre 

løvtræer end bøg er relativt mindre skadede, især kategorien andet løv. 

Overhyppigheden af skader i rødgran hænger sammen med, at de vigtig-

ste årsager til skader, nemlig vind, mennesker og hjorte, hyppigst rammer 

rødgran. Således er 32 pct. af alle skader, der skyldes vind observeret i rød-

gran, når både levende og døde (dvs. væltede og knækkede) træer med-

regnes, mens sitkagran står for 21 pct. af skaderne. Hvis kun levende træer 

medtages, er 19 pct. af vindskader set i rødgran, mens 23 pct. af vind-

skader på levende træer er observeret på fyr, 12 pct. på andet nål og 7 pct. 

på sitkagran. Vindskader på levende træer er typisk ødelagte toppe, at 

 Figur 2.4. Fordelingen af skovarealet, hvor der er registreret en skade til 
forskellige skadesårsager.
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træet hælder, eller at nåle og skud er skadede. Når rødgran og sitkagran 

rammes af vindskader, er der således større risiko for, at de vælter eller 

knækker sammenlignet med fyr og andre nåletræer. Dog har andre for-

søg vist, at contortafyr er lige så ustabil i storm som rødgran, mens andre 

f.eks. skovfyr er ret stabil.

Forskelle på typen af  Omkring 64 pct. af skader forårsaget af hjorte (og andre pattedyr) optræ der

skader mellem træarter på rødgran, mens 17 pct. er set på gruppen andet nål (f.eks. lærk, douglas-

gran). Ingen træarter har mere end 5 pct. af skader forårsaget af pattedyr 

på levende træer. 23 pct. af de menneskeskabte skader optræder på rød-

gran, og kun i bøg ses fl ere af denne type skader (28 pct.), fortrinsvis fælde- 

og køreskader. Skader forårsaget af planter er typisk klatrende planter som 

kaprifolium og vedbend, men kan også være vanris, dvs. at træerne selv 

har sat ekstra skud på stammen for at kompensere for svag krone. Dermed 

er det ikke så overraskende, at denne type skade mest er registreret på eg 

(32 pct.), som ofte sætter vanris efter insektangreb. Også andre løvtræer 

(22 pct.), samt bøg (13 pct.) og rødgran (10 pct.) har en vis andel af de 

skader, som anses for at høre til typen ”planter”.

 Der optræder fl est skader på stammen af levende træer, hvilket hænger 

sammen med, at skader forårsaget af mennesker og hjorte er hyppige. 

Desuden giver klatrende planter, insekter og svampe anledning til stamme-

 Figur 2.5. Fordeling af de registrerede skader i årene 2002-2006 til træar-
ter, sammenlignet med arternes forekomst i skovstatistikken.
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skader. Derudover er skader på toppen, skud, samt nåle og blade ganske 

hyppige, og årsagerne er oftest vind, andre abiotiske faktorer og planter, 

mens insekter og svampe mest står for skader på blade og nåle.

 Stormfald
Ødelæggende storme  Inden for de seneste godt 100 år har der her i landet været voldsomt øde -

forekommer hyppigere  læggende storme i december 1902, februar 1934, januar 1956, oktober 

1967, november 1981, december 1999 samt i januar-februar 2005 (ta-

bel 2.1 og foto 2.1).

 Store stormfald er meget synlige i skovbilledet, især mens træerne ligger 

hulter til bulter (foto 2.1) eller afbrækkede stumper rager op (se kapitel 

3). Stormfald viser sig også i skovstatistikken som en forøget ”hugst” lige 

efter stormfaldet, som regel hyppigst i nåletræ (1981, 1999, 2005), men 

i 1967 var det især løvtræ, som væltede. Stormfald viser sig også i mæng-

den af vedmasse i nåletræ, samt i statistikken over aldersklasse- og stør-

relsesfordeling og mere langsigtet som en anden træartsfordeling, hvis 

skovejerne vælger at plante mindre nåletræ som følge af risikoen for nye 

stormfald.

Tabel 2.1. De største stormfald i Danmark i de seneste godt 100 år angivet med den stormfældede 
vedmasse. 1993 stormen er medtaget trods en relativ lille vedmasse, fordi den bidrog til et igang-
værende angreb af typograf.

Dato Nål Løv I alt Landsdel
1000 m3 1000 m3 1000 m3

1902, 25-26/12 190 30 220 NØ Jylland, NØ Sjælland
1934, 8/2 460 40 500 Midtjylland, Fyn, Sydsjælland
1952, 11/2 355 4 359 Midt- og Vestjylland
1956, 21-22/1 333 17 350 Sydsjælland, Lolland-Falster
1967, 23/2 690 137 827 Syd for Hovedvej 1
1967, 17/10 988 1.352 2.340 Syd for Hovedvej 1
1968, 11-15/1 175 32 207 Syd for Hovedvej 1, Nordsjælland
1981, 24-25/11 3.100 130 3.230 Midt- og Nordjylland, Nordsjælland
1983, 17/1 340 10 350 Midt-, Vest- og Nordjylland
1984, 13-14/1 200 200 Midt-, Vest- og Nordjylland
1993, 13-14/1 104 53 157 Sydsjælland, Lolland-Falster, Bornholm
1999, 3-4/12 3.285 334 3.619 Sydlige Jylland, Sydlige Fyn, Midtsjælland
2000, 29-30/1 234 234 Midt- og Nordjylland
2005, 8/1-22/2 1.985 1.985 Midt- og Nordjylland

Kilde: Skoven 02 2005 
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Stormen i efteråret 1981  Den orkanagtige storm i 1981 væltede store områder med nåleskov i hele 

landet, men stormen var særlig kraftig i Nordjylland og Nordsjælland. 

Der faldt i alt godt 3,2 mill. m3. En alvorlig følge af stormen blev om-

fattende angreb af barkbillen typograf i 1982 og 1983, hvor somrene 

var varme og tørre (foto 2.2).

Århundredets storm  Orkanen i 1999 var den stærkeste storm i Danmark i de seneste godt 

hundrede år. Orkanen raserede skovene især i Sønderjylland, Fyn og syd-

lige del af Sjælland med vindstød på op til 50 meter per sekund, men gav 

også omfattende skader på Fyn og det øvrige Sjælland. Der væltede skøns-

vis 3,6 mio. m3 inklusiv et mindre stormfald i Midt- og Nordjylland i 

januar 2000, hvilket kan ses på nåletræhugsten i 2000, som var næsten 

3 gange højere end normalt (fi gur 3.5). Af den samlede stormfældede 

vedmasse var 3,3 mio. m3 nåletræ, hvoraf rødgran udgjorde 2,1 mio. m3. 

Der skete stormskader på 0,2 mio. m3 bøg og 0,1 mio. m3 eg.

Stormen 2005  Den 8. januar 2005 blev især Nord- og Midtjylland ramt af storm i kom-

bination med megen nedbør og opblødt jordbund. Efterfølgende storme 

den 20. og 30. januar, 13. februar og 22. februar 2005 medførte, at der 

i alt blev ødelagt omkring 2 mio. m3. Stormfaldet omfattede næsten ude-

lukkende nåletræ, heraf det meste var rødgran, hvilket tydeligt afspejler 

sig i hugsten af nåletræ i årene efter (fi gur 3.5). Der var tale om meget 

spredt fald i 2005 modsat de omfattende fl adefald i orkanen i december 

1999. Som i 1981 blev stormen efterfulgt af en større risiko for angreb 

af barkbillen typograf i de følgende år.

Foto 2.1. Til venstre: mere end 30 år efter stormen i oktober 1967 ligger de væltede bøgestammer i 
Almindingen stadig i skov bunden. Denne storm var usædvanlig, fordi det var løvtræ, især bøg, som 
væltede. Til højre: storm faldsareal i Nordsjælland efter novemberstormen 1981 med mange knæk-
kede og væltede rødgraner. Fotos F. Rune. 
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 Foto 2.3. Træartsforsøget på Lindet statsskovdistrikt i Sønderjylland efter 
orkanen 1999. Foto B.B. Jørgensen.

Ædelgran
Sitkagran

Cypres

Eg

Rødgran
Bøg

DouglasgranGrandis

Nobilis

Lærk

Fr. bjergfyrContortafyr

 Foto 2.2. Barkbillernes angreb i stormfaldsrande, som var svækkede af 
udtørring betød, at mange træer døde og måtte fældes i årene efter 
1981. Foto H.P. Ravn.
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Erfaringer fra forsøg viser  Risikoen for stormfald har altid indgået som en del af beslutningsgrund -

træernes stormfasthed  laget ved valg af træart og skovdyrkningsmetode, men har naturligvis fået 

øget aktualitet som følge af de hyppigere og kraftigere storme i de sidste 

årtier. En landsdækkende forsøgsserie på 13 lokaliteter plantet i 1965 med 

10 nåletræarter samt bøg og eg har været hårdt ramt af storm skader i de 

seneste storme. Erfaringerne fra forsøgene gør det muligt at uddrage er-

faringer med stormfasthed i forhold til blandet andet træartsvalg.

Rangordning af storm- Af de oprindeligt anlagte bevoksninger i forsøgsserien var mere end 50 pct. 

fasthed ud fra forsøg  af bevoksningerne med sitkagran ødelagt i 2007, 42 år efter bevoksnin-

gerne blev plantet (fi gur 2.6). Ud fra resultater fra forsøgene med nåle-

træ og andre langsigtede forsøg kan man opstille en rangorden for træ-

arterne efter aftagende stormfasthed. Løvtræ er generelt betydeligt mere 

stabil end nåletræ. Der har dog været ødelæggende stormfald bl.a. i en 

yngre forsøgsserie med otte løvtræarter plantet i 1973 på forskellige lo-

kalite ter i Danmark, hvor samtlige fi re bevoksninger med hybridasp al-

lerede er ødelagt af storme mindre end 30 år efter plantning. Ingen øv-

rige løvtræarter i serien er nævneværdigt stormskadet.

 Insektangreb
Typografen og nonnen  En af de typiske følger af stormfald er angreb af barkbillen typograf i ran-

er frygtede skadevoldere   den af de stående nåletræsbevoksninger. Dette insekt kan forårsage om-

fattende trædød, især i varme og tørre somre (foto 2.2, foto 2.4). Et an-

det frygtet insekt i nåleskoven er sommerfuglen nonnen, hvis larver kan 

 Figur 2.6. Andelen af skadede, delvist ødelagte og intakte bevoksninger 
blandt de 13 bevoksninger i træartsserien fordelt på træarter.
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spise alle nålene hos f.eks. rødgran, så træerne dør. Begge disse insekter 

er blevet overvåget i en årrække for at holde øje med udviklingen. Efter 

to episoder med omfattende nonneangreb i 1970’erne har der imidler-

tid ikke været problemer med denne sommerfugl. Derimod er typograf 

stadig et væsentligt skadedyr i nåleskoven, og der har været en stigende 

fokus på metoder til at nedbringe skadesrisikoen i de seneste år.

Typograf volder pro- Typografen blev først et problem i Danmark efter de store stormfald i 

blemer efter stormfald 1967-1968, idet angreb før det blev betragtet som sjældne, selvom bark-

billen var et frygtet skadedyr i vore nåletrærige nabolande (f.eks. Tyskland 

og Sverige). Omfattende skader pga. typografangreb i forbindelse med 

stormfald og tørkesomre er observeret i 1970, 1975-1976, 1982-1983, 

1986, 1992-1995 samt 2006 (foto 2.4). Derimod var der kun begrænsede 

typografangreb efter orkanen i december 1999, fordi sommeren 2000 var 

våd og ugunstig for barkbillerne.

 Svampeangreb
Rodfordærver koster  Den økonomisk mest betydningsfulde svamp i skovbruget er rodfordærver, 

skovbruget millioner  som laver råd i nåletræers rødder og stamme. Rådangrebet medfører, at 

veddet ikke kan bruges til tømmer eller fremstilling af papir, fordi svam-

pen forringer styrken i træet og misfarver fi brene. Derudover får rodråd 

Foto 2.4. Typografangreb august 2006: De barkbilleangrebne træer står endnu med grøn krone. 
Under barken ses de karakteristiske langsgående modergange med yngel af typograf: store larver, 
pupper og helt lyse nyklækkede voksne biller. Fotos: H.P. Ravn.
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træerne til at blive ustabile og vælte selv i mindre storme. Ønsker om at 

konvertere nåletræsbevoksninger ved at plante de frostfølsomme løvtræ-

er under en beskyttende skærm af gamle nåletræer strander ofte på faren 

for, at overstanderne vælter pga. rodråd. 

 Der fi ndes også andre svampe, som laver råd i nåletræer samt i løvtræer, 

men det samlede omfang af råd i danske skove er vanskeligt at opgøre. 

Data om dette indgår således kun i meget begrænset omfang i skovstati-

stikopgørelser. Fra forsøg vides dog, at der er forskel på nåletræarternes 

modtagelighed for rodfordærver og andre rådsvampe (fi gur 2.7). Sitka-

gran og rødgran er meget modtagelige for råd, og blandt fyrrearterne er 

contortafyr meget følsom. Lærk og grandis er modtagelige, mens douglas-

gran og især almindelig ædelgran er ganske modstandsdygtige overfor rod-

fordærver. Også skovdriften og den tidligere anvendelse spiller en rolle. 

Jo hårdere hugst, jo større risiko for rådangreb. Angreb undgås ved at 

udføre stødsmøring.

Asketoptørre – en ny  I 2003 viste der sig en ny skade i skovbruget, især i unge ask i form af døde 

skadevolder i skovbruget  skud i toppen af kronen (foto 2.5). Efterhånden blev også gamle aske ramt. 

I skovsundhedsovervågningen viste problemet sig især fra 2006 og om-

fanget af asketoptørre var foruroligende i både skovene og landskabet. 

 Figur 2.7. Gennemsnitlig procentdel tyndingstræer med råd og væsentlig 
misfarvning i stødfl aden i 13 træartsforsøg med 10 nåletræarter. Der er 
udført stødsmøring i forsøgene, hvilket forklarer den lave rådfrekvens.
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Årsagen er endnu ikke endeligt fastslået, men det antages, at der er tale 

om en svampesygdom. Skaden er også kendt fra andre europæiske lan-

de, herunder Sverige. Asketoptørren vil medføre en forringet vedkvalitet 

eller i værste fald, at træerne dør.

 2.3. Luftforurening
 Luftforurening fra kraftværker, trafi k og landbrug er faldet siden 1980’erne. 

Udslip af svovl- og kvælstoff orbindelser fra sådanne punktkilder kan dog 

stadig forårsage forandringer i skovøkosystemet. Svovl- og kvælstoff or-

bindelser omdannes til syrer i atmosfæren, der falder ned med regnen 

eller afsættes i skoven direkte fra luften. Når syren trænger ned i jord-

bunden, udvasker den kalk og næringsstoff er, som er nødvendige for 

træers vækst. Samtidig frigiver jorden aluminiumforbindelser, som er 

giftige for træers og nogle planters rødder. Tilførsel af kvælstof kan også 

medvirke til en ændring i næringsstofbalancen og heraf efterfølgende 

ændringer i plantesamfund, samt en evt. øget risiko for udvaskning af 

kvælstof til overfl ade- og grundvand (se kapitel 5).

 Tilførslen af bl.a. svovl- og kvælstoff orbindelser fra atmosfæren til skovene 

og udvaskningen fra skovjorden undersøges løbende i den intensive skov-

Foto 2.5. Asketoptørre viser sig både som døde skudspidser og døde områder på barken.
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overvågning. For nogle lokaliteter startede overvågning allerede i 1986, 

mens andre lokaliteter først er kommet med senere som følge af diverse 

revideringer af programmet (tabel 2.2).

 Svovl i skovene
 Svovl forekommer i forskellige former i luften og nedbøren, bl.a. i form 

af svovldioxid (SO
2
) og sulfat (SO

4
). Svovl påvirker træer både som gas-

art, som nedfaldende partikler og som en del af nedbøren. Hvor meget 

den enkelte skovbevoksning påvirkes af luftforurening afhænger bl.a. af 

jordbundstypen og af træarten.

Nedgang i tilførslen af  Undersøgelserne viser en markant nedgang i tilførslen af svovl i gennem -

svovl til skovene  dryp1 siden måleperiodens begyndelse i 1986 på begge lokaliteter (fi gur 

2.8). I Lovrup Skov faldt svovltilførslen fra ca. 25 til 9 kg/ha/år, hvilket 

svarer til et fald på 64 pct. I Katborg Plantage faldt svovltilførslen fra ca. 

15 til ca. 5 kg/ha/år (fald på 64 pct.), og i Stenholt Vang faldt svovltilførs-

len tilsvarende fra ca. 9 til 4 kg/ha/år, hvilket er et fald på 55 pct. Dette 

er antageligt en direkte følge af den nedsatte udledning af svovldioxid 

både i Danmark og i resten af Europa. Resultaterne stemmer godt over-

ens med andre undersøgelser, som viser, at svovltilførs len med regn er 

faldet med ca. 62 pct. i Danmark siden 1990 (Ellermann m.fl ., 2006).

Tabel 2.2. Beskrivelse af de otte aktive intensive overvågningspunkter i Danmark.

Lokalitet Art Beskrivelse Planteår
Jord-
bund

Start af over-
vågning

Katborg Plantage Rødgran
Konventionelt drevet, 
træartsforsøg

1964 Sand 1986

Lovrup Skov
Sitka gran og 
rødgran

Konventionelt drevet 1968 Sand 1989

Stenholt Vang Bøg
Konventionelt drevet, 
træartsforsøg

1964 Ler 1986

Gludsted Plantage Skærm af rødgran Konvertering fra rødgran til bøg 1942 Sand 2002

Als Nørreskov Bøg
Naturnær drift, 
Natura 2000 område

1895 Ler 2003

Suserup Skov Bøg/ask/eg Urørt, Natura 2000 område < 1805 Ler 2003

Vestskoven Eg Skovrejsning 1970 Ler 2001

Hald Ege Eg Urørt, Natura 2000 område < 1805 Sand 2003

 1 Gennemdryp er den del af nedbøren, der når ned til skovbunden.
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 Kvælstof i skovene
Nedfald af kvælstof størst,  Udslip af kvælstof til atmosfæren udgøres af ammoniak (NH

3
) fra land-

hvor der er mange husdyr  bruget og kvælstofoxider (NO
x
) fra transport og energiproduktion. Kvæl-

stof forekommer i forskellige former, som alle kan påvirke træernes sund-

hed og vækst, som eksempelvis gasformigt amoniak (NH
3
) og salpeter-

syre (HNO
3
), partikler af ammonium (NH

4
) og nitrat (NO

3
), og væske-

formigt amonium (NH
4
) og nitrat (NO

3
). Fra 1990 kan man registrere 

en svag reduktion i udslippet af kvælstof til atmosfæren. Hovedparten 

(98 pct.) af kvælstofudledningen stammer fra husdyrbrug og -gødning. 

Koncentrationen af ammoniak i skovene afhænger af årstid og af antallet 

af husdyr i nærheden. Der er derfor højere ammoniakkoncentrationer i 

Jylland, hvor der er fl ere husdyr end f.eks. på Sjælland. Nedfald af kvæl-

stoff orbindelser fører både til forsuring og til en overgødskning af skove, 

søer, heder og moser. 

Nedfald af kvælstof  Der blev i perioden 1987-2006 ikke observeret nogen tydelig udvikling i

stort set uændret  tilførslen af kvælstof (nitrat og ammonium) til skoven (fi gur 2.9). De 

højeste niveauer blev målt i en rødgranbevoksning i Lovrup Skov, hvor 

tilførslen svingede omkring 25 kg N/ha/år. Lidt lavere lå en rødgransbe-

voksning i Katborg Plantage med et niveau på mellem 15-20 kg N/ha/

år, og lavest lå bøgebevoksningen i Stenholt Vang med en tilførslen på 

9-12 kg N/ha/år. Der er observeret et fald i den beregnede tilførsel af 

kvælstof med regn på 22 pct. i perioden 1989-2005 over hele Danmark 

(Ellermann m.fl ., 2006). De lange måleserier fra den intensive skovover-

vågning viser dog ikke samme nedadgående tendens i tilførslen til skov.

 Figur 2.8. Udviklingen i tilførslen af sulfat-svovl (kg pr. ha pr. år) fra 1989 
til 2006 for otte intensive skovovervågningspunkter. Tallene er korrigeret 
for det naturlige nedfald af sulfat-svovl fra havsalt, der blæser ind over land.
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 Træarts- og strukturforskelle
 Niveauet af svovl- og kvælstoftilførslen er generelt højere i nåletræs be-

voks ningerne end i løvtræsbevoksningerne. Dette skyldes, at de nåletræs-

bevoksninger, der indgår i overvågningen, alle er beliggende i Jylland, 

hvor udledningen af specielt ammoniak er højere p.g.a. en intensiv hus-

dyrproduktion i lokalområdet. Desuden er nåletræer mere eff ektive end 

løv træer til at fi ltrere luften for luftforurening og andre stoff er, idet nåle-

ne har et større overfl adeareal og også opfanger stoff er i vinterhalvåret i 

modsætning til løvtræerne.

Større tilførsel af svovl  Undersøgelser af tilførslen af kvælstof og svovl til skovbryn i ege- og gran -

og kvælstof i skovkanten  skov viser en betydelig højere tilførsel i kanten af skoven end inde i selve 

skoven. Tilførslen er forhøjet op til 75-100 meter ind i skoven, særlig i 

granskov. De høje tilførsler forårsager høje nitratkoncentrationer i jorden 

under granskov, da skoven ikke kan akkumulere alt det kvælstof, som 

skovbrynet modtager. Jordvandets nitratkoncentrationer i skovbryn over-

stiger hyppigt den vejledende grænseværdi på 50 mg nitrat/l. Den store 

kvælstofbelastning i skovbrynene har specielt stor betydning i Danmark, 

hvor mange af skovene er en mosaik af mindre skove i det åbne landskab 

og derfor består af en relativ stor andel skovbryn. 

Den kritiske tålegrænse  Kvælstoftilførslen til skovene via atmosfæren er en naturlig og nødvendig 

proces for at opretholde næringsstofbalancen, men tilførslen er 5-10 

gange større end naturligt. Problemerne, bl.a. i form af øget risiko for 

nitratudvaskning til grundvandet, opstår, når tilførslen overstiger plan-

 Figur 2.9. Udviklingen i tilførslen af kvælstof (nitrat + ammonium) fra 
1989 til 2006 for de otte intensive skovovervågningspunkter.
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ternes kvælstofbehov. Herved forringes træernes vækst, og de oprinde-

lige plantesamfund forandres. Den belastning, som forskellige skovjor-

der tåler gennem længere tid uden at tage skade p.g.a. forsuring eller over-

gødsk ning, kaldes for tålegrænsen. Den kritiske tålegrænse for tilførsel 

af kvæl stof til skove er på 10-25 kg pr. ha årligt. Den gennemsnitlige til-

førsel af kvælstof fra luften overskrider mange steder i Midtjylland og 

Sønderjylland den kritiske tålegrænse i skovene.
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 3 Produktive funktioner

 Skovene leverer råstoff er til bygnings- og møbelindustrien i form af bjæl-

ker og brædder, træ til værktøj og energi i form af brænde, selv om den 

økonomiske betydning af træprodukterne gennem de sidste hundrede år 

er mindsket som følge af industrialiseringen. Nye produkter er kommet 

til. I dag har produktionen af vedvarende energi fra skovfl is og træpiller 

på kraftvarmeværkerne i form af strøm og varme samt juletræer og klippe-

grønt en stadigt stigende økonomisk betydning. Et andet produkt, der 

kan få stor betydning, er træernes binding af kulstof, som medvirker til 

at reducere mængden af kuldioxid i atmosfæren, og som nu kan handles 

internationalt som andre varer.

 3.1 Tilvækst af vedmasse
 En vedvarende og bæredygtig produktion af vedmasse fra de danske skove 

forudsætter en balance mellem skovens tilvækst og hugsten af træ. Mang-

len på skov- og træressourcer medførte i 1805 den første danske skovlov 

og beskyttelse af de tilbageværende skove. Siden da har en målrettet ud-

vikling af skovdyrkningen og omfattende tilplantninger ført til en sta-

digt stigende tilvækst i de danske skove.

Modelberegning  Den årlige tilvækst af vedmasse kan alene måles ud fra gentagne målinger 

af tilvæksten  af skovene, hvor man kan se udviklingen i vedmassen. På nuværende tids-

punkt er kun den første landsdækkende rotation af målinger i den danske 

skov statistik afsluttet, og der er derfor ikke gentagne målinger på de per-

manente prøvefl ader før efter anden rotation (2007-2011). Beregningen 

af tilvæksten bygger i stedet på målinger af træernes højde og alder på 

prøvefl aderne. Disse oplysninger omsættes til såkaldte ”produktionsklas-

ser”, der angiver den forventede årlige tilvækst over en omdrift for den 

pågældende træart. Ud fra produktionsklassen, træarten og træernes al-

der kan den forventede tilvækst slutteligt skønnes ved hjælp af modeller 

for træernes vækst (se Kapitel 8 Metode).

Højere produktivitet i  Den gennemsnitlige produktionsklasse for bøg, eg og rødgran er hhv. 9,5, 

det østlige Danmark  7,3 og 14,8 m3/ha/år (tabel 3.1). Produktionsklassen for bøg er generelt 

højere i de østlige egne af landet end i de vestlige, hvilket hænger sammen 

med, at de lerede morænejorde i de østlige egne muliggør større tilvækst 

end de sandede næringsfattige jorde i de vestlige egne (fi gur 3.1). Ligesom 

for bøg er produktionsklassen for rødgran generelt højere i de østlige egne 

af landet, og produktionen varierer mere mellem øst og vest for rødgran 

end for bøg som følge af forskellene i tilvækstforhold (fi gur 3.2).
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 Tabel 3.1. Gennemsnitlig produktionsklasse (PK) og areal for de forskel-
lige træartsgrupper.

Areal PK
ha m3/ha/år

Træbevokset areal 526.552 10,4
Løvtræ 229.884 8,5
Bøg 71.614 9,5
Eg 47.005 7,3
Ask 19.619 5,9
Ær 17.779 9,1
Andet løv 73.867 9,1
Nåletræ 286.072 12,0
Rødgran 101.827 14,8
Sitkagran 34.024 14,1
Ædelgran 13.928 16,8
Fyr 64.023 6,0
Nordmanngran 20.892 16,1
Nobilis 10.029 13,1
Andet nål 36.443 11,5
Ukendt 4.907 -

Skovenes samlede  Den samlede gennemsnitlige vedmassetilvækst per ha i skov for perioden 

tilvækst er 5,45 mio.  2002-2006 er beregnet til 10,2 m3/ha/år. Dette giver en samlet tilvækst på 

kubikmeter årligt 5,45 mio. m3/år. Den gennemsnitlige tilvækst per ha er således lidt lavere 

end beregnet i forbindelse med den tidligere skovstatistik, hvor man be-

regnede en gennemsnitlig tilvækst til 11 m3/ha/år (tabel 3.2). Årsagen til 

denne forskel er den større andel af løvtræ med en lavere årlig tilvækst, som 

Tabel 3.2. Gennemsnitlig og samlet tilvækst fordelt til træarter. 

1990 2000 2002-2006
m3/ha/år 1.000 m3/år m3/ha/år 1.000 m3/år m3/ha/år 1.000 m3/år

Samlet tilvækst 11 4.552 11 5.176 10 5.454
Løvtræ 8 1.135 8 1.334 8 2.003
Bøg 9 623 9 680 10 713
Eg 6 188 6 268 7 341
Ask 6 63 6 77 6 116
Ær 11 90 11 102 10 196
Andet løvtræ 7 171 7 206 8 637
Nåletræ 13 3.417 13 3.843 12 3.452
Rødgran 13 1.737 14 1.804 14 1.521
Sitkagran 18 625 16 548 17 595
Ædelgran 18 267 18 281 19 277
Fyr 2 51 6 282 5 326
Nordmannsgran 17 197 17 469 12 242
Nobilis 16 109 16 186 11 109
Andre nåletræarter 12 432 11 273 10 382
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er observeret i forbindelse med den nuværende direkte måling af skoven. 

En anden årsag kan være, at det observerede kronedække på prøvefl ader ne 

indgår i beregningen af tilvæksten og derfor ikke som tidligere er fastsat 

ved et skøn. Den samlede tilvækst for nåletræ er størst i Midt- og Nord-

jylland, mens tilvæksten af løvtræ i Midtjylland, Sydfyn, Sydsjælland, 

Loland-Falster og Bornholm (fi gur 3.3 og 3.4).

 Figur 3.2. Produktionsklasser for rødgran fordelt på kommuner. I kommu-
ner uden farve er der ikke målt en produktionsklasse for rødgran.

 Figur 3.1. Produktionsklasser for bøg fordelt på kommuner. I kommuner 
uden farve er der ikke målt en produktionsklasse for bøg.
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 Den gennemsnitlige tilvækst på andre træbevoksede arealer er beregnet 

til 1,7 m3/ha/år. Årsagen til den lave tilvækst er det ofte meget lave kro-

nedække på disse arealer. Den samlede tilvækst på andre træbevoksede 

arealer er 0,07 mio. m3/år.

 Figur 3.4. Gennemsnitlig årlig tilvækst 2002-2006 for nåletræ i 
1.000 m3/år fordelt på kommuner.

 Figur 3.3. Gennemsnitlig årlig tilvækst 2002 - 2006 for løvtræ i 
1.000 m3/år fordelt på kommuner.
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Stigende samlet  Tilvæksten i skovene er sammenlignelig med de beregnede tilvækster fra 

tilvækst for løvtræ  de tidligere skovtællinger. Den samlede tilvækst af løvtræet er steget, hvil-

ket hænger sammen med, at løvtræarealet er øget i forhold til 1990 og 

2000 opgørelserne. Tilvæksten af nåletræ samlet er faldet, hvilket dæk-

ker over både en reduktion i arealet med særligt rødgran og at den be-

regnede tilvækst per ha for bl.a. nordmannsgran og nobilis er lavere.

 3.2 Hugst af træ
 I forbindelse med målingerne på de enkelte prøvefl ader i den danske skov-

statistik bliver diameteren målt på friske stød, som er mindre end et år 

gamle. Disse registreringer dannede udgangspunkt for en beregning af 

den gennemsnitlige årshugst i perioden 2002-2006. Imidlertid var det 

på en del hugstarealer ikke muligt at måle stød efter hugst, fordi disse var 

fj ernet som en del af forberedelserne til plantning af en ny kultur. Dette 

er formentlig særligt udtalt på stormfaldsarealerne, fordi de væltede rod-

kager udgør en hindring for plantning og derfor fj ernes forud for plant-

ningen af en ny kultur. Yderligere er det i felten svært at erkende, hvor-

vidt et træ er fældet inden for det seneste år. Dette gør sig i særdeleshed 

gældende for stormfældet træ, der ofte har ligget i et eller fl ere år, før 

stammen bliver friskåret fra roden. Derfor er hugsten opgjort på bag-

grund af skovstatistikkens prøvefl ader angivet for lavt i forhold til den 

faktiske hugst, og i det følgende rapporteres alene hugsten opgjort af 

Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik opgør  Den danske årshugst opgøres af Danmarks Statistik ud fra indberetninger 

en gennemsnitlig hugst  fra skovejerne. Opgørelsen omfatter alene træ, der er oparbejdet/opskåret 

til ca. 2. mio. kubikmeter  og indeholder således kun den salgbare vedmasse uden grene og andet hugst -

aff ald, der efterlades i skoven. Yderligere er juletræer og pyntegrønt ikke 

omfattet af hugstopgørelserne. Den gennemsnitlige hugstmængde for 

perioden 2002-2006 opgjort af Danmarks statistik (2008) var 2,1 mio. 

kubikmeter vedmasse per år. 

79 pct. af den samlede  Hugstopgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at der hugges mest nåletræ. 

hugst er nåletræ  Således udgør løvtræ i gennemsnit for perioden 2002-2006 kun 21 pct. 

af den samlede hugst. Der er store udsving i hugsten mellem de enkelte 

år. Særligt i 2000, 2005 og 2006 var den samlede hugst stor, hvilket skyl-

des de omfattende stormfald i december 1999 og januar-februar 2005, 

men hugsten er også påvirket af de generelle prisforhold, hvor de nuvæ-

rende stigende priser på træ medfører en øget hugst.
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Faldende hugst af bøg  I gennemsnit over perioden 2002-2006 udgør bøg 12 pct. af den samlede 

hugstmængde, eg 6 pct. og andet løv 3 pct. (tabel 3.3). Der er dog store 

variationer i andelen af de forskellige træarter i de enkelte år. Generelt 

kan der dog konstateres en faldende hugst af bøg, hvilket formentlig 

skyldes det generelt faldende prisniveau i perioden.

Næsten halvdelen af  Andelen af gavntræ var 52,8 pct. i perioden 1997-2006 i gennemsnit 

hugsten brændes  (tabel 3.4). Således blev næsten halvdelen af den samlede vedmasse an-

vendt til brændsel i form af brænde eller skovfl is. Omtrent to tredjedele 

af løvtræet blev solgt som brænde, mens omkring en tredjedel af nåle-

træet bliver afsat som energitræ. Selvom andelen af energitræ var nogen-

lunde konstant igennem perioden, dækker tallene over en voldsom stig-

ning i anvendelsen af især nåletræfl is, der er blevet mere end fordoblet 

fra 2000 til 2006. 

 Figur 3.5. Den årlige hugst af løv- og nåletræ i de danske skove i perio-
den 1987-2006. (Kilde: Danmarks Statistik 2008).

Tabel 3.3. Hugsten fordelt på træarter i perioden 1997-2006 (Kilde: Danmarks Statistik 2008).

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1000 m3

Hugst i alt 1818 1710 1715 3672 1793 1607 1808 1867 2962 2349
Løvtræ i alt 649 592 578 640 506 424 456 434 434 464
Bøg i alt 464 414 417 491 314 254 244 231 225 219
Eg i alt 56 57 56 56 72 60 72 65 69 64
Andet løv-
træ i alt

129 121 106 94 119 110 117 115 116 125

Nåletræ i alt 1169 1119 1138 3031 1287 1183 1351 1433,3 2529 1885

 



80   SKOVE OG PLANTAGER 2006

 3.3 Kulstofbinding
Træerne lagrer kuldioxid Danmark leverer hvert år et nationalt regnskab for udledningen af driv-

når de vokser  husgasser til Klimakonventionen (UNFCCC). I dette regnskab indgår 

optaget af kuldioxid i skove, der er etableret før 1990 og optaget, der er 

sket som følge af skovrejsning foretaget efter 1990. 

Kuldioxid lagret i træ  Kulstofbindingen beregnes ud fra træernes tilvækst af biomasse fratruk-

kan være bundet  ket den biomasse, der indgår i den årlige hugstmængde. I beregningen af

i mange år  af såvel tilvækst som hugst indgår biomassen i træernes stamme, grene og 

rødder. Den del af biomassen, der hugges, omsættes ikke umiddel bart til 

kuldioxid. Hugstaff aldet, dvs. grene, kviste og rødder, omsættes langsomt 

i skoven og frigiver derfor den bundne kuldioxid over lang tid. Kuldioxid 

i træprodukter lagres i nogle tilfælde i meget lang tid, når træ et bruges i 

møbler, til gulve eller i byggeri. Imidlertid bygger denne opgørelse alene 

på kuldioxid indeholdt i den levende biomasse, hvorfor kuldioxid lagret 

i hugstmassen fratrækkes på hugsttidspunktet.

Danske skove lagrer  Væksten i de danske skove medfører en gennemsnitlig årlig binding af 

3,5 ton kulstof  kulstof før hugst på 3,47 tons kulstof per ha i perioden 2002-2006. Dette

om året per hektar  giver en samlet binding af kulstof i skovene på 1,86 mio. tons årligt (ta-

bel 3.5). 

 

Tabel 3.4. Hugsten fordelt på sortimenter i perioden 2000-2006 (Kilde Danmarks Statistik 2008).

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1000 m3

Hugst i alt 1817,5 1710,4 1715,4 3.671,5 1.792,6 1.606,9 1.807,7 1.866,8 2.962,3 2.349,0
Bøg i alt 463,9 414,3 416,6 490,9 314,3 254,2 243,9 231,3 224,7 219,3
Gavntræ 295,7 255,7 262,5 320,5 158,8 110,7 82,7 68,5 60,4 70,7
Brænde 164,5 153,3 150,4 165,0 151,2 141,2 161,3 162,8 164,3 148,6
Skovfl is 3,7 5,3 3,7 5,4 4,3 2,3
Eg i alt 56,1 57,0 55,5 55,5 72,4 60,0 71,9 65,2 69,2 63,7
Gavntræ 30,1 34,9 31,1 37,4 40,3 32,7 33,8 31,3 35,2 33,6
Brænde 25,8 21,5 23,8 17,4 26,9 26,2 38,1 33,9 34,0 30,0
Skovfl is 0,2 0,6 0,7 0,7 5,2 1,1
Andet løvtræ 128,6 120,6 105,7 93,7 119,4 110,0 117,1 114,5 116,3 125,3
Gavntræ 29,4 34,5 27,7 25,9 28,5 24,9 20,0 21,1 26,5 31,3
Brænde 95,9 80,8 72,9 63,7 87,1 78,5 97,2 93,5 89,8 94,0
Skovfl is 3,3 5,3 5,0 4,1 3,8 6,6
Nåletræ i alt 1168,9 1118,5 1137,6 3.031,3 1.286,6 1.182,7 1.351,3 1.433,3 2.528,5 1.885,0
Gavntræ 837,0 838,4 837,6 2.588,5 879,9 708,5 764,0 796,1 1.559,4 1.057,9
Brænde 133,1 107,1 110,8 174,4 159,8 159,1 141,8 137,7 183,5 136,0
Skovfl is 198,8 173,0 189,2 268,4 247,0 315,1 445,6 499,5 785,7 691,0
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Nettobindingen af  På baggrund af hugsttallene fra Danmarks Statistik omfattede den gen-

kulstof er ca.  nemsnitlige årlige hugst 0,52 mio. tons kulstof i perioden 2002-2006. 

en mio. tons om året  Dette giver en årlig nettobinding af kulstof i skovene på 1,34 mio. tons, 

svarende til 4,90 mio. tons kuldioxid. Til sammenligning var den samlede 

udledning af kuldioxid i Danmark 50,7 mio. tons i 2005. Nettobindingen 

af kulstof på andre træbevoksede arealer er beregnet til 0,31 tons kul stof 

per ha svarende til en samlet nettobinding på 0,01 mio. tons kulstof eller 

0,05 tons kuldioxid årligt.

Nåletræerne binder  Af den samlede netto kulstofbinding udgør nåletræernes andel 63 pct.

mere kulstof end løvtræ  Sammenholdt med nåletræernes arealmæssige udbredelse (godt 55 pct. 

af det samlede skovareal) binder nåletræerne således relativt mere kulstof 

end løvtræerne. Samlet set binder rødgran den største andel af den sam-

lede mængde kulstof med 27 pct.

 Beregningen af nettokulstofbindingen baseret på opgørelser af hugsten fra 

Danmarks Statistik er formentlig ansat lidt for højt, idet opgørelsen af 

hugsten ikke medreg ner, at en del træ bliver fældet som et led i den al-

mindelige bevoksningspleje, uden at træet kan udnyttes. Blandt nåletræ-

erne er hugst af juletræer og pyntegrønt heller ikke medregnet. Derfor 

må den faktiske hugst formodes at være større og den samlede nettokul-

stofbinding lidt mindre end opgjort ovenfor.

Tabel 3.5. Årlig kulstofbinding i skov. Gennemsnit for perioden 2002-2006.
Brutto kulstof-

binding
Kulstof i hugst

Netto kulstof-
binding

Netto kuldioxid-
binding

Mio. tons
I alt 1,86 0,52 1,34 4,90
Løvtræ 0,67 0,17 0,49 1,79
Bøg 0,24 0,07 0,17 0,63
Eg 0,12 0,05 0,08 0,28
Ask 0,04 0,01 0,03 0,10
Ær 0,06 0,01 0,04 0,16
Andet løv 0,21 0,02 0,17 0,62
Nåletræ 1,19 0,35 0,85 3,11
Rødgran 0,52 0,17 0,37 1,34
Sitkagran 0,20 0,05 0,14 0,53
Ædelgran 0,09 0,05 0,06 0,21
Fyr 0,12 0,03 0,09 0,33
Nordmannsgran 0,08 0,01 0,06 0,23
Nobilis 0,04 0,01 0,03 0,09
Andet nål 0,13 0,02 0,10 0,37



82   SKOVE OG PLANTAGER 2006

 3.4 Produktion af juletræer og klippegrønt
10 mio. juletræer  Danmark er internationalt førende inden for produktionen af juletræer 

produceres årligt  og klippegrønt. Med en årlig produktion på godt 10 millioner juletræer 

i Danmark  igennem de seneste 6 år er Danmark Europas næststørste juletræsproducent 

efter Tyskland, mens en årlig produktion på 35.000 tons klippegrønt gør 

Danmark til den største producent af dette produkt i Europa. I Danmark 

bruges skønsvis 1,7 millioner træer, mens resten eksporteres, hvorved 

Danmark bliver Europas største eksportør af juletræer. Nøgletal for pro-

 Figur 3.6. Eksportværdien af juletræer og klippegrønt i perioden 

1987-2006. (Kilde: Dansk Juletræsdyrkerforening og Danmarks Statistik)

 Figur 3.7. Det eksporterede antal juletræer i perioden 1987-2006. 
(Kilde: Dansk Juletræsdyrkerforening)
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duktionen og eksporten af jultræer og klippegrønt er vurderet på grund-

lag af oplysninger fra Danmarks Statistik og indberetninger fra medlem-

mer af Dansk Juletræsdyrkerforening.

Eksportværdien af jule- Eksportværdien af juletræer og klippegrønt har været kraftigt stigende 

træer er ca. 1,2 mia. kr. igennem de sidste 20 år. Siden 2000 har eksporten været på over en mil-

liard kr., og i 2006 blev der eksporteret for tæt ved 1,2 milliarder kroner 

(fi gur 3.6).

Omkring 10 mio.  Det eksporterede antal juletræer har i perioden 2002 til 2006 ligget på ca. 

juletræer eksporteres 10 millioner træer (fi gur 3.7). Kategorien ”andre arter”, som hovedsage-

ligt har været rødgran, blev i 2005 afskaff et som kategori, da den ekspor-

te rede mængde var relativt lille. I 2005- og 2006-tallene er for rødgran 

der for indeholdt i kategorien ”Nordmannsgran og nobilis”.

De fl este juletræer  Hovedparten af de dansk producerede juletræer i 2006 blev eksporteret 

eksporteres til Tyskland  til Tyskland, efterfulgt af Storbritannien og Frankrig (fi gur 3.8). Ekspor-

ten til Holland dækker ikke over slutforbrug, men vedrører især træer, som 

sælges videre.

Omkring 35.000 tons  Eksporten af klippegrønt er steget over de seneste 20 år. Dog synes eks-

klippegrønt eksporteres  porten af klippegrønt at have stabiliseret sig omkring 35.000 tons klip-

pegrønt årligt i perioden 2000-2006 (fi gur 3.9). Som for juletræerne 

blev kategorien ”Andre arter” lagt sammen med kategorien ”Nordmanns-

 Figur 3.8. Fordelingen af eksporten af juletræer til enkelte lande i 2006. 
(Kilde: Dansk Juletræsdyrkerforening)
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gran og nobilis”, men i modsætning til juletræerne omfattede katego rien 

andre arter både rødgran, hvidgran samt en række fyrrearter, selvom mæng-

derne er meget begrænsede. 

 3.5 Anden produktion
 De danske skove producerer en række varer ud over træ, klippegrønt og 

juletræer. Disse goder omfatter bl.a. vildtkød, svampe, bær og mosser til 

dekorationer. Der er ikke nogle opgørelse af værdien af produktionen af 

svampe og bær, men værdien antages at være meget begrænset.

 Figur 3.9. Eksporten af klippegrønt i perioden 1987-2006. (Kilde: Dansk 
Juletræsdyrkerforening).

Tabel 3.6. Antal jagttegnsløsere, samlet vildtudbytte og vildtudbytte af klovbærende vildt samt 
snepper for perioden 2002-2007. (Kilde: Skov- og Naturstyrelsen 2005 og 2007).

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Jagttegnsløsere 160.544 159.330 161.533 162.700 163.600
Alle arter (1000) 2.430 2.538 2.560 2.476 2.357
Klovbærende arter 110.500 121.000 119.700 115.200 121.600
heraf:
   Kronvildt 3.500 3.700 4.300 4.000 4.200
   Dåvildt 3.400 3.900 3.800 4.300 4.400
   Sikavildt 300 400 300 300 300
   Råvildt 103.300 113.000 111.300 106.600 112.100
   Skovsneppe 37.700 38.600 38.100 38.200 43.700
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Mos for 17 mio. kr.  Siden sidst i 1990’erne har indsamling af mos fra skovbunden dannet 

indsamles i skovene  grundlag for en betydelig nicheproduktion særligt i de midt- og vestjyske 

skove. Det anslås, at der i 2005 blev indsamlet ca. 0,6 mio. m2 mos med 

en samlet handelsværdi på omkring 17 mio. kr. (Rune, 2007).

2,36 mio. stk. vildt Danmark har ca. 160.000 jægere, og i sæsonen 2006-2007 nedlagde de i

nedlægges årligt alt 2,36 mio. stykker vildt. Fasan, gråand og ringdue er fortsat jægernes

af danske jægere  mest almindelige bytte. De tre arter alene tegner sig for over to tredjedele 

af det vildt, der nedlægges. 

 Det er imidlertid langt fra hele vildtudbyttet, der nedlægges i skovene. 

Således må det forventes, at langt det meste fuglevildt nedlægges uden 

for skovene med undtagelse af skovsnepper. Særligt det klovbærende vildt 

har skovene som deres foretrukne biotop, og en stor andel af det nedlagte 

klovbærende vildt må antages at komme fra skovene. Gennemsnitligt er 

der for perioden 2002-2006 nedlagt 118.000 stykker klovbærende vildt, 

hvor langt den største andel er råvildt (tabel 3.6). I den samme periode 

er der nedlagt gennemsnitligt 40.000 skovsnepper årligt. 

 3.6 Referencer
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 4 Biologisk diversitet

 Biologisk diversitet eller mere almindeligt kaldet biologisk mangfoldig-

hed eller biodiversitet, er defi neret i De Forenede Nationers Konvention 

for Biologisk Diversitet (Rio 1992) som: 

 Ved biodiversitet forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle 

miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som orga-

nismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og 

mellem arter som mangfoldighed af økosystemer. 

Skovene udgør en vigtig  Danmark er oprindeligt et skovland. Derfor hører en stor del af de vilde 

del af biodiversiteten  dyr og planter i vore dages danske natur til i skovene og udgør en vigtig 

i Danmark  del af Danmarks biodiversitet. I skovene fi ndes levesteder for mange or-

ganismer, særligt i skovbryn og lysninger samt i  gamle eller urørte skove. 

Derudover fi ndes der små oaser i bevoksningerne, hvor planter og dyr 

kan leve uforstyrret og derfra spredes til resten af skoven. Skovenes bio-

diversitet kan karakteriseres ved deres sammensætning af arter, deres 

struktur og funktion.

 

 4.1 Skovenes artsdiversitet 
Skovbevoksninger med  Skovenes artsdiversitet er den variation af arter, som fi ndes i skoven og dens

fl ere træarter har en  levesteder. Skovbevoksninger med fl ere træarter antages generelt at have 

større biodiversitet  en større artsrigdom end bevoksninger med kun én art, fordi forskellig-

artede bevoksninger tilbyder fl ere levesteder for planter og dyr. Derfor er 

andelen af blandede bevoksninger en indikator for naturindholdet i de 

danske skove. De rene skovbevoksninger, hvor indblandingen af en an-

den art end hovedtræarten udgør mindre end 25 pct. af bevoksnin gens 

areal1, udgør hhv. 40 pct. og 24 pct. af det samlede bevoksede skov areal. 

Således udgør andelen af blandede bevoksninger 36 pct. af det bevok sede 

skovareal. Det skal nævnes, at eksempelvis en selvforynget bøgebevoks-

ning med ældre træer i overetagen og en varieret underetage af bøg op-

træder som en ren bøgebevoksning, selvom naturindholdet her kan være 

ganske højt. Andelen af blandede bevoksninger varierer betydeligt mel-

lem de forskellige kommuner. Skove med en relativ høj andel af blande-

de bevoksninger er ofte placeret tæt ved de større byer (fi gur 4.1).

1  Bemærk at den anvendte defi nition her adskiller sig fra defi nitionen anvendt 
i kapitel 1 vedrørende fordelingen af skovtyper, hvor blandede bevoksninger 
forstås som bevoksninger med både løv- og nåletræer.
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 Store træer
Antallet af store træer  Store og gamle træer indeholder ofte særlige levesteder og er værter for 

er beskedent i de  bestemte dyre- og plantearter. Store og gamle træer har også ofte stor æste- 

danske skove tisk, historisk og rekreationsmæssig værdi. Store træer defi neres her som 

træer med en diameter på 40 cm i brysthøjde og derover for såvel levende 

som døde træer, hvad enten de er stående eller liggende. Der er i gennem-

 Figur 4.1. Andelen af skovarealet, som har mere end 25 pct. indblanding 
af en anden art end hovedtræarten.

 Figur 4.2. Fordelingen af store træer til træarter. Store træer defi neres 
her som  træer med diameter på 40 cm og derover.
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snit 19 store træer per ha i de danske skove. Kun få arter opnår at få en 

diameter på 40 cm eller derover. Bøg og eg udgør hhv. 42 og 13 pct. af 

alle store træer, svarende til hhv. 8,0 og 2,5 træer per ha (fi gur 4.2). Den 

største målte diameter på et levende træ i den danske skovstatistik for 

måleperioden 2002-2006 var 245 cm på et stort egetræ. 

 Buske
 I lighed med skovenes træer udgør buske en del af den samlede biodi-

versitet. Samtidig udgør buskene levesteder for mange planter og dyr og 

er derfor en vigtig bestanddel af skoven i relation til den samlede biodi-

versitet.

Brombær, hindbær og  I forbindelse med skovstatistikken er antallet af buskarter og deres dæk-

hyld er de mest  ningsgrad blevet registreret på prøvefl aderne. Af de 27 mulige buskarts-

almindelige buskarter  grupper, er de mest almindelige buskarter brombær/hindbær, hyld, lyng 

i skovene  og tjørn (tabel 4.1). Tilsammen udgør disse 50 pct. af buskarterne.

 De fl este af de registrerede buskarter hører naturligt til i skovene (65 pct.), 

mens hhv. 14 pct. og 11 pct. gror naturligt på henholdsvis heder og over-

drev (fi gur 4.3). De resterende 10 pct. af buskarterne registreret ved må-

lingerne i skov hører naturligt til andre naturtyper som omfatter bl.a. 

enge og kystskrænter. Yderligere er en del af disse arter uden veldefi neret 

økologisk tilhørsforhold.

Flere buske i  Buske er mere udbredte i blandskove, hvor indblandingen af andre træ-

blandede skove  arter overstiger 25 pct. af det samlede kronedække. Nåleskove har den 

mindste forekomst af buskarter, hvilket naturligt hænger sammen med 

den lave lysmængde ved skovbunden (fi gur 4.4). 

 Tabel 4.1. Relativ andel af de 10 mest almindelige buskarter.

Buskart Andel (%)
Brombær/hindbær 24,9
Hyld 10,9
Lyng 7,1
Hvidtjørn 7,0
Pil 5,4
Hassel 4,3
Gedeblad 3,9
Revling 3,2
Ribs, solbær, stikkelsesbær 1,8
Tyttebær 1,7
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 Skovbundens vegetation
 Skovbundens vegetation og dens artsrigdom bidrager til den samlede 

biodiversitet og indgår derfor som en værdifuld parameter i overvågnin-

gen af biodiversiteten i de danske skove. Skovstatistikken har vurderet 

dækningsgraden af mosser, græsser, star, urter, bregner, selvsåede træer 

og bar jord i skovbevoksningerne.

 Figur 4.3. Fordeling af buskartsgrupperne registret på skovstatistikkens 
prøvefl ader efter naturligt voksested.

 Figur 4.4. Relativ andel af registrerede buskarter i forskellige skovtyper.
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Skovbunden domineres  Skovbundens vegetation afspejler jordbundsforhold, nedbør- og lysfor-

af mosser mod vest og  hold på vækstlokaliteten samt bevoksningens træartssammensætning. For -

af urter mod øst  skelle i jordbundsforhold afspejles i den geografi ske udbredelse af skov-

bundens vegetation. Mosser er eksempelvis mest udbredte i nåleskove 

vest for israndslinien, hvorimod urter er mere dominerende i løvskovene 

i de østlige egne (fi gur 4.5).

Flere græsser og urter  Betydningen af træartssammensætning og lysforhold for skovbundens 

i egeskove  sammensætning på vækstlokaliteten afspejles af resultaterne fra skovbe-

voksninger domineret af forskellige træarter (fi gur 4.6). Bøgeskoven er 

skyggefuld, og skovbunden domineres derfor af urter, der blomstrer før 

bøgen springer ud for at få lys nok. Egeskoven er derimod ofte lys og eta-

geret med en overetage af egetræer og en underetage af buske og små-

træer. Skovbunden er her dækket af græs og urter. Det samme gælder 

bevoksninger med ask og ær. I de mørke nåleskove er skovbunden mest 

dækket af døde kviste, nåle og mos (omfattet af kategorien ”Bar jord”).

 4.2 Skovenes drift og biodiversitet
Skovenes drift påvirker Driften af skovene har direkte indfl ydelse på diversiteten af træarter og 

biodiversiteten  derved på biodiversiteten. Samtidig påvirker driften af skoven levestederne 

for de arter, der er tilknyttet skovene og påvirker således også indirekte 

skovenes biodiversitet. Det forventes, at urørt skov og gamle driftsformer 

som plukhugstdrift, græsningsskov og stævningsskov vil give bedre livs-

betingelser for skovens øvrige organismer. Eksempelvis medfører pluk-

 Figur 4.5. Variation i skovbundens artssammensætning  efter vækstregio-
ner (se kapitel 8 Metoder).
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hugstdrift som oftest, at skovbevoksningerne indeholder træer af forskel-

lige arter og med forskellige aldre, hvor der bevares et konstant skovdække 

på arealet. Dette er med til at understøtte skovens naturlige udvikling og 

derved også artsrigdommen af de arter, der er tilknyttet skoven. 

 På grundlag af bevoksningernes aktuelle struktur, forekomst af stød mv. 

er det praktiserede skovdyrkningssystem vurderet på skovstatistikkens 

prøvefl ader. Således er det muligt ud fra skovstatistikken 2002-2006 at 

give en vurdering af fordelingen af de aktuelle dyrkningssystemer i de 

danske skove. 

Det mest almindelige  Det er især højskovdrift, der praktiseres i de danske skove (66 pct. af skov -

dyrkningssystem er ens-  arealet), og den mest almindelige foryngelsesform er plantning efter en 

aldrende højskovsdrift  renafdrift, hvor alle træer fældes samtidig, og træerne i den efterfølgende 

bevoksning alle har samme alder og art. Ensaldrende bevoksninger med 

naturlig foryngelse udgør 11 pct. af skovarealet. Det samlede areal med 

uensaldrende skov og gamle driftsformer udgør 13 pct. af det danske skov-

areal. Urørt skov omfatter de skove, hvor der udelukkende er naturlig for-

yngelse og ingen aktiv drift. De urørte skove udgør 7 pct. Gamle drifts-

former som græsningskov og stævningskov udgør tilsammen godt 1 pct. 

af det samlede skovareal. 

Private skovejere er mere  Skovarealet med de naturnære driftsformer og urørt skove er større i de 

naturnære end offentlige  private skove end i statsskovene (tabel 4.2).

 Figur 4.6. Skovbundfl oraens afhængighed af den dominerende træart.
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Tabel 4.2. Skovarealets fordeling til driftsformer for forskellige ejertyper.

Privat
Fond eller 
stiftelse

Statsskov
Region eller 
kommune

Anden 
statslig ejer

Ukendt

ha
I alt 344.157 23.014 123.597 28.941 7.562 7.218
Heraf:
Ensaldrende 
plantning

225.509 15.380 92.131 17.625 4.054 874

Ensaldrende, 
naturlig foryngelse

37.005 2.833 14.195 4.353 812

Uensaldrende, drift 17.362 1.600 3.001 962 537 65
Uensaldrende, 
naturskov

25.412 1.838 5.786 2.684 1.309 647

Gammel driftsform 5.327 56 561 259 129
Værn skov 5.703 187 849 557 86
Andet 19.170 661 4.042 1.952 695
Ukendt 8.667 459 3.032 548 70 5.503

 4.3 Skovbryn
 Skovbrynene kan betragtes som både gunstige og ugunstige for biodi-

versiteten. Skovbrynene kan på den ene side fremme den overordnede 

biodiversitet på lokalt niveau ved at fungere som vigtige levesteder for 

mange træ- og buskarter, skovbundsurter, smådyr og fugle. Men skov-

brynene kan også betragtes som et brud på bevoksningskontinuiteten i 

skoven, hvor de typiske skovarter blandes eller erstattes med arter, der 

også er knyttet til det åbne land.

 I skovstatistikken er afstanden fra prøvefl aderne til nærmeste skovkant 

målt. Desuden måltes også bredden af nærmeste skovbryn. Skovbryn 

defi neres som overgangszonen mellem skov og anden arealanvendelse, 

som kan have en bredde på op til 200 m langs skovkanten. 

Næsten halvdelen af  Næsten halvdelen (48 pct.) af prøvefl aderne i skovstatistikken ligger inden 

skovene ligger inden  for 200 m fra skovkanten, og 70 pct. af prøvefl aderne ligger indenfor 1 km 

for 200 meter fra  fra en skovkant. Det store antal prøvefl ader, der ligger tæt ved en skovkant,

en skovkant  illustrerer hvor fragmenterede de danske skove er. En undersøgelsen af 

betydningen af skovbrynets bredde for biodiversiteten viste, at antallet 

af træ- og buskarter stiger med en øget bredde af skovbrynet (fi gur 4.7). 

 Den store andel af skovarealet, der ligger tæt på skovkanten, har betyd-

ning for biodiversiteten. Antallet af træ- og buskarter er generelt højt i 

skovbrynene, hvor der ofte plantes eller indfi nder sig mange forskellige 

arter. Således medvirker skovbrynene til en forøgelse af artsdiversiteten. 

Imidlertid vil arter, der er knyttet til store ubrudte skovstrækninger, 

have vanskelige betingelser i det danske landskab.
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 4.4 Dødt ved i de danske skove 
Dødt ved er et vigtigt  Den døde træmasse, herefter betegnet dødt ved, er et levested for mange 

levested for  organismer (f.eks. svampe og insekter) og har derfor væsentlig betydning 

mange organismer  for biodiversiteten. Intensiv dyrkning af skovene har medført en nedgang 

i mængden af dødt ved i forhold til de oprindelige skove og derved for-

ringelse af levestederne for en række arter. Således er en række arter, knyt-

tet til dødt ved, truede. Eksempelvis har svenske undersøgelser vist, at 

en række særligt sjældne rødlistede arter af mosser og bregner er knyttet 

til dødt ved med en diameter på mere end 10 cm, som har ligget længe 

og er blevet så nedbrudt, at veddet er blødt eller frønnet (Norden et al., 

2004a, 2004b). 

 De vigtigste egenskaber af dødt ved i forhold til levested for andre orga-

nismer er trætypen (nåle- eller løvtræ), træarten, hvor nedbrudt det døde 

ved er, størrelsen af det døde ved (især diameter på veddet) og hvorvidt 

det døde ved er stående eller liggende. For tilstedeværelsen af forskellige 

organismer er de specifi kke egenskaber af det døde ved afgørende. Alder 

og vandindhold er typisk de vigtigste faktorer for de insekter, der lever 

af det døde ved. Desuden er træarten af det døde ved en vigtig faktor 

for f.eks. artssammensætningen af svampe. 

4,7 m3 dødt ved per ha  Den samlede masse af dødt ved i de danske skove er 2,3 mio. tons sva-

i de danske skove  rende til 4,7 m3 per ha i gennemsnit. Af den samlede døde vedmasse er 

2,9 m3 pr. ha stående og 1,8 m3 pr. ha liggende dødt ved. På 73 pct. af 

prøvefl adene blev der slet ikke fundet dødt ved i de undersøgte dimen-

 Figur 4.7. Antal træ- og buskarter i løv- og nåletræsbevoksninger afhæn-
gig af skovkantens bredde.
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sioner (4 cm og derover for stående dødt ved og 10 cm og derover for 

liggende dødt ved). Prøvefl ader med mere end 50 m3 dødt ved pr. ha 

repræ senterer kun ca. 2 pct. af skovarealet (fi gur 4.8). Kun på enkelte 

prøvefl ader er der således observeret mængder af dødt ved, der er sam-

menlignelige med de mængder, man ser i naturlige skove. På nogle af 

disse prøvefl ader skyldes de store mængder dødt ved fl adefald i nåletræ.

Naturskove har meget Sammenlignes tallene med mængden af dødt ved i skovene i Sverige

mere dødt ved (6,1 m3/ha), Finland (5,5 m3/ha) og Tyskland (11,5 m3/ha), er den gen-

end produktionsskove nemsnitlige døde vedmasse i Danmark lavere, hvilket sandsynligvis hæn-

ger sammen med den høje udnyttelse af tyndinger i de danske skove. Til 

sammenligning blev der i en nyere undersøgelse af naturlige skove målt 

mellem 74 og 168 m3 dødt ved pr. ha under danske forhold (Christensen 

og Hahn, 2003). Mængden varierer med produktiviteten af skoven, men 

også med aldersfordeling samt hvorvidt skoven har været ramt af f.eks. 

stormfald. I de naturlige skove var der 9-39 m3 stående dødt ved og 50-

159 m3 liggende dødt ved pr. ha. Mængden af dødt ved var omtrent lige-

ligt fordelt i nedbrydningsklasserne, ligesom der var en omtrent ligelig 

diameterfordeling op til 1 m i diameter. 

 Størrelsesfordeling af dødt ved
Kun lidt stort dødt ved  Størrelsen (diameteren) af det døde ved er afgørende for især forekomsten 

i skovene af insekter, som formerer sig i dødt ved, og hvis afkom lever der. I de 

danske skove er diameterfordelingen af dødt ved forskudt mod de små 

diametre (fi gur 4.9). I de små diameterklasser er der en omtrent lige lig 

 Figur 4.8. Andel af skovarealet fordelt efter mængden af dødt ved regi-
streret på prøvefl aderne og diameterklasser.
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fordeling mellem stående og liggende dødt ved, mens det stående døde 

ved er hyppigere i de større diameterklasser. Forskydningen mod de små 

diameterklasser er særligt udtalt for nåletræsbevoksninger. 

 Fordeling af dødt ved til træarter
Halvdelen af det  Af den samlede døde vedmasse er omkring halvdelen løvtræ. De største 

døde ved er løvtræ  mængder af dødt ved er andet løv, rødgran, fyr og bøg (fi gur 4.10). En 

 Figur 4.9. Andel af den samlede vedmasse af dødt ved fordelt på diame-
terklasser og type (stående/liggende).

 Figur 4.10. Fordeling af dødt ved på type (stående og liggende) for hver 
træart.
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del af andet løv omfatter også bøg og eg, men hvor identifi kationen ikke 

har været sikker. De store mængder dødt ved for rødgran og fyr skyldes 

formentlig stormfældede træer efter de seneste års kraftige storme. Dette 

er også årsagen til, at en relativ stor andel af det døde ved for rødgran 

ligger ned.

 Nedbrydning af det døde ved
Kun ringe nedbrydning  I de danske skove er nedbrydningsgraden af dødt ved forskudt meget 

af det døde ved  kraftigt over mod det nyligt døde ved, som er meget lidt nedbrudt. Hele 

75 pct. af det døde ved har været dødt i få år (<10 år). Således har 2/3 af 

den døde vedmasse kun været udsat for en strukturel nedbrydning på 

mindre end 10 pct. (fi gur 4.11). Samtidig ses det, at kun ca. 12 pct. af 

det døde ved er mere end 25 pct. nedbrudt. Der er således kun ganske 

små mængder gammelt, meget nedbrudt dødt ved. De meget små mæng-

der af nedbrudt ved i de danske skove skyldes antageligt, at der generelt 

foretages en intensiv udnyttelse af tyndinger, ofte kombineret med san-

kere og selvskovere. 

 Nedbrydningsgraden af det døde ved er nogenlunde ens for løv- og nåle-

træer (fi gur 4.12). Uanset nedbrydningsklassen udgør løvtræ ca. 50 pct. 

af det døde ved (49-55 pct.).

 Figur 4.11. Fordeling af den samlede vedmasse af liggende og stående 
dødt ved indenfor de fi re forskellige nedbrydningsklasser (1: fast ved; 
2: 10-25 pct. nedbrudt; 3: 26-75 pct. nedbrudt; 4: mere end 75 pct. ned-
brudt).
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 4.5 Arealer med hjemmehørende og ikke 
hjemmehørende træarter 

Halvdelen af skovarealet  I forbindelse med indførelsen af det ordnede skovbrug i slutningen af 

optages af træarter,  1700-tallet opstod der en gennemgående interesse for at øge produktivi-

der ikke er naturligt  teten af skovene. En metode, der relativt hurtigt blev taget i brug, var at 

hjemmehørende  indføre udenlandske træarter, der havde en større vedmasseproduktion end

i Danmark  de hjemmehørende arter. Således er de fl este af nåletræarterne, der i dag 

optager tilsammen godt 50 pct. af skovarealet, indførte arter. Skovfyr er 

en undtagelse, der på trods af at den på et tidspunkt var så godt som ud-

ryddet i Danmark, anses som hjemmehørende. Det samme er gældende 

for ene og taks. Skovfyr udgør dog en beskeden andel af skovarealet. De 

mest almindelige løvtræarter i dansk skovbrug er derimod hjemmehø-

rende.

 De hjemmehørende arter har i modsætning til de indførte arter udviklet 

sig i et samspil med organismerne på voksestedet. Dette gør, at de hjem-

mehørende arter generelt har en bedre tilpasning til forholdene på vok-

sestedet og derfor er mindre følsomme overfor eksempelvis insektangreb 

eller klimatiske forhold som storm eller frost. Samtidig er fl ere organis-

mer tilknyttet de hjemmehørende arter, hvorfor en større andel af hjem-

mehørende arter vil medføre en større biodiversitet. Lokalitetstilpassede 

arter kan derfor med tiden bidrage positivt til skovenes stabilitet og bio-

diversitet.

 Figur 4.12. Procent af den samlede vedmasse af dødt ved fordelt på ned-
brydningsklasser og træartsgruppe.
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Ikke hjemmehørende  Af det samlede skovareal er 48,5 pct. dækket af hjemmehørende arter. 

træarter hyppigst i  Den geografi ske udbredelse af indførte træarter er størst i plantagerne i 

Midt- og Vestjylland  Midt- og Vestjylland (fi gur 4.13). Arealet med hjemmehørende træarter 

varierer mellem regioner fra mindre end 30 pct. af skovarealet i regioner ne 

Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark til cirka 60 pct. på Sjælland. 

Blandt de ikke hjemmehørende træarter udgør rødgran og sitkagran en 

stor andel. Æren blev indført til landet i 1700-tallet. Arealet med ær er 

interessant, fordi arten spreder sig villigt ved selvforyngelse i eksisteren-

de løvskove. Arealet med ær nærmer sig 7 pct. i region Sjælland, men 

udgør i øvrigt en beskeden andel af det samlede skovareal. 

 4.6 Høst af skovfrø fra kårede bevoksninger i 
Danmark og import af skovfrø

 Skovfrø høstes i skovbevoksninger og frøplantager i år med frøsætning og 

sås ud enten direkte i skoven eller i planteskoler til produktion af skov-

planter. Siden 1936 har vi i Danmark haft et kåringssystem, som sikrer, 

at der fi ndes egnet frø- og plantemateriale, så man løbende kan forbedre 

produktionen, kvaliteten og økonomien i skovene. Kun frø fra særligt ud-

valgte kårede frøavlsbevoksninger kan markedsføres og bruges til at lave 

planter. Systemet blev oprindelig etableret i privat regi. Efter Danmarks 

tilslutning til EF og senere EU er den såkaldte ”Herkomstkontrol med 

skovfrø og -planter” blevet statsligt organiseret og lovmæssigt forankret. 

Høsten af skovfrø fra danske, kårede be voksninger opgøres af Herkomst-

kontrollen under Plantedirektoratet. Selvom arealet med naturligt hjem-

 Figur 4.13. Andelen af skovarealet med indførte arter.
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mehørende træ- og buskarter er stigende, er planterne ikke nødvendig-

vis af dansk oprindelse. En stor del af plantningerne af de vigtige hjem-

mehørende løvtræarter i de danske skove er baseret på importeret frø. 

Store udsving i høst og  I perioden 2000-2006 er der store udsving i den indenlandske høst og 

import af skovfrø  import af skovfrø (tabel 4.3). Dette kan skyldes klimabetinget variation 

af frøsætningen herhjemme hos de enkelte træarter. For bøg, stilkeg, vinter-

eg, ask og kirsebær udgør andelen af importeret frø en forholdsvis stor 

andel af det handelsomsatte frø i perioden. Arternes frøbiologi har be-

tydning i denne sammenhæng. Bøgens frø kan f.eks. opbevares over fl ere 

år, og selvom det ikke er muligt at høste bøgefrø i Danmark hvert år, kan 

der teknisk set godt produceres og plantes bøg med dansk oprindelse 

hvert eneste år ved at benytte opbevaret frø. Alligevel er der tale om en 

ret stor import af bøgefrø til Danmark i perioden. Frø af stilkeg og vin-

tereg er modsat bøg svære at opbevare mere end ét år, og for disse arter 

vil det derfor være vanskeligt at benytte planter med dansk oprindelse i 

de år, som følger efter et år med beskeden frøsætning i Danmark. For 

egearterne udgør importeret frø en meget stor del af det handlede frø i 

perioden. For stilkegens vedkommende stammer hovedparten af det 

indførte frø fra Holland. Hovedparten af det indførte frø af vintereg 

stammer fra Norge.

 Det skal understreges, at værdierne vedrører omsætning af frø fra de nævn te 

skovtræarter, og at en del af hjemmehøstede frø og indførte frø kan ende i 

såvel skove, læhegn og vildtplantninger, eller for bøgens vedkommende 

blive brugt til f.eks. hække. Samtidig kan frø høstes og anvendes lokalt 

uden at blive handlet og indgår derfor ikke i tabel 4.3. Den genetiske op-

rindelse af skove forynget i perioden uden plantning eller såning (selv-

foryngelse eller selvgroning) kan ikke udledes af tabel 4.3.

 4.7 Fredede og beskyttede skove
 Fredskov
481.385 ha er fredskov  De danske skove er for en stor dels vedkommende ”fredsskov”, hvilket be-

tyder, at arealet er omfattet af skovlovens bestemmelser. Herunder gæl der 

det, at arealet skal vedblive at være skov, selvom der dog er en række be-

stemmelser, der gør det muligt i visse tilfælde at ophæve fredsskovsplig-

ten, ligesom der inden for fredsskovspligten er mulighed for at have skov-

enge, græsningsarealer, juletræer mv. Det samlede fredsskovsareal i Dan-

mark er 481.385 ha, men det er ikke hele dette areal, der rent faktisk er 

skovbevokset, idet det omfatter bl.a. store klitområder i Vestdanmark 

samt en række søer. 
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 Fredede skove
 En række arealer med skov er pålagt en egentlig fredning ved deklaration. 

Fredningen med fører ofte en yderligere binding af arealet end fredsskovs-

pligten og vil ofte medføre restriktioner i skovdriften, f.eks. at arealet ikke 

må indgå i den almindelige drift, men skal ligge urørt hen. Det samlede 

fredede skovareal er ikke kendt.

Tabel 4.3. Forhold mellem frøhøst fra kårede bevoksninger i Danmark af hhv. dansk oprindelse, 

udenlandsk oprindelse og ukendt oprindelse samt importeret skovfrø i perioden 2000-2006.

Træart År
Dansk kåret/ 

dansk oprindelse
Dansk kåret/ uden-
landsk oprindelse

Dansk kåret/ 
ukendt oprindelse

Import

tons
Bøg 2000 - - - 5,7

2001 10,5 2,7 5,8 3,0
2002 - - - 5,5
2003 26,6 5,1 8,7 0,8
2004 - 1,0 - 1,6
2005 7,9 0,8 1,5 1,9
2006 - - - 0,3

Stilkeg 2000 - - - 52,5
2001 5,4 34,2 42,1 15,0
2002 - 15,2 13,7 27,5
2003 6,7 6,1 0,7 13,1
2004 1,0 - 0,3 9,5
2005 1,2 9,5 2,9 11,0
2006 4,0 2,6 6,8 20,3

Vintereg 2000 11,7 - 42,6
2001 25,0 - 56,2
2002 18,0 0,1 64,0
2003 30,9 - 0,8
2004 13,3 - 34,6
2005 6,4 - 22,1
2006 12,2 0,4 -

Ask 2000 0,2 0,9
2001 5,0 0,3
2002 - 0,2
2003 - 0,0
2004 2,2 0,1
2005 - 0,0
2006 - 0,0

Kirsebær 2000 - - -
2001 0,1 - -
2002 0,1 - -
2003 0,0 - -
2004 0,2 0,0 0,3
2005 0,3 0,1 0,3
2006 0,2 0,2 0,2
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 Natura 2000 områder: Habitat- og fuglebeskyttelses områder
359.000 ha er udpeget  Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne (Natura 2000) danner tilsammen 

som Natura 2000 arealer  et økologisk netværk i EU. Habitatområderne er udpeget for at beskytte 

bestemte naturtyper og arter af dyr og planter (Habitatdirektivet, bilag 

1 og 2). Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte bestemte 

fugle (Fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag 1). 359.000 ha eller 8,3 pct. af 

Danmarks samlede landareal er udpeget som Natura 2000-områder 

(By- og Landskabsstyrelsen, 2008). 

 Det samlede skovareal i habitatområderne er estimeret til 62.436 ha, mens 

det samlede skovareal i Natura 2000-områderne (dvs. habitat- og fugle-

beskyttelsesområder) er 66.217 ha. Det samlede fredsskovsareal i habitat-

områderne i Danmark er 71.653 ha, mens det samlede fredsskovsareal i 

Natura 2000-områderne er 76.731 ha1. Habitatområderne i fredskov er 

blevet besøgt med henblik på at fi nde forekomster af de 10 danske skov-

naturtyper. Der er fundet i alt 16.141 ha skovnaturtyper i habitatområ-

derne. Vinteregeskove i landets østlige del forekommer sjældent, hvori-

mod bøgeskov på muld- eller morbund og elle-/askeskove forekommer 

særdeles hyppigt (tabel 4.4).

 Tabel 4.4. Forekomsten af de 10 danske skovnaturtyper i fredskov (tal fra 
Skov- og Naturstyrelsen).

Kategori Areal (ha)
Skovklit 444
Bøg på mor 2.853
Bøg på mor med kristtorn 821
Bøg på muld 5.346
Bøg på kalk 303
Ege-blandskov 1.553
Vinteregeskov 69
Stilkege-krat 1.164
Skovbevokset tørvemose* 1.294
Elle- og askeskove* 2.294

 * Prioriteret naturtype

 Arealer med frivillig beskyttelse af skovene
206.357 ha skov  Nogle skovejere indgår aftaler om driften af specifi kke arealer eller skoven

er certifi ceret  som et hele. Disse aftaler indgås i visse tilfælde som et led i en certifi cering 

af skovdriften, hvor et uafhængigt bureau står inde for, at træ fra den på-

gældende ejendom er produceret bæredygtigt. Herved kan ejeren mulig-

1  Årsagen til at fredsskovsarealet i habitat- og Natura 2000 områderne er 
større end det samlede skovareal i disse områder er, at en del områder er 
fredsskovspligtige selvom de ikke er skovbevoksede.
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vis få en højere pris for sit træ. I andre tilfælde indgås aftaler om driften 

af specifi kke arealer som et led i ejerens frivillige beskyttelse af sårbare 

naturtyper eller andet. Det certifi cerede skovareal er ca. 206.055 ha og 

omfatter bl.a. alle statsskovene (FSC 2008, PEFC 2008).

 4.8 Den danske rødliste
 Mange lysåbne partier med græsningsskov, enge og småagre er siden 1805 

blevet tilplantet, ligesom moser og småsøer er blevet drænet og tilplan-

tet. Det førte til en tilbagegang i biodiversiteten, hvor særligt arter knyt-

tet til dødt ved, lysåbne og våde skovnaturtyper har haft tilbagegang.

Halvdelen af rødlistede  Ændringerne i skovenes drift har betydet, at mange af skovenes oprinde -

arter forekommer i skov  lige arter er blevet sjældne eller er uddøde. Antallet af truede skovarter i 

Danmark opdeles efter en ”rødliste”, der er et bud på hvilke arter, der er 

sjældne i den danske natur. Den sidste rødliste er opgjort i 1997. Den 

danske rødliste rummer mange skovtilknyttede arter. I den danske rød-

liste fra 1997 forekommer halvdelen af de rødlistede arter i skov (1.699 

arter), hvoraf ca. 300 arter er akut i fare for at forsvinde. Det er især de 

arter, der kræver en lang og ubrudt skovdækning og en vis grad af urørt-

hed, som er i fare for at forsvinde. 

 Figur 4.14. Rødlistede arter knyttet til skov i 1997.
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 5 Skovenes beskyttende funktioner

Verdens skove beskytter Rundt om i verden beskytter skove infrastrukturer, byområder, landbrugs-

arealer mv. mod naturkatastrofer. Skovene optager vandet fra voldsomme 

regnskyl og for sinker vandets vej mod de store fl oder og forhindrer her-

ved oversvømmel ser. Træernes rødder binder overfl adejorden og beskyt-

ter herved landbrugsjorde mod erosion og forhindrer jordskred, der kan 

ødelægge bebyggelser og veje. Træerne danner også barrierer mod lavi-

ner og sten skred i bjergrige egne og beskytter hermed mennesker mod 

katastrofer.

Beskyttelse af grund- Også i Danmark har skovene beskyttende funktioner. I forbindelse med

vand og mod erosion  ødelæggelsen af skovene for mere end 200 år siden og brydningen af tørv 

på hedearealerne opstod problemer med sandfl ugt i den nordlige og vest-

lige del af Jylland og i Nordsjælland. Dette ledte til en lang række forsøg 

med at plante skov for at skabe læ og herved hindre sandfl ugten og be-

skytte landbrugsarealerne. Rejsning af skov i de tidligere hedeegne i den 

vestlige del af landet blev et af midlerne til at genoprette produktivite-

ten i landbruget. 

 Også i dag beskytter de danske skove betydelige interesser. I forhold til 

landbrugsland er skovenes drift karakteriseret ved meget få og små ind-

greb over omdriftstider, der strækker sig fra 40-50 år til fl ere hundrede 

år. De lange tidsperioder, hvor træernes rødder binder jorden sammen, 

og kronerne beskytter mod vind og vejr, beskytter skoven jorden mod 

erosion og udvaskning af næringsstoff er. Samtidigt er anvendelsen af 

gødning og pesticider i skovbruget meget begrænset, hvilket betyder, at 

grundvand og omgivende vandmiljø ikke belastes med pesticidrester og 

næringsstoff er fra skovene i samme grad som fra landbrugsarealerne. 

 Andre beskyttende Ud over at beskytte landbrugsjorden mod sandfl ugt og vandmiljøet mod

funktioner nedsivning af næringsstoff er og pesticidrester anvendes skovbeplantnin-

ger til at skjule skæmmende bygninger og anlæg i landskabet.

 Skovenes beskyttende funktioner kan ændres som følge af menneskelig 

indgriben. Ændringerne kan være indirekte eff ekter af eksempelvis kli-

maforandringer eller luftforurening, som påvirker skovmiljøet, eller de 

kan være direkte som følge af ændringer i skovdriften. Dette kapitel be-

skriver skovenes beskyttende funktioner, hovedsageligt i relation til be-

skyttelse af grundvand og vandmiljøet, men behandler også kort andre 

beskyttende funktioner.
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 5.1 Beskyttelse af grundvand og vandmiljø
Nedsivning af vand  Nedsivningen af vand gennem jorden har betydning for grundvandsdan -

under skov  nelsen og for vandmiljøet. Nedsivningen af vand fra skovområder er min-

dre end fra f.eks. græs og korn i det åbne land. Forskellen skyldes især, 

at en del af nedbøren bliver hængende i trækronerne og fordamper, når 

en regnbyge er slut. I Danmark som helhed fordamper godt halvdelen 

af nedbøren. Resten, der ofte kaldes nettonedbøren, siver gennem jor-

den til vandløb eller grundvand.

Nettonedbøren større i  Man kan ikke måle nettonedbøren direkte. Derfor er der udviklet metoder

løvskov end i nåleskov til at beregne nettonedbøren ud fra detaljerede data for nedbør, klima, 

jordbund og vegetation. Tallene i fi gur 5.1 bygger på beregninger for 

nogle få skove på sandjord med forholdsvis høj nedbør (svarende til for-

holdene i det meste af Midt-, Vest- og Sønderjylland). Set i forhold til 

landbrug er nettonedbøren per år knap 100 mm mindre under løvskov 

(eg) og godt 200 mm mindre under nåleskov (rødgran) ved samme ned-

bør på sandjord. Nettonedbøren under nåleskov er således godt 100 mm 

mindre end under løvskov. Uden for skoven i det åbne land er netto-

nedbøren ikke så afhængig af vegetationen som i skov. Nettonedbøren 

er stort set ens for korn og hede.

Nettonedbøren større på  På lerjord (Østjylland og Øerne) er nettonedbøren væsentligt mindre, 

sandjord end lerjord fordi nedbøren er mindre. En direkte sammenligning af en mark med 

vinterhvede og en bøgeskov i samme område viste, at der ikke var for-

 Figur 5.1. Årlig nettonedbør (nedsivning) ved forskellig arealanvendelse 
på sandjord, beregnet ved 900 mm nedbør pr. år.
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skel i nettonedbør mellem disse to arealanvendelser på lerjord på Sjæl-

land. Men forskellen i nettonedbør mellem løv- og nåleskov på lerjord 

er også betydelig i Østdanmark. 

Både vandløb og grund- En stor del af nettonedbøren siver gennem jorden og ud i vandløb og søer,

vand påvirkes af skov  mens resten bidrager til grundvandsdannelse. Generelt er dannelsen af nyt 

grundvand pr. år kun 100-200 mm i Jylland og 20-50 mm på Øerne. Den 

udbredte dræning af landbrugsjorde især på lerjord i Østdanmark foran-

drer vandkredsløbet betydeligt ved at øge afstrømningshastigheden. Dræ-

ning i form af grøfter er også udbredt i skov, men fungerer mindre ef-

fektivt. Derfor vil afstrømningen til vandløb være langsommere og mere 

jævn i skov end fra åbent land. På den anden side vil den lavere netto-

nedbør under skov i forhold til åbent land reducere vandføringen i vand-

løb og dannelsen af grundvand. Især vil mængden af nåleskov i et vand-

løbs/grundvandsopland reducere vandføring og grundvandsdannelse. 

Mere løvtræ øger netto- Hvis man sætter nettonedbøren i det åbne land (landbrug og natur) til 

nedbøren i skovene  100 pct., er nettonedbøren 84 pct. i løvskov og 63 pct. i nåleskov baseret 

på tallene i fi gur 5.1. Sammenholder vi disse værdier med skovarealets 

fordeling på løv- og nåleskov (fi gur 1.1 og tabel 1.7), kan vi beregne et 

skøn over skovenes samlede påvirkning af vandkredsløbet. Figur 5.2 vi-

ser for de sidste godt 100 år den beregnede reduktion i nettonedbøren 

fra skovdækket for henholdsvis Jylland og Øerne. I Jylland faldt netto-

nedbøren fra skov fra 78 pct. til 67 pct. af nettonedbøren i det åbne land 

fra 1881 til 1976, hvilket skyldes den omfattende udvidelse af arealet med 

nåleskov i den periode. På Øerne var faldet i nettonedbøren mindre (ca. 

4 pct.), men da skovarealet ikke steg ret meget, skyldes faldet her, at en 

del løvskov blev erstattet med nåleskov. Siden 1990 er andelen med løv-

skov steget svagt i begge landsdele, hvilket har øget nettonedbøren under 

skov lidt igen. Meget tyder på, at udviklingen mod mere løvskov vil fort-

sætte fremover og dermed reducere skovenes påvirkning af vandkredsløbet. 

Konvertering af nåleskov til løvskov kan anvendes som aktivt instrument i 

vandplanlægningen til at øge vandløbsvandføring og grundvandsdannelse 

i områder med lav nettonedbør og/eller med stor vandindvinding.

Skovrejsning påvirker  Ved skovrejsning på sandjord vil grundvandsdannelsen generelt blive min-

nettonedbøren  dre svarende til forskellene mellem landbrug og skov i fi gur 5.1. På dræ-

nede lerjorde eller meget bakkede arealer er der dog også andre forhold, 

der spiller ind. Ved landbrugsdrift på disse arealer bliver en betydelig del 

af nedbøren ledt til grøfter og vandløb. Hvis dræn og grøfter efterhånden 

forfalder efter skovrejsning, vil vandet opholde sig længere tid i landska-

bet, hvilket medfører en øget grundvandsdannelse og bedre forhold i vand -

løbene. Modelberegninger viser dog, at på lerjord i Østdanmark vil skov -
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 Figur 5.2. Relativ nedsivning under skov i forhold til landbrug og anden 
lav vegetation.

 rejsning med løvtræ ikke ændre den dybe grundvandsdannelse, imidler-

tid vil tilstanden i vandløb blive forbedret (højere minimumsvandføring) i 

forhold til under landbrugsanvendelsen. Derimod vil nåleskov både re-

ducere grundvandsdannelse og vandløbskvaliteten. Ved overvejelser om 

skovrejsning i de nedbørsfattige egne af landet (med mindre end 600-

700 mm årlig nedbør) bør man undgå at plante nåleskov og i øvrigt un-

dersøge, om reduceret nettonedbør er i konfl ikt med lokale vandindvin-

dingsinteresser.

Vandkvalitet i skove Forurening af vandmiljøet har været meget omtalt de senere år, hvor især 

landbrugets udslip af kvælstof og anvendelsen af sprøjtemidler har været 

i fokus. Den væsentligste forureningsbelastning af grundvandet og dermed 

af drikkevandsressourcerne i det åbne land skyldes udvaskning af kvælstof 

i form af nitrat og udvaskning af rester fra sprøjtemidler. Enkelte steder 

bl.a. i forbindelse med skov kan der være risiko for forsuring af vandet. 

Da arealbenyttelsen i skovene er ekstensiv i forhold til landbruget, om-

driftstiderne lange, og anvendelsen af pesticider og gødning i skovbru get 

begrænset, er vandkvaliteten i skove generelt væsentligt bedre end fra 

landbrug.

Udpegning af drikke- I 2005 var der i Danmark ca. 2.600 vandværker med ca. 10.000 tilknyttede

vandsinteresser  grundvandsboringer. I perioden 1991-2005 blev 1.306 boringer taget ud 

af drift efter fund af pesticider eller nedbrydningsprodukter (GEUS 2007), 
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mens et stort antal boringer er påvirket af forurening med nitrat. For at 

beskytte grundvandsressourcerne blev der i forbindelse med regionsplan-

lægningen i 1997 foretaget en udpegning af områder med særlige, almin de-

lige og begrænsede drikkevandsinteresser (Miljøstyrelsen 1995) (fi gur 5.3). 

I områder med særlige drikkevandsinteresser skal der ske en særlig be-

skyttelse af drikkevandet, som blandt andet kan medføre restriktioner på 

arealanvendelsen. Områderne med særlige drikkevandsinteresser omfat-

ter områder, hvor der er et stort behov for drikkevand, og store områder 

er derfor udpeget på Sjælland, Fyn og omkring de større byer i Jylland. 

Drikkevandsinteresser  Der er et vist sammenfald mellem udpegningen af særlige drikkevands-

i skov  interesser og arealer med skov. Således ligger godt 200.000 ha skov eller 

ca. 39 pct. af det samlede skovareal i områder med særlige drikkevands-

interesser, mens godt 12.500 ha eller knap 31 pct. af andet træbevokset 

areal ligger på arealer med særlige drikkevandsinteresser (tabel 5.1). Cirka 

20 pct. af arealet med særlige drikkevandsinteresser er dækket af skov. 

Det er dog kun meget få områder med særlige drikkevandsinteresser, 

der er domineret af skov. Godt 260.000 ha skov og knap 21.000 ha an-

det træbevokset areal ligger i områder med almindelige drikkevandsinte-

resser, mens knap 65.000 ha skov og knap 8.000 ha andet træbevokset 

areal ligger i områder med begrænsede drikkevandsinteresser. 

 Figur 5.3. Drikkevandsinteresser i Danmark (Danmarks Miljøportal 2008).
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 Tabel 5.1. Skov og andet træbevokset areal i områder med særlige drikke-
vandsinteresser, areal samt andelen af det samlede skovareal.

Region Skov Andet træbevokset areal
ha pct. ha pct.

Danmark 208.496 39 12.667 31
Hovedstaden 19.792 48 825 30
Sjælland 42.086 53 1.580 43
Syddanmark 56.664 44 5.014 45
Midtjylland 59.524 32 3.069 22
Nordjylland 30.430 32 2.179 23

Stor variation i indholdet  Nitratindholdet i det vand, der siver ud af rodzonen under skov og dyr-

af nitrat under skov  kede marker, blev målt i en landsdækkende undersøgelse omkring 1990. 

Dengang var nitratkoncentrationen som gennemsnit for skov knap 7 mg/l, 

mens den var 80 mg/l for landbrug. Udvaskningen af nitrat fra landbru-

get er blevet reduceret væsentligt gennem de senere år og ligger nu tæt på 

grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l. Selv om indholdet af nitrat 

generelt var lavt i vand under skov, var der en stor variation fra 0 til mere 

end 100 mg nitrat/l for målepunkterne i skov. For 2/3 af målepunkter-

ne var nitratindholdet under 10 mg/l, hvilket vurderes som en normal 

tilstand for produktionsskov i Danmark. På de resterende 30 pct. af må-

lepunkterne var nitratindholdet forhøjet og påvirket af luftforurening 

eller forskellige dyrkningsindgreb. På 10 pct. af punkterne oversteg kon-

centrationen drikkevandskravet på 50 mg nitrat/l. 

Kvælstofudvaskning  Gennem de seneste tyve år har tilførslen og udvaskningen af kvælstof været 

målt i en række skove (fi gur 5.4.)1. Tilførslen af kvælstof er målt som gen-

nemdryp, dvs. den mængde kvæstof, der når ned til skovbunden gennem 

trækronerne. I mange skove er kvælstofudvaskningen 0-5 kg N/ha/år, selv 

om der tilføres op til 30 kg N/ha/år fra luften. Disse omfatter især skove 

på tidligere hedejorde i Midt- og Vestjylland og andre kvælstoff attige 

jorde, som indtil videre stort set kan optage alt kvælstof, der tilføres fra 

luften. En række skove har dog en forhøjet udvaskning på mellem 5 og 

40 kg N/ha/år, hvilket dog stadig er lavere end udvaskningen fra land-

brugsjord, som er vurderet til ca. 50 kg N/ha/år på lerjord og 75 kg N/

ha/år på sandjord.

 1 Da undersøgelserne har haft forskellige formål, er fordelingen ikke repræsen-
 tative for Danmark. Tilførslen af kvælstof på 10-40 kg N/ha/år og i nogle til-
 fælde 80 kg N/ha/år i skovkanter er dog repræsentativt for luftforurenings- 
 niveauet i Danmark (se kapitel 2).
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 Figur 5.4. Kvælstofudvaskning fra skove i forhold til kvælstoftilførslen 
målt i gennemdryp. Pilene viser kvælstofudvaskningen under almindelig 
landbrugsdrift på hhv. lerede og sandede jorde.

Kvælstofudvaskningen Skove med forhøjet kvælstofudvaskning ved forholdsvis lav kvælstoftil-

forhøjet i skov på førsel (mindre end 20 kg N/ha/år) er skove på kvælstofrige jorde. Det gæl-

landbrugsjord der skove rejst på tidligere landbrugsjord eller gamle skove på meget næ-

ringsrig jord. Naturskove på næringsrig jord, hvor der ikke er en netto-

tilvækst (ingen udnyttelse af træ til tømmer og lign.), udvasker stort set 

den mængde kvælstof, der kommer ind via luftforurening.

Større tilførsel og ud- En anden afgørende faktor for nitratindholdet i vand under skove er kvæl- 

vaskning af kvælstof stoftilførslen. Skovkanter og småskove ”fanger” store mængder luftforure-

i skovkanter  ning (se kapitel 2), især hvis der samtidig er lokale kilder i form af ammo -

niak fra husdyrbrug. Ved høj kvælstoftilførsel er udvaskningen væsentligt 

forøget. I de første 25 meter fra skovkanten forventes nitratkoncen tratio-

nen at være lige så høj som under landbrugsjord. Andre observationer i 

skovkanter og småskove viser, at nitratkoncentrationerne i jordvand er 

forøget 50-100 m ind i vindsiden af skoven. Da de danske skove ofte er 

små og spredte i landbrugslandskabet, kan en stor del af skovarealet være 

påvirket af dette fænomen. Ifølge fi gur 5.5 ligger ca. en tredjedel af skov-

arealet under 50 m fra kanten af skoven og næsten halvdelen af skovarea-

let under 100 m fra kanten. Men da halvdelen af skovkanterne forment-

lig vil ligge i læsiden, kan arealerne med forøget kvælstoftilførsel og der-

med øget nitratudvaskning i kanterne af skovene udgøre mellem 15 og 

25 pct. af skovarealet.
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 Figur 5.5. Fordelingen af skovstatistikkens prøvefl ader efter afstanden til 
den nærmeste skovkant.

Nitratens vej  At der forekommer nitrat i det vand, der siver ned i et grundvandsmagasin,

til grundvandet  betyder ikke nødvendigvis at grundvandet (der evt. anvendes til drikke-

vand) bliver forurenet med nitrat. Mange steder kan nitrat blive fj ernet 

fra vandet ved kemiske eller biologiske processer i de dybere jordlag.

Pesticider i skov Det årlige forbrug af pesticider i jordbruget var i perioden 2002-2006 

godt 7.000 tons svarende til 2.800 tons aktivt stof ifølge interesseorga-

nisationen Dansk Planteværn. Af det samlede forbrug udgjorde skov-

brugets andel under 2 pct. Forbruget af aktivt stof per hektar i perioden 

2002-2006 var i landbruget 0,91 kg per ha mod kun 0,09 kg per ha i 

skovbruget2. Forbruget af pesticider i skovbruget er i hovedsagen kon-

centreret omkring dyrkningen af juletræer, hvor sprøjtning mod ukrudt 

og skadevoldende insekter til gengæld er ganske intensiv. I de øvrige 

skove er forbruget af pesticider yderst begrænset. Fra 2005 er al brug af 

pesticider i statsskovene ophørt. 

Forsuring af skovjorde  Skovjorde er mere sure (har lavere pH) end landbrugsjorde, der jævn ligt  

tilføres kalk. Skovjorden forsures langsomt gennem naturlige processer, 

der bl.a. afhænger af træarten. Denne forsuringen kan forstærkes på grund 

af nedfaldet af stærke syrer fra luftforurening, og når man gennem hug-

 2 Forbruget per hektar er beregnet ud fra opgørelsen af forbruget fra Dansk
   Planteværn (2008) og arealopgørelsen fra Danmarks Statistik (2007).
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sten fj erner kalcium og andre næringsstoff er, der er bundet i træproduk-

terne. Jordforsuring har stor betydning for kvaliteten af skovvandløb.

Forsuring af vandløb Vandløb i nåleskov er ofte stærkt forsurede, humusholdige og artsfattige. 

Danmarks Miljøundersøgelser har målt, hvordan pH i et vandløb falder 

fra 6.2 ved udspringet i løvskov til 3.7, efter det har passeret godt en ki-

lometer gennem nåleskov. Der er ingen fi sk og meget få arter af smådyr, 

der kan leve ved pH under 4. I nåleskoven var livet i vandløbet derfor 

stort set reduceret til en enkelt insektgruppe. Den store fordampning fra 

nåleskove betyder endvidere, at vandføringen er lavere, end hvis der var 

løvskov. Da 40 pct. af skovarealet er ren nåleskov vil en væsentlig andel 

af skovvandløbene i Danmark være negativt påvirket af det aktuelle træ-

artsvalg i skovene.

Tungmetaller  I de fl este skovjorde fi ndes et naturligt lavt indhold af tungmetaller, der 

ikke skaber problemer for grundvandet eller planterne, så længe de ligger 

bundet i jorden. Fra atmosfæren tilføres løbende yderligere tungmetaller, 

enten opløst i regnvandet eller i partikler, der afsættes i trækronerne. Nåle-

træer har et stort overfl adeareal, hvorfor tilførslen med partikler er større 

til en nåleskov end til en løvskov. Problemer med tungmetaller i skov-

jorde kan opstå, når metallerne pga. forsuring (lavere pH) ikke længere 

bindes i jorden og dermed kan bevæge sig med den nedadgående vand-

bevægelse mod grundvandet.

Cadmium  Cadmium anses for det mest problematisk tungmetal pga. dets giftighed

og skovrejsning og øgede opløselighed ved pH-værdier under 5. Der er størst risiko for 

udvaskning af cadmium til grundvandet i skovrejsningsområder på gam-

mel landbrugsjord, hvor stoff et er ophobet fra tidligere gødskning. Efter-

hånden som jorden forsures, øges risikoen for udvaskning. Cadmium-

koncen trationer tæt på grænseværdien for drikkevand (2 μg Cd/L) er 

observeret i jordvand under skov på landbrugsjord. Men da grundvan-

det ofte er be skyttet mod forsuring på grund af kalk i de dybere jordlag, 

vil evt. opløst cadmium blive bundet i disse jordlag og ikke nå ned til 

grundvandet. For at undgå udvaskning af cadmium (og andre tungme-

taller) til udsatte kalkfrie grundvandsmagasiner, bør man vælge løvtræ 

frem for nåletræ samt tilpasse dyrkningen til jordbunden, idet sandjord 

forsures hurtigere end lerjord. 

Belastninger  Set i forhold til landbrugsdrift beskytter skovene vandmiljøet mod for-

fra skovdriften urening med nitrat og sprøjtemidler. Men driften og udnyttelsen af sko-

vene kan især ved afdrift og nytilplantning også belaste vandmiljøet i en 

periode. 
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Lav belastning    På arealer, hvor træerne er over 2 m høje og med højt kronedække, er der 

fra arealer  lav risiko for, at skovdriften medfører belastninger af vandmiljøet. Langt 

med skovdække ... den største del af skovarealet (godt 89 pct.) havde intakt skovdække i 2006, 

mens andelen med intakt skovdække på grund af omfattende stormfald 

var ca. 83 pct. i år 2000. Hvor foryngelse af skovbevoksninger sker med 

bevarelse af skovdækket ved selvforyngelse eller plantning under en skærm 

af gamle træer, er der lav risiko for belastning af vandmiljøet. 

... og høj belastning fra  Arealer med høj risiko for belastning af vandmiljøet er arealer, hvor træerne

arealer med  er små, samt hvor der anvendes sprøjtemidler og gødning for at fremme

ung beplantning ... træernes vækst. Det drejer sig om arealer med juletræer og pyntegrønt, 

skovrejsningsarealer samt renafdrifter inklusiv stormfald. 

... som f.eks. juletræer, ... Hovedparten af de sprøjtemidler og den gødning, der anvendes i skove, 

bliver anvendt til juletræer og pyntegrønt. Der må gødes med op til 75-

100 kg N/ha/år afhængig af jordbunden ved dyrkning af juletræer. Ved 

almindelig skovdrift må der kun gødes med godt 15 kg N/ha/år i skov-

kulturer under 3 meters højde. Risikoen for nitratudvaskning er størst i 

forbindelse med juletræer, hvor omdriften er kort, og hvor træ erne er plan-

tet på landbrugsjord. Nitratudvaskningen fra arealer med jule træer er 

reduceret de senere år på grund af forbedrede metoder, bl.a. gen nem til-

pasning af gødningstildelingen til planternes behov hen over omdriften.

... skovrejsning ...  Skovrejsningsarealer har de første år efter tilplantning en vis udvaskning 

af nitrat. Landbrugsjord indeholder meget kvælstof fra tidligere gødskning, 

der de første år efter tilplantning kan omsættes til nitrat. Indtil træerne 

kommer i god vækst, kan der derfor være en betydelig nitratudvaskning 

fra skovrejsningsarealer.

... og renafdrifter Ved renafdrift eller stormfald bliver jorden frilagt, og en del af jordens 

kvælstof omsættes til nitrat. Samtidig er der kun et ubetydeligt kvælstof-

optag i de nye træer og andre planter. Derfor kan der i op til 5 år efter 

renafdrift eller stormfald optræde væsentligt forøget nitratudvaskning, 

indtil der er etableret en ny og væsktkraftig bevoksning. Afdrevne, mid-

lertidigt ubevoksede arealer udgjorde 2 pct. af skovarealet i perioden.

Stormfald øger belast-  I forbindelse med stormfaldet i 1999/2000 har der især fra de store sam -

ning af vandmiljøet  menhængende arealer været risiko for væsentlige negative påvirkninger 

af grundvand, vandløb og søer. Når træerne vælter og senere bliver fj er-

net, falder fordampningen, og dermed bliver nettonedbøren og afstrøm-

ningen til grøfter og vandløb væsentlig større. Dette kan medføre over-

svømmelser og forurening af vandløb og søer med humusstoff er fra jor-

den, men der fi ndes ikke opgørelse over disse påvirkninger. Som ved ren-
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 Figur 5.6. Nitrat i grundvand i 6 meters dybde under Frøslev Plantage. Be-
voksninger i området omkring boringen blev for en stor del stormfældet 
i december 1999. Data fra GEUS’ boringsdatabase Jupiter.

 afdrifter kan der optræde forøget nitratudvaskning fra de stormfældede 

arealer over en periode. Når der er tale om store arealer, kan dette med-

føre periodisk forurening af grundvandet (fi gur 5.6). 

 5.2 Beskyttelse mod erosion
Klitplantager til dæmp- Fra midten af 1800-tallet har tilplantning med nåletræer været anvendt til

ning af sandfl ugt ... at dæmpe sandfl ugt. Sandfl ugten/erosionen skyldtes dengang først og 

fremmest en overudnyttelse af den sårbare vegetation i klitterne og på 

klit hederne. Sandfl ugtsdæmpning ved træplantning har først og frem-

mest fundet sted langs Vesterhavet i Vest- og Nordjylland, men der er 

også foretaget tilsvarende plantninger ved kysterne i Odsherred, Nord-

sjælland og på Bornholm. Enkelte steder inde i landet har der også væ-

ret problemer med sandfl ugt, der er blevet løst ved tilplantning. I dag 

udgør skovarealet, der beskytter mod sandfl ugt og anden erosion, ca. 

34.000 ha (8 pct. af det totale skovareal).

... giver også læ  På baggrund af den mere skånsomme udnyttelse af naturarealerne langs 

til landbrugsarealer ... kysterne vurderes det, at det erosionsbeskyttende behov af disse plantager i 

dag er langt mindre end tidligere. Plantagerne har derimod en lang række 

andre funktioner, herunder beskyttelse af bagvedliggende landbrugsarealer, 

som ville være vanskelige at dyrke uden plantagernes lægivende virkning. 
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... og muligheder  Plantagerne giver samtidig mulighed for friluftsliv. Det slid, som besø- 

for friluftsliv  gende påfører terrænet, vil formentlig være den form for benyttelse, der 

i vor tid ville give anledning til sandfl ugt/erosion, såfremt plantagerne 

ikke fandtes.

 Skov på skrånende arealer beskytter mod vanderosion i forbindelse med 

kraftige regnskyl eller ved tøbrud. Vanderosion er et udbredt fænomen i 

det dyrkede land og forekommer på omkring en tredjedel af markerne, men 

omfanget afhænger af hældningen og størrelsen af det overliggende op-

land. Da skove ofte ligger på arealer i landskabet, der er marginale i for-

hold til opdyrkning, eksempelvis fordi hældningen er betydelig, har skove 

også en væsentlig betydning i forhold til beskyttelse mod vanderosion.
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 6 Samfundsøkonomiske funktioner

 De danske skove bidrager til samfundsøkonomien gennem indtjening til 

skovejere og lønmodtagere, beskæftigelse i forbindelse med produktion 

af træ og forarbejdede træprodukter samt bioenergi. Dette kapitel bely-

ser en vifte af skovenes samfundsøkonomiske funktioner. Disse funktio-

ner indbefatter skovenes bidrag til den nationale økonomi: Værdien af 

handlen med træ og træprodukter, indtjeningen i de private skove og de 

off entlige udgifter til skovsektoren samt udviklingen i beskæftigelsen i 

skovsektoren og udviklingen indenfor uddannelse og forskning. 

Skovenes produktion er  Skovenes produktion af samfundsmæssige goder begrænser sig ikke til pro -

andet og mere end træ  duktionen af træ og forarbejdede træprodukter alene. Skovene danner 

rammen om en række rekreative aktiviteter, hvor gåture er den mest al-

mindelige, men cykelture, ridning, lejrture, jagt og meget andet er blandt 

de muligheder, der tilbydes publikum. Skovenes samfundsøkonomiske 

funktioner har således en bredere betydning, end det afspejles i opgørel-

sen af deres bidrag til landets økonomi alene. Dette kapitel beskriver 

derfor yderligere skovenes betydning for skovejerne og for alle, der bru-

ger skovene til rekreative aktiviteter. Skovene har desuden national be-

tydning for beskyttelsen af de kulturelle værdier der fi ndes i skovene.

 6.1 Skovenes bidrag til den nationale økonomi
Værdien af skovenes  Den samlede værdi af produktionen af træ i skovene minus værdien af 

produktion 1,1 mia kr. forbruget af råvarer og hjælpestoff er i produktionen (bruttofaktorind-

komst, BFI) var i gennemsnit for perioden 2002-2006 1.142 mio. kr. 

svarende til 0,9 ‰ af den samlede nationale bruttofaktorindkomst (ta-

bel 6.1). I opgørelsen af bruttofaktorindkomsten er indtægterne ved ek-

sempelvis salg og udleje af jagt, udleje af huse i skov, afholdelse af arran-

gementer, udstedelse af ridekort o.a. ikke medtaget. Således vil skovenes 

samlede bruttofaktorindkomst være større, når disse ydelser medtages 

(se afsnit 6.6).

Stigning i værdien af  I perioden 1986 til 2006 er den samlede bruttofaktorindkomst i skov-

skovenes produktion bruget steget med 28 pct. (fi gur 6.1), mens skovbrugets andel af den na-

tionale bruttofaktorindkomst er faldet med 46 pct. Stigningen i brutto-

faktorindkomst i 2000 skyldes stormfaldet den 3. december 1999 og den 

efterfølgende oparbejdning af det stormfældede træ. En lignende, men 

meget mindre stigning i bruttofaktorindkomst i 2005 skyldes stormen i 

januar 2005.
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Værdien af gavntræ- Andelen af skovbrugets produktionsværdi, der kommer fra produktionen 

produktionen  af træ til videre forarbejdning, har været faldende gennem de sidste 10 år

er faldende... (tabel 6.1). Således udgjorde gavntræ kun godt en fj erdedel af produktions-

værdien i 2006. Værdien af bøgetræsproduktionen i skovene faldt næsten 

50 pct. i 2001-2002 på grund af et voldsomt fald i bøge pri serne. Efter 

stormfaldet i december 1999 steg værdien af produktionen af nåletræ 

med godt 100 pct., men faldt efterfølgende til et lavere niveau end tidli-

gere, fordi mange af de omdriftsmodne granbevoksninger var væltet i 

stormen i 1999. Produktionsværdien af nåletræ steg igen i 2005 som 

følge af oparbejdningen af stormfaldet i januar.

 Figur 6.1. Bruttofaktorindkomst for skovbruget (mio. kr.) og andelen af 
den samlede nationale bruttofaktorindkomst (‰) (Statistikbanken, 2008; 
SKOV8: Skovbrugets bruttofaktorindkomst efter type).

Tabel 6.1. Skovbrugets bruttofaktorindkomst (Statistikbanken, 2008; SKOV8: Skovbrugets bruttofak-
torindkomst efter type).

1996 1998 2000 2002 2004 2006 
  1.000 kr.

Bøgetræ 150.951 132.177 211.590 57.411 37.177 39.942
Egetræ 27.149 26.545 35.735 33.129 33.876 38.503
Andet løvtræ 18.069 21.261 23.655 15.827 19.120 28.560
Nåletræ 224.810 236.821 494.730 164.720 190.864 242.728
Brænde 90.219 83.515 93.757 80.989 91.544 88.099
Brændselsfl is og andet energitræ 60.922 44.926 57.125 61.776 86.217 118.172
Juletræer 393.012 369.038 447.881 425.371 397.678 472.219
Klippegrønt 266.104 249.443 239.805 279.473 193.143 163.960
Forstplanter ( skøn) 95.340 110.880 126.943 141.180 157.941 180.285
Produktionsværdi i alt 1.326.576 1.274.606 1.731.221 1.259.876 1.207.560 1.372.468
Rå- og hjælpestoffer i alt 172.455 165.699 225.059 163.784 156.983 178.421
Bruttofaktorindkomst i alt 1.154.121 1.108.907 1.506.162 1.096.092 1.050.577 1.194.047
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... men værdien af  I de seneste 10 år har værdien af produktion af træ til energiformål (brænde

energitræ- og juletræs- og skovfl is) været stigende, ligesom værdien af klippegrønt og juletræ er er

produktionen er stigende steget. Således er andelen af produktionen af juletræer og klippegrønt ste-

get til næsten halvdelen af den samlede værdi af produktionen. 

 6.2 Forbrug af træressourcen
Færdige træprodukter  Forbruget af træ i industrien og detailhandlen er betydeligt større end den 

udgør den største  indenlandske produktion (tabel 6.2). Værdien af importen af træ og træ -

del af udenrigshandlen  produkter i perioden 1997-2006 var mere end dobbelt så stor som eks-

med træ  porten i samme periode. Den største andel af udenrigshandlens værdi ud-

gøres af de færdige produkter (trævarer og papirvarer). Af eksporten ud-

Tabel 6.2. Udenrigshandlen med træ og træprodukter i perioden 1997-2006. (Statistikbanken, 2008; 
KN8Y: Im- og eksport KN (Kombineret nomenklatur) efter eksport og import og varer).

Kategori 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mio. kr.

Eksport i alt 9.713 9.485 9.921 11.325 10.959 11.188 10.973 11.192 11.130 12.224
Brænde 2 1 0 0 0 0 1 0 18 6
Trækul 2 1 2 2 5 3 2 3 3 4
Flis og savsmuld 66 110 36 23 24 14 28 13 37 29
Træaffald 1 3 2 4 4 3 9 2 13 15
Løv (ikke skåret) 156 212 323 375 222 115 107 83 71 93
Nål (ikke skåret) 3 47 52 188 169 57 67 82 189 167
Løv (skåret) 382 364 359 340 319 299 237 247 278 297
Nål (skåret) 345 256 241 224 157 280 166 132 122 157
Træplader 493 434 378 395 288 310 320 370 347 338
Træemner 216 210 205 225 268 299 252 266 218 154
Trævarer 3.749 3.605 3.987 4.323 4.137 4.187 4.105 4.315 4.118 4.731
Træmasse 141 64 8 7 14 14 7 4 3 2
Papiraffald 121 123 158 374 271 313 319 320 321 435
Papirvarer 4.007 4.057 4.172 4.843 5.080 5.295 5.353 5.357 5.395 5.795

Import i alt 17.569 18.106 17.853 19.485 19.665 19.790 19.751 20.703 21.491 24.189
Brænde 27 21 28 32 38 59 93 82 99 109
Trækul 33 26 27 34 32 43 64 39 44 55
Flis og savsmuld 116 104 63 56 76 168 176 266 341 556
Træaffald 17 29 49 69 95 173 198 144 249 353
Løv (ikke skåret) 261 218 242 181 170 119 125 114 142 172
Nål(ikke skåret) 150 190 197 179 132 149 153 154 165 171
Løv(skåret) 711 823 927 1.070 1.060 933 841 932 941 1.011
Nål (skåret) 3.491 3.363 3.187 3.461 3.054 3.029 3.177 3.001 2.958 3.542
Træplader 1.492 1.466 1.401 1.651 1.718 1.710 1.735 2.029 2.146 2.329
Træemner 208 223 202 214 183 219 200 209 225 279
Trævarer 1.276 1.563 1.589 1.844 1.874 2.092 2.321 2.520 2.938 3.517
Træmasse 230 215 255 326 310 324 268 252 292 285
Papiraffald 37 36 41 112 81 82 73 57 65 67
Papirvarer 9.521 9.828 9.646 10.258 10.842 10.689 10.328 10.905 10.886 11.744
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gør de færdige produkter mere end 80 pct. af den samlede værdi, mens 

de færdige produkter udgør godt 60 pct. af værdien af importen.

Stigning i handlen  I perioden 1997-2006 er den samlede udenrigshandel med træ og træpro-

med træbrændsler  dukter steget med ca. 30 pct. Særligt er importen af brænde, træfl is og 

savsmuld samt træaff ald steget, hvilket afspejler det stadigt stigende mar-

ked for vedvarende energi. Det er dog stigninger i udenrigshandlen med 

de færdige varer, der i hovedsagen påvirker den samlede udenrigshandel, 

fordi disse produkter udgør langt størstedelen af den samlede værdi.

Træ og træprodukter  Indkøb af træ og træprodukter som råvarer udgjorde 2,5 pct. af dansk 

udgør 2,5 pct. af dansk  industris samlede indkøb af råvarer i 2006. Branchernes køb af træ og 

industris råvarekøb varer heraf er angivet i tabel 6.3. Ikke overraskende er det to brancher, 

træindustrien og møbel- og anden industri, som står for langt hovedpar-

ten af indkøbet af træ og træprodukter. Tilsammen står de to industrier 

for 93 pct. af træindkøbet målt i kroner i 2006.

 Energi fra træbrændsler
Produktionen af  Produktionen af energi fra træbrændsler har været stærkt stigende gennem

vedvarende energi fra  de seneste årtier (fi gur 6.2). Samlet set bidrager træbrændslerne mere til 

træ stærkt stigende  den danske primære energiforsyning end nogen anden enkeltstående type 

af vedvarende energi, og andelen af den samlede energiforsyning, der kom-

mer fra træbrændsler, er stigende. Næsten 6 pct. af den primære energi-

forsyning kom således fra brænde, træpiller, skovfl is og træaff ald i 2006 

(Energistyrelsen 2007).

Tabel 6.3. Forbruget af træ i 1997-2006 i den forarbejdende industri fordelt på brancher: Køb af træ 
og varer deraf, herunder trækul, i mio. kr. (Statistikbanken, 2008; RAAV1: Køb af råvarer, kompo-
nenter og hjælpestoffer efter varegruppe og branche).

 2002 2003 2004 2005 2006
mio. kr.

I alt 4.396 4.809 5.014 4.776 4.834
Træindustri 1.607 1.709 1.763 1.826 2.117
Møbelindustri og anden industri 2.382 2.768 2.895 2.604 2.369
Råstofudvinding 2 4 1 1 1
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 5 4 14 2 1
Tekstil- og læderindustri 2 3 2 2 2
Papir og grafi sk industri 0 1 0 0 0
Mineralolie- og kemisk industri 2 2 5 7 2
Gummi- og plastindustri 40 49 53 49 62
Sten-, ler- og glasindustri 20 24 18 26 25
Fremstilling og forarbejdning af metal 36 47 45 26 29
Maskinindustri 29 31 34 25 14
Elektronikindustri 151 114 114 140 159
Transportmiddelindustri 119 55 69 68 50
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Størst stigning i energi  Som illustreret i fi gur 6.3 har produktionen af primær energi fra træbrænd-

fra træpiller  sler været stigende i perioden 2002-2006. Hertil har importen af træpiller 

givet det største bidrag med en stigning på 9.233 TJ, hvilket sva rer til mere 

end en fordobling. I 2006 udgjorde produktionen af energi fra træpiller 

11 pct. af det samlede forbrug af vedvarende energi. Siden 2004 er for-

bruget af træpiller i husholdningerne steget med 50 pct., så det i 2006 

udgjorde omtrent 6 pct. af det private energiforbrug (Energistyrelsen 2007). 

 Figur 6.2. Det samlede forbrug af energi fra træbrændsler og træbrænd-
slernes andel af det samlede energiforbrug (Energistyrelsen 2007).

 Figur 6.3. Den primære energiforsyning i Danmark i 2002-2006 fra træ og 
træaffald fordelt på energivarer og indenlandsk udvinding/genbrug og 
import (Energistyrelsen 2007). Klimakorrigerede tal. 
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Også i industrien og i det off entlige er forbruget steget. Derimod er træ-

pilleforbruget i kraftvarmeværker og fj ernvarmeværker faldet, forment-

ligt på grund af stigende priser på træpiller (Nielsen et al. 2007).

Også stigning i  Den indenlandske produktion af brænde og skovfl is steg i perioden 2002-

produktion af  2006 med henholdsvis 3.688 og 4.650 TJ (Energistyrelsen 2007). Den 

brænde og træfl is indenlandske produktion af brænde og skovfl is bidrog i 2006 med hhv. 

35 og 15 pct. af det samlede forbrug af energi fra træbrændsler og hhv. 

13 og 5 pct. af det samlede forbrug af vedvarende energi. 

 6.3 Værdien af handel med træ
 I dansk industris handel med træ og produkter afl edt af træ er værdien af 

de sekundære træprodukter dominerende, som det fremgår af fi gur 6.4. 

Primære træprodukter omfatter bl.a. savet træ, paneler samt træfi ber- og 

spånplader, mens de sekundære træprodukter omfatter bl.a. møbler, sned-

kervarer og præfabrikerede træhuse i denne statistik. Energitræ er ude-

ladt af denne statistik, da emnet er behandlet særskilt i afsnit 6.2. 

Eksportværdien af træ i  De sekundære træprodukter dominerede handlen i perioden 2001-2005.

møbler dominerer  Eksporten af de sekundære træprodukter udgjorde 53 pct. af værdien af al 

eksporten af  handel med træ over grænsen i 2005 (Eurostat 2007), og denne eksport 

træprodukter  var domineret af møbler, som udgjorde 72 pct. af værdien af den samlede 

eksport af sekundære træprodukter. 

 Figur 6.4. Værdien af import og eksport af træ og produkter afl edt af træ, 
dog ikke papirprodukter. Kilde: Eurostat 2007 (baseret på data indrappor-
teret fra Danmark).
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 6.4 Prisudvikling for råtræ
 Priserne på træ fra skovene har afgørende indfl ydelse på indtjeningen i 

de private skove. Dansk Skovforening udarbejder hver måned en pris-

statistik på baggrund af gennemførte handler fra 20-25 skovdistrikter i 

Danmark. 

Faldende priser  Generelt har priserne på løvtræ været faldende de seneste 20 år, selvom 

på løvtræ... priserne har haft store udsving (fi gur 6.5). Prisen på bøg, Danmarks øko-

nomisk set vigtigste løvtræ, steg i begyndelsen af 1990’erne til det høje-

ste niveau nogensinde, men faldt igen i starten af det nye årtusinde som 

følge af en nedgang særligt på det kinesiske marked. Prisen på kævler af 

bøg har siden 2002 været meget lav. Også prisen på kævler af ask er på 

et lavt niveau, hvorimod eg i de seneste par år er steget i pris. Prisudvik-

lingen for ær (ahorn) er dog markant anderledes end de øvrige løvtræer. 

I slutningen af 1990’erne var prisen på ær meget høj, fordi det lyse ved 

blev efterspurgt. Siden er prisen faldet, men den er generelt højere end 

priser for eff ekter fra de andre løvtræarter. 

... og faldende priser  Prisen på nåletræ har generelt været faldende de seneste 20 år (fi gur 6.6). 

på nåletræ Særligt er der sket markante fald i nåletræpriserne i begyndelsen af 1990’erne 

og igen omkring årtusindeskiftet. Det kraftige fald i prisen på især de dår-

ligst betalte sortimenter (emballagetræ) i 2000 skyldes de store mæng der 

træ, der blev væltet ved stormen den 3. december 1999 og ved orkanen 

Lothar, der ramte særligt Frankrig og Tyskland den 26. december samme 

 Figur 6.5. Prisudviklingen for kævler af løvtræ (Dansk Skovforening, 2007).
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år. Siden starten af 2002 er denne udvikling dog vendt, og alle nåletræs-

sortimenter er steget i pris. Den procentvise stigning er størst på de dår-

ligere sortimenter, som omfatter cellulose-, spånplade- og emballagetræ. 

Prisstigningen i de ringe sortimenter betyder, at økonomien i de tidlige 

tyndinger i nåletræsbevoksninger er blevet bedre, hvilket har stor betyd-

ning for skovbruget.

 6.5 Beskæftigelse i skovsektoren
Antallet af  Det gennemsnitlige antal beskæftigede i perioden 1997 til 2006 var 4.024 

beskæftigede konstant  personer, svarende til gennemsnitligt 0,15 pct. af den samlede arbejds-

styrke for den samme periode. Antallet af beskæftigede personer i skov-

sektoren har varieret i perioden med en svagt faldende tendens siden 1997 

(tabel 6.4). Selv om antallet af lønmodtagere er faldet ca. 30 pct., har det 

samlede tidsforbrug i skovbrugssektoren været nogenlunde uforandret 

gennem de seneste godt 20 år. 

Flere mænd end  Der er fortsat fl est mænd beskæftiget i skovbrugssektoren (fi gur 6.7). Sam-

kvinder i skovbruget  menholdt med landet som helhed er andelen af kvinder i skovbrugser-

hvervet meget lille i lighed med andre lignende brancher som eksempel-

vis landbrug og fi skeri. Således havde mændene i gennemsnit 5,4 gange 

så mange arbejdstimer som kvinder i skovbrugserhvervet for perioden 

1997-2006. 

 Figur 6.6. Prisudviklingen for nåletræstømmer (Dansk Skovforening, 2007).
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Flere ansatte over 50 år  Andelen af beskæftigede under 30 år har været generelt faldende i perio-

den 1997-2006. Således var andelen af beskæftigede under 30 år i 1997 

23 pct. af arbejdsstyrken mod kun 15 pct. i 2006 (fi gur 6.8). Modsat er 

andelen af beskæftigede over 50 år steget støt, hvilket svarer til udviklin-

gen i aldersfordelingen for den øvrige befolkning. Sammenholdt med 

landet som helhed og med andre lignende brancher er der dog en klar 

overvægt af beskæftigede over 40 år i skovbruget (fi gur 6.9).

Tabel 6.4. Antal beskæftigede personer i skovbrugssektoren i 1997-2006 fordelt på beskæftigelses-
type og køn (Statistikbanken, 2008; RAS9: Beskæftigede efter branche, socioøkonomisk status, alder 
og køn).

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
stk.

I alt 4.419 4.221 4.140 4.244 4.444 4.127 3.817 3.604 3.532 3.695
Selvstændige 1.247 1.284 1.324 1.399 1.475 1.442 1.347 1.272 1.324 1.382
Medarbejdende ægtefæller 34 33 33 31 28 20 20 21 22 28
Lønmodtager 3.138 2.904 2.783 2.814 2.941 2.665 2.450 2.311 2.186 2.285
Mænd
I alt 3.570 3.407 3.357 3.486 3.610 3.345 3.129 2.994 2.963 3.081
Selvstændige 903 958 988 1.080 1.158 1.137 1.103 1.054 1.114 1.165
Medarbejdende ægtefæller 2 1 4 4 3 1 1 2 2 3
Lønmodtager 2.665 2.448 2.365 2.402 2.449 2.207 2.025 1.938 1.847 1.913
Kvinder
I alt 849 814 783 758 834 782 688 610 569 614
Selvstændige 344 326 336 319 317 305 244 218 210 217
Medarbejdende ægtefæller 32 32 29 27 25 19 19 19 20 25
Lønmodtager 473 456 418 412 492 458 425 373 339 372

 Figur 6.7 Kønsfordeling for udvalgte brancher pr. 1. januar 2006.
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  6.6 Indtjeningen på private skovejendomme
 Indtjeningen på de private skovejendomme har betydning for hugsten og 

den fortsatte pleje af skovbevoksningerne på de godt 60 pct. af skovarea-

let, der er privat ejet. Da mængden og kvaliteten af det træ, der høstes de 

kommende 50-100 år, grundlægges ved plejen af skovbevoksningerne i 

dag, har indtjeningen på de private skovejendomme direkte indfl ydelse 

på den tilgængelige ressource af råtræ de næste mange år. Desuden har 

indtjeningsmulighederne på de private skovejendomme betydning for 

såvel ejerne som for beskæftigelsen i erhvervet. På baggrund af indberet-

ninger af regnskaberne fra en række privatejede skovdistrikter udarbej-

der Dansk Skovforening en årlig regnskabsoversigt over økonomien for 

 Figur 6.8. Beskæftigelse i skovbruget. Antal beskæftigede fordelt på alder. 

 Figur 6.9. Aldersfordeling i udvalgte brancher pr. 1. januar 2006.
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det danske privatskovbrug. Følgende afsnit er skrevet på baggrund af 

data fra ”Regnskabsoversigten for det danske privatskovbrug 2006” 

(Dansk Skovforening 2007). 

Vigende indtægter i  Skovbrugets indtjening kommer i hovedsagen fra produktionen af træ og 

dansk privat skovbrug  pyntegrønt samt fra udlejning af jagt (tabel 6.5). Dertil kommer indtje-

ning fra udleje af bygninger, forpagtningsaftaler mv. Skovbruget har de 

sidste 20-30 år haft en vigende indtjening som følge af, at træ i mange 

anvendelser er erstattet af andre produkter. Dette har især ramt skovene 

i de tidligere hedeområder i den vestlige del af landet, hvor skovenes til-

vækst er lav som følge af den sandede og næringsfattige jord. For at styr-

ke økonomien har det privatejede skovbrug i særlig grad satset på at øge 

produktionen og værdien af juletræer og pyntegrønt, hvilket ses af den 

stadigt stigende andel af indkomsten, der kommer fra dette marked.

Faldende   De afl edte omkostninger ved skovdriften, de såkaldte generalomkostnin-

administrations- ger, har været faldende gennem de seneste 20 år (tabel 6.5). Generalom-

omkostninger  kostningerne dækker administrationsomkostninger (ca. 50 pct.), ejendoms-

skat (ca. 15 pct.), vedligeholdelse af vej- og drænsystemer (ca. 10 pct.) og 

andre faste omkostninger (ca. 25 pct.). Fordelingen mellem udgiftsposterne 

svinger fra år til år, men det overordnede fald i generalomkostningerne 

skyldes i vid udstrækning reducering af skovenes administration.

Stigning i overskuddet  Overskuddet i de private skove var faldende frem til starten af 1990’erne, 

ved skovdriften  men steg her efter voldsomt, særligt på Øerne (tabel 6.5, fi gur 6.10). År-

siden 2002   sagen hertil var kraftigt stigende priser på bøgetræ, som særligt gavnede 

Tabel 6.5. Indtægter, udgifter og overskud ved skovdriften på Øerne, i Jylland samt i de vestjyske 
hedeplantager. 

  Øerne  Jylland ekskl. heden
 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006 1986-1990 1991-1995

 kr. / ha
Dækningsbidrag ved 
skovdrift
Træproduktion 3.085 2.404 2.558 1.264 1.137 2.418 1.669
Pyntegrønt 565 878 686 405 475 1.232 1.215
Total 3.650 3.282 3.243 1.668 1.612 3.650 2.883
Plantning og kultur-
pleje

-852 -815 -805 -792 -446 -921 -865

General omkostning -1.711 -1.535 -1.340 -1.126 -968 -1.518 -1.518

Bivirksomhed 89 369 445 702 941 153 441
Afskrivninger -117 -138 -74 -64 -68 -103 -140
Tilskud 0 30 85 263 55 0 28

Overskud 1.059 1.195 1.555 651 1.127 1.269 829
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skovejendommene i landets østlige egne. Priserne på bøg faldt igen om-

kring årtusindeskiftet, hvilket medførte et fald i overskuddet ved skov-

driften.

 Overskuddet ved skovdriften er steget jævnt siden 2002. Det skyldes stig-

ning i råtræsprisen, men også den øgede indtægt fra bivirksomheder. 

Det skal understreges, at der ikke er medregnet kapitalomkostninger i 

form af renteudgifter og afl ønning af skovejer. Da der er bundet megen 

kapital i skovbruget, er renteudgifterne høje, hvilket påvirker rentabili-

teten i det private skovbrug markant.

Heden  
1996-2000 2001-2005 2006 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006  

kr. / ha
Dækningsbidrag 

ved skovdrift
1.134 1.025 1.627 1.280 671 548 346 291 Træproduktion
1.067 673 660 336 371 229 157 126 Pyntegrønt
2.201 1.698 2.287 1.616 1.041 777 503 417 Total

-802 -584 -1.027 -699 -519 -520 -477 -462
Plantning og 

kulturpleje

-1.332 -1.208 -1.115 -847 -715 -680 -647 -536
General om-

kostning
467 646 714 44 320 478 576 706 Bivirksomhed

-181 -132 -143 -30 -14 -9 -14 -5 Afskrivninger
76 98 579 0 8 67 282 572 Tilskud

430 517 1.294 86 122 113 223 692 Overskud

 Figur 6.10. Overskuddet ved skovdriften i perioden 1986 - 2006.
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Stigning i indtægter  Indtægterne ved bivirksomhed til skovdriften er i stærk stigning (tabel 

på jagt mm.  6.5, fi gur 6.11). Indtægterne ved bivirksomhed omfatter indtægter ved 

bl.a. udlejning eller afholdelse af jagt, udleje af skovens bygninger, af-

holdelse af kurser og arrangementer i skoven, høst af specielle produkter 

som svampe eller mos. Særligt er jagt en væsentlig indtægtskilde for skov-

bruget. Prisniveauet for jagtleje i skov er p.t. 200-800 kr./ha årligt afhæn-

gig af forholdene. Det anslås, at det samlede omfang af jagtudlejning i de 

danske skove andrager ikke mindre end 100 millioner kr. årligt (Meilby 

et al. 2006). 

 Figur 6.11. Nettoindtægt ved bivirksomhed til skovdriften i perioden 
1998-2006.

 Figur 6.12. Ejendomsvurdering for skovejendomme på Øerne, i Jylland og 
i hedeplantagerne i perioden 1987 - 2006.
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Stigning i ejendoms- På trods af at overskuddet ved at eje og drive en skovejendom har været 

vurderingerne for  faldende, er ejendomsvurderingen for skovejendomme fortsat stigende 

skovejendomme  (fi gur 6.12). Ejendomsvurderingen er højest i de østlige egne af landet og 

mindre i den vestlige del. Årsagen til de stigende ejendomsvurderinger 

for skovejendomme er formentlig, at værdien af glæden ved at eje en skov-

ejendom og værdien af eksempelvis jagtmulighederne i stigende grad ud-

gør en del af ejendomsvurderingen (se afsnit 6.10). 

 6.7 Offentlige udgifter til skovsektoren
 Staten afholder en række udgifter til skovsektoren. Den største del af udgif-

terne administreres af Skov- og Naturstyrelsen, der er den nationale myn -

dighed på skov- og naturområdet. Skov- og Naturstyrelsen varetager drif-

ten af Miljøministeriets 108.703 ha skov1, 63.984 ha naturarealer, 5.970 

ha landbrugsarealer og 13.846 ha andre arealer (Skov- og Naturstyrelsen, 

2007). Forsvaret, Kirkeministeriet samt kommuner ejer også skov og 

har derfor udgifter i forbindelse med forvaltningen af skov. Disse arealer 

udgør en mindre del af de off entligt ejede arealer, og udgifterne er ikke 

sammenstillet i forbindelse med denne udgivelse.

Skov- og Naturstyrelsens  Skov- og Naturstyrelsens driftsudgifter til skovene går til betjening af 

driftsudgifter:  miljøministeren og Folketinget, tilsyn og kontrol med de private skove 

802,5 mio. kr.  og administration af tilskud efter skovloven mv. Endvidere har styrelsen 

en række udgifter forbundet med driften af statsskovene, der kun delvist 

modsvares af indtægten ved driften. Skov- og Naturstyrelsens samlede 

driftsudgifter til skov- og naturområdet i 2006 var 802,5 mio. kr., mens 

indtægterne fra driften af statens skove samt udskrivningen af skatter, 

ge byrer og bøder var 538,8 mio. kr. (tabel 6.6). Således var statens netto-

 Tabel 6.6. Statens udgifter til skov og natur administreret af Skov- og 
Naturstyrelsen i 2006 (Skov- og Naturstyrelsen 2007).

Område mio. kr.
Udgift i alt 802,5
Hjælpefunktioner, administration og generel ledelse 72,9
Lovforberedende arbejde, betjening af miljøministeren og Folketinget 115,7
Effektivisering af opgaveløsning (udvikling o .lign. projekter) 28,3
Tilsyn, kontrol, afgørelser og godkendelser 25,0
Administration af tilskud 10,9
Arealdrift 549,7
Indtægter i alt 538,8
Gebyrer 2,0

1 Forskellen mellem Miljøministeriets opgørelse af statsskovenes areal og skov-
statistikkens opgørelse (se afsnit 1.1) skyldes forskelle i skovdefi nitionen.
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udgift til skov- og naturområdet administreret af Skov- og Naturstyrel-

sen 263,7 mio. kr. i 2006.

Udgifter til  Ud over driftsudgifterne har Skov- og Naturstyrelsen udgifter i forbindelse

naturforvaltning:  med naturforvaltning som en særlig post på fi nansloven. Disse omfatter 

317,8 mio. kr. også udgifter til statslig skovrejsning, herunder udgifter tilerhvervelse af 

jord (se tabel 6.8). Udgifterne og indtægterne ved naturforvaltning i 2006 

var hhv. 317,8 og 93,5 mio. kr. Den samlede nettoudgift ved naturfor-

valtning var 224,3 mio. kr., og Skov- og Naturstyrelsens samlede netto-

udgifter til drift og naturforvaltning var således 488 mio. kr. i 2006.

Tilskud til fremme af  Ud over de statslige udgifter til driften af statsskovene og den almindelige 

skovdrift: 252,3 mio. kr.  forvaltning af skov- og naturområdet giver staten en række tilskud til drift 

af private skove og udvikling indenfor skovsektoren (tabel 6.7). Tilskud-

dene administreres af Skov- og Naturstyrelsen og har blandt andet til for-

mål at fremme den bæredygtige skovdrift, herunder fremme af biodiver-

sitet og friluftsliv i de private skove samt produktudvikling indenfor skov-

brug og træindustri. Der blev i 2006 uddelt tilskud for 252,3 mio. kr., 

heraf udgjorde 122,1 mio. kr. tilskud til tilplantning af stormfaldsarea-

ler efter stormen i januar - februar 2005. 

Tabel 6.7. Tilskud til privat skovdrift og udvikling af produktudvikling indenfor skovbruget for 
perioden 2002-2006 (Skov- og Naturstyrelsen 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

2002 2003* 2004 2005 2006
mio. kr.

I alt 301,5 122,1 454,1 115,0 252,3

Konsulentvirksomhed i skovbruget 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Produktudvikling af skovbrugsprodukter 13,0 9,3 6,4 9,0 7,8

Tilskud til private skovejere i hht. skovloven 145,4 105,0 40,2 96,7 115,9

Tilskud til tilplantning mv. efter stormfald 137,6 1,3 401,0 2,8 122,1

* Budgettal

Tabel 6.8. Statens udgifter til offentlig og privat skovrejsning i perioden 1997-2006 
(Skov- og Naturstyrelsen 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mio. kr.

I alt 104 87 237 147 145 138 101 59 118 130

Statslig skovrejsning 
(inkl. erhvervelse af jord)

49 49 18 18 35 25 34 40 31 22

Privat skovrejsning med 
tilskud (stat og EU)

55 38 219 129 110 113 67 19 87 108
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Udgifter til skovrejsning:  Ud over tilskud til den private skovdrift og produktudvikling yder staten 

129,9 mio. kr.  tilskud til rejsning af skov på private arealer og har desuden en række 

udgifter til rejsning af skov på off entlige arealer (tabel 6.8). De samlede 

udgifter til privat og off entlig skovrejsning var i 2006 129,9 mio. kr.

 6.8 Uddannelse og forskning
Forskning og uddannelse  I Danmark fi ndes en række uddannelser, der retter sig specielt mod skov -

vedrørende skov  sektoren. Disse uddannelser er samlet ved Skov & Landskab på Det Bio-

videnskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Skov & Landskab 

er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og 

skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlæg-

ning og bydesign. Uddannelserne omfatter Skov- og Naturtekniker, Skov- 

og Landskabsingenør, Skovbrugsbachelor, Forstkandidat, Agricultural 

development, samt Forskeruddannelse (Ph.D). En del uddannelser er så 

nye, at der ikke endnu er færdiguddannede kandidater. Disse uddannel-

ser omfatter Sustainable Nature and Forest Management, Bæredygtigt 

Tropisk Skovbrug og Urban Forestry and Urban Greening.

Gennemsnitligt 184  Uddannelserne indenfor det skovbrugsrelevante fagområde har i gen-

færdiguddannede til  nemsnit produceret 184 færdig uddannede per år i perioden 2000-2006 

skovbruget om året  tabel 6.9). Heraf var godt 28 kvinder. Der er således fortsat en overvægt 

at mænd inden for dette fag. I perioden 2004-2006 blev 18 forskerud-

dannelser færdiggjorte indenfor emner med relevans for skovbruget. 

159 medarbejdere  Forskning inden for skovbrug og relaterede emner varetages i Danmark 

beskæftigede med  i hovedsagen af Skov & Landskab. Skov & Landskab beskæftiger i alt 

forskning og uddannelse  ca. 300 personer, hvoraf 159 arbejder direkte med forskning, rådgivning 

Tabel 6.9. Antal færdige studerende fordelt på mænd (m) og kvinder (k) på forskellige uddannelser 
med relevans for skovbruget (Kilde: Skov & Landskab).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
m k m k m k m k m k m k m k

Skov- og Natur-
tekniker

97 7 100 17 104 14 73 3 42 5 38 11 49 8

Skov- og Land-
skabsingeniør

29 5 31 3 26 7 32 5 34 2 30 5 23 4

Skovbrugs-
bachelor

30 4 41 15 37 12 16 6 23 8 23 6 11 4

Forstkandidat 15 5 26 7 29 8 29 4 28 9 23 6 21 8

Agricultural 
development*

2 2 12 3 6 7

* Første kandidat blev uddannet i 2004.
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og/eller uddannelse (tabel 6.10). Blandt de ansatte er 46 pct. kvinder og 

mere end 50 pct. af de ansatte har en forskeruddannelse (Ph.D) bag sig.

 Tabel 6.10. Antal medarbejdere ved Skov & Landskab fordelt på uddan-
nelsesniveau (kilde: Skov & Landskab).

2005 2008
Ansatte Kvinder Ansatte Kvinder

I alt 142 44 159 73
Bachelor (BSc) 2 1 2 1
Kandidat (MSc) 63 21 65 42
Forskeruddannelse (PhD) 77 22 92 30

 Det gennemsnitlige antal årsværk ved Skov & Landskab i perioden 2004-

2006 var 266 (tabel 6.11). Antallet af årsværk faldt fra 2002 til 2004 med 

omkring 8 pct. Dette berørte særligt gruppen forskere, hvor antallet af 

årsværk faldt med næsten 25 pct.

 Tabel 6.11. Årsværk ved Skov & Landskab fordelt på stillingskatagorier 
(kilde: Skov & Landskab).

Stillingstype 2004 2005 2006
Årsværk

I alt 276,8 265,9 254,4
Teknisk, administrativt personale 94,1 94,0 87,9
Studentermedhjælp 5,4 5,9 5,1
Ph.D-studerende 13,4 13,0 15,8
Assistent 25,3 22,2 17,5
Forsker/adjunkt 50,6 43,3 38,6
Seniorforsker/lektor 67,4 66,5 66,2
Professor 6,9 8,1 9,9
Leder 13,6 12,8 13,5

 Tabel 6.12. Udgifter til forskning, overvågning, uddannelse og formidling 
ved Skov & Landskab. Udgifterne indeholder også udgifter til områder, der 
ikke vedrører skovbrug, som f.eks. landskabsforvaltning og byplanlægning 
(kilde: Skov & Landskab).

2004 2005 2006
mio. kr.

I alt 145,6 152,3 152,3
Anvendt forskning 57,5 59,1 58,7
Grundforskning 11,4 11,9 13,9
Udvikling 5,8 3,4 3,2
Overvågning 5,5 6,1 6,2
Uddannelse 42,9 48,5 50,5
Kursusvirksomhed 11,0 12,0 12,2
Rådgivning 2,3 2,4 2,8
Formidling 9,2 8,8 4,7
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150 mio. kr. til  De samlede udgifter til forskning, overvågning, uddannelse og formid-

forskning og uddanelse  ling ved Skov & Landskab er omkring 150 mio. kr. og har været nogen-

lunde konstante i de senere år (tabel 6.12). Den største andel af udgif-

terne går til anvendt forskning (39 pct.), dvs. forskning, der er målrettet 

mod anvendelse i erhvervet. Den næststørste post er udgifterne til ud-

dannelse, der udgør godt 30 pct. af de samlede udgifter.

 6.9 Sikkerhed og sundhed
Hårdt arbejde i skovene  Arbejdet i skovene og i den forarbejdende industri af træ og træprodukter 

har tidligere været præget af tungt arbejde og en relativt begrænset meka-

ni sering. Det hårde arbejde har medført erhvervssygdomme som følge af 

slid på ryg, skuldre og led. Endvidere har arbejdet med tunge genstande 

og store maskiner medført en række arbejdsulykker.

44 arbejdsulykker og  Arbejdet i skoven og i den træforarbejdende industri er i dag blevet bety-

22 erhvervssygdomme  deligt mere mekaniseret end for blot 20 år siden. Dette har medført færre

om året i skovbruget  arbejdsulykker og færre arbejdsrelaterede sygdomme. I gennemsnit blev 

der i skovbrugserhvervet anmeldt 44 arbejdsulykker og 20 erhvervs syg-

domme pr. år i perioden 2000-2006 (tabel 6.13). Til sammenligning blev 

der i den primære og sekundære forarbejdningsindustri anmeldt gennem-

snitligt hhv. 138 og 198 arbejdsulykker og hhv. 119 og 189 erhvervssyg-

domme. De anmeldte arbejdsskader i den primære og sekundære forarbejd-

ningsindustri skal ses i lyset af, at langt fl ere er beskæftiget her. Således var 

der i træ- og møbelindustrien beskæftiget hhv. 14.552 og 18.396 personer 

den 1. januar 2006 eller i alt 8 gange så mange som i skovbrugserhvervet. 

 

Tabel 6.13. Anmeldte erhvervsulykker og erhvervssygdomme. Kategorier med færre end fem til-
fælde er udeladt (Kilde: Arbejdsskadestyrelsen).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anmeldte erhvervsulykker (stk.)

Skovbrug 45 67 51 31 25 41 47
Servicevirksomhed i 
forbindelse med skovbrug

5 5 5

Primær forarbejdning1 154 141 156 126 125 134 132
Sekundær forarbejdning2 244 206 201 188 181 189 178

Anmeldte erhvervssygdomme (stk.)
Skovbrug 24 29 21 15 12 16 23
Servicevirksomhed i 
forbindelse med skovbrug

6

Primær forarbejdning1 130 106 108 78 93 143 176
Sekundær forarbejdning2 229 188 161 140 169 229 209

1 Omfatter savværker, virksomheder der imprægnerer træ og virksomheder, der fremstiller krydsfi ner, spånplader, 
træemballage og trædele til bygninger.

2 Omfatter virksomheder, der fremstiller møbler, køkkeninventar mv.
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Forstuvninger, sårskader  Af de anmeldte arbejdsulykker i skovbruget og de forarbejdende industrier

og knoglebrud  var den hyppigste skade forstuvninger, forvridninger og forstrækninger 

(44 pct.), mens 21 pct. var sårskader og 16 pct. af ulykkerne forårsagede 

knoglebrud. De hyppigste typer af erhvervssygdomme skyldes skader i 

arme (20 pct.), skuldre og nakke (18 pct.) og ryg (12 pct.). En anden 

hyppig erhvervssygdom er skader på ørerne (15 pct.).

 6.10 Skovejerne
 I 2003 blev der af Skov & Landskab gennemført en spørgeskemaunder-

søgelse blandt de private skovejere for at danne et billede af deres mål og 

ønsker for deres skove. Det var første gang skovejernes motiver for at eje 

skov i Danmark blev undersøgt (Boon 2003). Undersøgelsen omfattede 

2.000 repræsentativt udvalgte ejere blandt de knap 25.000 private sko-

vejere.

Skovejeren er ofte  De danske private skovejere er overvejende mænd (86 pct.) med en gen-

en midaldrende nemsnitsalder på 53 år, som i gennemsnit har ejet skoven i 20 år. De 9 pct.

 (land-) mand  af ejerne har arvet skoven. Ejerne bor oftest i umiddelbar nærhed af deres 

skov (80 pct.). De private skove er nært tilknyttet landbruget, idet 84 pct. 

af skovejerne også besidder landbrugsjord. 57 pct. har en landbrugs- eller 

skovbrugsuddannelse, og 75 pct. er vokset op på en landbrugsejendom. 

Landbrugstilknytningen forklarer også, at to tredjedele primært betrag-

ter sig selv som ”landmænd”, og kun en tredjedel ser primært sig selv 

som ”hel- eller deltidsskovejer”. 

 De danske skovejere er altså overvejende landmænd, og skoven skal ses 

som en del af en landbrugsbedrift snarere end som en selvstændig enhed. 

Dette er mere udpræget, jo mindre skoven er. De kvindelige skovejere 

adskiller sig ved en lidt højere gennemsnitsalder og en mindre udpræget 

tilknytning til landbruget.

Skovejerne er selv  De fl este skovejere træff er selv beslutninger vedrørende deres skov, enten 

aktive beslutningstagere alene (51 pct.) eller i fællesskab med andre (42 pct.). Kun 5 pct. overlader

og skovarbejdere  beslutningerne til andre. De større skovejere træff er oftere beslutninger 

sammen med skovbrugseksperter/ansatte, mens de mindre ejere oftere be-

slutter på egen hånd (fi gur 6.13). De kvindelige skovejere adskiller sig ved 

i langt højere grad at træff e beslutninger sammen med familie og venner 

(44 pct. af de kvindelige ejere imod kun 24 pct. af de mandlige ejere). 

 Skovejerne er også aktive i skoven. Over halvdelen af skovejerne er selv 

involveret i hugst af træ (55 pct.) samt bevoksningsanlæg og -pleje (58 
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pct.). To tredjedele sørger selv for vildt- og naturplejeaktiviteter  (68 pct. 

hhv. 72 pct.), og mere end tre fj erdedele står for det administrative ar-

bejde (77-81 pct.). Jo mindre skovareal, des mere almindeligt er det, at 

ejeren selv tager del i skovarbejdet jf. eksemplet i fi gur 6.14. De kvinde-

lige ejere adskiller sig ved, at markant færre selv tager del i skovarbejdet, 

for i stedet at lade det udføre af familie og venner. Undersøgelsen viser 

altså, at skovejerne ikke blot formelt, men også reelt spiller en aktiv rolle 

som naturforvaltere, i beslutningtagning og den daglige drift af skoven.

 Figur 6.13. Hvem træffer beslutninger vedrørende Deres skov?

 Figur 6.14. Hvem udfører hugst i skoven?
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 Glæden ved at eje skov
Ofte lille betydning for  For halvdelen af alle danske skovejere har skoven ikke nogen betydning 

husstandenes indkomst  for deres husstandsindkomst. Jo større skoven bliver, des større økono-

misk betydning har den for ejeren (fi gur 6.15). For 70 pct. af skovejerne 

med mere end 250 ha skov har skoven positiv økonomisk betydning. 

Men samtidig har skoven negativ økonomisk betydning for 20 pct. af 

disse ejere. Og for ejere med 32-100 ha skov har skoven negativ økono-

misk betydning for hele 27 pct. af ejerne.

 For ejerne som helhed vurderes salg af træ oftere at have positiv økono-

misk betydning for husstandsindkomsten (34 pct. af alle ejere) end jule-

træer og pyntegrønt (30 pct.) og jagtleje (20 pct.). Andelen af ejere, for 

hvem produktion af træ, pyntegrønt og juletræer og jagtleje har positiv 

økonomisk betydning, stiger tilsvarende med skovstørrelsen, men deres 

relative betydning ændres. For ejere med mere end 250 ha skov er f.eks. 

jagtlejen hyppigere af positiv betydning for husstandsindkomsten (89 

pct. af ejerne) end såvel juletræer og pyntegrønt (81 pct.) og træ (74 

pct.).

Skovene kun sjældent  Blot 20 pct. af skovejerne betragter skoven som et investeringsobjekt, men 

investeringsobjekt  blandt skovejere med mere end 250 ha skov var denne andel 47 pct. Af 

alle skovejere lægger 4 pct. vægt på at kunne regulere den årlige husstands-

indkomst ved at realisere eller udskyde planlagte træhugster, mens 37 pct. 

af ejerne med mere end 250 ha skov fi nder dette vigtigt.

 Figur 6.15. Skovens økonomiske betydning for husstandsindkomsten.
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Landskabsæstetik og  Det som fl est skovejere fi nder vigtigt i forhold til deres skovejerskab er 

dyre- og plantelivet  skovens æstetiske og landskabelige værdi (80 pct. af ejerne) og et rigt dyre-

værdsættes  og planteliv (73 pct. af ejerne). Jo større skov, des mere udpræget er ten-

densen, idet hele 90 pct. hhv. 94 pct. af ejere med mere end 250 ha skov 

fi nder skovens dyre- og planteliv hhv. landskabelige værdi vigtigt i for-

hold til det at eje skov.

Skoven som fristed  For mange skovejere muliggør skoven en friluftsbetonet, rekreativ livs-

stil. Muligheden for at rekreere, gå og nyde naturen i egen skov er vig-

tigt for hele 63 pct. af ejerne. Og i gennemsnit kommer skovejeren i sin 

skov godt 100 dage om året for at arbejde, gå på jagt, samle svampe, se 

på fugle osv. 

Jagt er både hobby og  For 40 pct. af skovejerne er muligheden for at dyrke jagt i skoven som en 

af økonomisk betydning  hobby en vigtig del af ejerskabet. Fire ud af fem ejere udnytter jagten i 

deres skov. Enten går ejerne selv (50 pct. af ejerne) eller deres familie og 

venner (30 pct.) på jagt, eller jagten udlejes helt eller delvist (17 pct.), 

og undertiden en kombination af disse. Jo større ejendomme, des fl ere 

lejer jagten ud, hvilket som nævnt er en væsentlig kilde til indtjening på 

de store skovejendomme. På 56 pct. af skovejendommene over 250 ha 

er jagten lejet ud.

Skovarbejde er en  For 54 pct. af ejerne er det en vigtig del af det at eje skov, at de kan ud-

hobby for skovejeren  føre skovarbejde som deres hobby. Det gælder i mindre grad ejerne af 

store skove (kun 38 pct. af ejere med mere end 250 ha skov). 

Skovene er arvegods  Der er stor interesse for at bevare skoven i familiens eje. Hele 83 pct. af 

skovejere med mere end 250 ha fi nder det vigtigt, at skoven er familiens 

arvegods. Vigtig heden af skoven som arvegods falder dog med skovstør-

relsen, og som helhed fi nder kun 26 pct. af skovejerne det vigtigt. 59 pct. 

af alle ejere planlægger at bevare skoven i familiens eje fremfor at sælge 

skoven på det åbne marked til højestbydende. Andelen stiger med skov-

størrelsen. Blandt ejerne af skove over 250 ha planlægger 88 pct. at be-

vare skoven i familiens eje. 65 pct. af disse ejere har selv arvet skoven i 

sin tid – mod 9 pct. af alle ejere i gennemsnit. 
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 6.11 Skovenes betydning for friluftslivet
 Ved revision af skovloven i 1989 blev det fastslået, at der ved planlæg ning 

og drift af de danske skove skal tages hensyn til bl.a. friluftslivet. I off ent-

ligt ejede skove skal der tages vidtgående hensyn til friluftslivet, også selv-

om det sker på bekostning af træproduktion.

 Adgangsmuligheder
Adgangsmuligheder  Naturbeskyttelsesloven afstikker de nærmere rammer for befolkningens 

i private og  muligheder for friluftsliv i skovene. Adgangsmulighederne er mest vidt-

offentlige skove  gående i de off entligt ejede skove, hvor eksempelvis færdsel om natten 

samt uden for veje og stier er tilladt (færdsel på cykel må dog udeluk-

kende ske ad stier og veje). I enkelte af Skov- og Naturstyrelsens skove 

er der fra 2004 indført fri teltning. I de privatejede skove er færdslen bl.

a. indskrænket til de lyse timer (fra kl. 6 til solnedgang), og færdsel er 

 Figur 6.16. Tilgængelige skovressourcer indenfor 20 minutters kørsel i bil.
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alene tilladt ad stier og veje. Endvidere har pri vate ejere af skove under 5 

ha mulighed for at fastsætte yderligere ind skrænkninger i off entlighedens 

adgang.

Skovenes beliggenhed  Skovenes beliggenhed har stor betydning for befolkningens muligheder for

er afgørende  friluftsliv i skovene. Figur 6.16 viser hvor meget skov, der kan nås inden

for friluftslivet  for 20 minutters kør sel i bil i de forskellige egne af landet. Det fremgår 

af fi guren, at der i store områder i Nordsjælland og omkring Silkeborg er 

megen tilgængelig skov inden for 20 minutters kørsel. Ikke overraskende 

viser undersøgelser, at ca. to tredjedele af samtlige skovbesøg foregår i den 

skov, der er nærmest ens bopæl. 

 Befolkningens anvendelse af skoven
 Skovene indtager en suveræn førsteplads som mål for befolkningens ture 

ud i landskabet med ca. 75 mio. besøg om året. Kun strandene kan til 

dels nærme sig denne popula ritet. Undersøgelser i 1976/77 og 1993/94 

viser, at godt 90 pct. af den voksne danske befolkning er på en tur i sko-

ven mindst én gang om året. Typisk kom befolkningen ca. 11 gange om 

året i skoven i 1976/77 og ca. 10 gange i 1993/94. I perioden mel lem de 

to opgørelser er der sket en stigning af antallet af personer, der kommer 

meget ofte i skoven. Dette har medført, at der i perioden kan konstate-

res en stigning i det samlede antal af besøg i de danske skove på knap 25 

pct. af personer mellem 15 og 77 år. Ses der bort fra befolkningstilvæk-

sten, kan den reelle stigning i besøgstallet anslås til ca. 15 pct.

 

Få skove udnyttes  Der er ganske store forskelle i den intensitet, hvormed befolkningen an-

meget intensivt  vender landets skove til friluftsliv. Omkring en tredjedel af skovanvendel-

sen kan lokaliseres til 10 skovområder, der tilsammen udgør lidt under 

1/10 af landets skovareal.  De hyppigst besøgte skove ligger hovedsageligt 

i de sjællandske statsskove (Skov- og Naturstyrelsens lokalenheder: Øst-

sjælland, Hovedstaden og Øresund) og Århus Kommunes skove. 

Skovene har stor  I tabel 6.14 er vist de 10 mest benyttede skove i 1997. Opgørelsen er grund-

attraktionsværdi  læggende baseret på bilbesøg, der vha. modeller er omregnet til totalbe-

søg, der også inkluderer ikke-bilister. (Der gøres opmærksom på, at be-

søgstallene for meget bynære områder er relativt mere usikkert bestemt 

end øvrige områder, samt at en række områder er kombinerede skov-/

plantage-/strandområder). De 10 mest hyppigt besøgte skove modtog i 

1997 næsten 14 mio. besøgende. Til sammenligning modtog eksempel-

vis Tivoli godt 4,3 mio., Legoland 1,5 mio. og Zoologisk Have i Køben-

havn godt 1,1 mio. besøg i 2006. De danske skove (og andre naturom-

råder) har således en meget stor attraktionsværdi.
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 Tabel 6.14. De 10 skovområder med det største antal besøg pr. år blandt 
i alt 510 undersøgte skov-/naturområder større end 10 ha. i 1997 (Kilde: 
Jensen og Koch 1997)

Skovområde
Antal besøg pr. år

(1.000 stk.)
Jægersborg Dyrehave og Hegn m.v. (inkl. Dyrehavsbakken) 7.501
Hornbæk Plantage og Strand 1.017
Hareskovene, Jonstrup Vang og Bøndernes Hegn 848
Skovlund Plantage (byskov) 728
Skåde, Fløjstrup Skov, Moesgård og Strand 699
Gribskov og Stenholt Vang 666
Klinteskoven (Møns Klint) 653
Kalvebod Fælled og Vestamager 645
Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov 616
Vinderød og Arresødal Skov 525

Kortere tid i skoven  Som det ses af fi gur 6.17, er opholdet i skoven i typisk mellem 1-2 timer. 

Det ses endvidere, at opholdene er blevet kortere fra 1970’erne til 1990’erne.

 

Populært at gå ture  Med hensyn til skovgæsternes aktiviteter viser fi gur 6.18, at om trent to 

og opleve naturen  tredjedele af skovgæsterne blandt andet har beskæftiget sig med at gå en 

tur i forbindelse med deres sidste skovbesøg. Lidt over halvde len ople vede 

naturen, mens motion, at sidde stille, at køre en tur og hundeluft ning er 

beskæftigelser, der alle blev sat kryds ved af 10-15 pct. af skovgæster ne. 

Aktiviteter som ridning, jagt og fi skeri blev udøvet af relativt få gæster i 

skoven (1-2 pct.). Der er ikke tale om mar kante æn dringer i aktiviteterne 

fra midten af 1970’erne og ca. 20 år frem.

 Figur 6.17. Varigheden af det sidste skovbesøg opgjort pr. skovgæst 
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Flere går/cykler  Flere går/cykler til skoven, men bilen er dog stadig den hyppigste trans -

til skoven  portform i forbindelse med skovbesøg (fi gur 6.19). Transportafstanden 

har en afgø rende indfl ydelse på valget af transportmiddel. Både i 1976/77 

og 1993/94 kom skovgæsterne overvejende gående til skoven, når denne 

lå inden for en afstand af ca. 2 km fra startstedet. Cykel blev benyttet af 

en relativ stor andel af skovgæsterne på afstande fra 1-8 km i 1976/77 og 

fra 1-15 km i 1993/94. Såfremt det sidste skovbesøg fandt sted mere end 

3 km fra startstedet, havde ca. halvdelen af skovgæsterne kørt i bil til 

sko ven. Når afstanden var over 8-9 km, benyttedes bilen af mere end tre 

fj erdedele af skovgæsterne. Kun på afstande på mere end 5-6 km havde 

de off entlige transportmidler en vis betydning i forbindelse med 

befolknin gens skovbesøg. 

Mange faciliteter på  Skovenes faciliteter for publikum er blevet betydeligt udbygget gennem 

Skov- og Naturstyrelsens  de seneste 20-30 år i takt med, at der er kommet mere fokus på skovenes 

arealer  betydning for befolkningens naturoplevelser. Der fi ndes ingen samlede op-

gørelser over skovenes friluftsfaciliteter, men opgørelser fra 2002-2006 

viser antallet af en række faciliteter på Skov- og Naturstyrelsens arealer 

(tabel 6.15). I 2004 havde Skov- og Naturstyrel sen en nettoudgift i rela-

tion til friluftsliv på 76,5 mio. kr. En tilsva rende samlet oversigt over fa-

ciliteter og økonomi i relation til friluftsliv fi ndes ikke for nuværende for 

de private skove.

 Figur 6.18. Aktivitet ved det seneste skovbesøg.



 148   SKOVE OG PLANTAGER 2006

 6.12 Kulturelle værdier i skovene
 De danske skove er ligesom resten af de danske landskaber præget af men-

neskenes virksomhed gennem tusinde år med mere eller mindre velbe-

varede elementer af historiske strukturer fra forskellige tider. Det vurde-

 Figur 6.19. Benyttet transportmiddel ud til skoven ved det sidste skovbe-
søg opgjort pr. skovgæst.

 Tabel 6.15. Friluftsfaciliteter på Skov- og Naturstyrelsens arealer, 2002–2006 
(Skov- og Naturstyrelsen 2007).

2002 2003 2004 2005 2006
Vandreruter 307 330 335 346 348
Cykelruter 25 25 28 29 36
Rideruter 33 33 35 38 40
Afmærkede ruter i alt 365 388 398 413 424
Fri overnatning 40 44 44
Primitiv overnatning 171 186 188 210 232
Lejrpladser 113 124 133 137 139
Overnatning i alt 284 310 361 391 415
Bål- og grillpladser 253 271 275 327 353
Naturlegepladser 48 54 59 61 61
Hundeskove 95 110 120 123 136
Fugletårne 80 87 90 92 96
Naturudstillinger 33 37 41 44 44
Naturskoler 50 55 59 62 62
P-pladser 497 606 611 700 736
Faciliteter i alt 1.046 1.210 1.255 1.409 1.488
Frit fi skeri 84 90 95 101 104
Betalt fi skeri 21 27 27 28 27
Fiskesteder i alt 105 117 122 129 131
Total 1.810 2.045 2.136 2.342 2.458
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res, at det samlede antal kendte fredede fortidsminder i Danmark over-

stiger 32.000. Skov, især med naturnær drift, yder en vis beskyttelse af 

for tidsminder, idet den lange omdriftstid skåner anlæg og skovbund for 

unødig slid og kørsel. I nogle bevoksninger har jorden ikke været bearbej-

det i adskillige århundreder. Omvendt kan trævækst ødelægge bevarings-

forholdene inde i eksempelvis gravhøje. Enkelte træer eller bevoksninger 

kan i sig selv have stor historisk fortælleværdi som levende fortidsminder, 

f.eks. stævningsskov eller enkeltstående gamle ege. I skovene fi ndes også 

mange synlige og usynlige kulturspor, som ikke er beskyttede og derfor 

nemt kan tage skade, eksempelvis ved dybdepløjning før plantning eller 

ved renafdrift med tunge maskiner. Ubeskyttede fortidsminder er blandt 

andet gamle dyrkningsterrasser, højryggede agre, vangediger, nedlagte 

landsbyer og hedetomter, kulsvierspor, fl yverskjul, bomskoler i hedeplan-

tager, stude- og fårefolde, råstofgrave etc.  

Skovene rummer ca. 1/3 På grundlag af registreringer på Skov- og Naturstyrelsens arealer fi ndes der

af landets fortidsminder  lidt over 5.000 fortidsminder i statens skove og skønsvis knap 9.000 for-

tidsminder i de private skove. Dette er baseret på, at de private skove ikke 

er kortlagt så nøje med hensyn til fortidsminder, dvs. at der er et lavere 

antal kendte fortidsminder pr. ha.

 Det vurderes, at mere end en tredjedel af alle kendte fortidsminder (32.000) 

fi ndes i de danske skove, selvom skove kun dækker 12,4 pct. af landets 

areal.

 Tabel 6.16. Fortidsminder i skovene.
Skovene,

i alt
Skov- og

 Naturstyrelsen skove
Andre skove,

skøn
antal

I alt 14.010 5.021 8.989
Gravhøje og røser 8.385 3.005 5.380
Dysser og jættestuer 803 288 515
Skibssætninger, stenkredse 85 30 54
Voldsteder, ruiner 138 49 88
Forsvarsanlæg 209 75 134
Andet 4.390 1.573 2.817
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 7 International skovstatistik

 7.1 Verdens skovareal
4. mia. ha skov i verden Verdens samlede skovareal i 2005 er opgjort til lige knapt 4 mia. ha eller 

godt 900 gange Danmarks areal (tabel 7.1). Det største skovareal fi ndes 

i Europa som inkluderer de store skovområder i Rusland. De største 

skovarealer for enkelt lande fi ndes i Rusland, Brasilien, Canada og USA 

(fi gur 7.1 og 7.2).

Tabel 7.1. Verdens samlede skovareal og andet træbevokset areal fordelt på regioner samt de årlige 
ændringer i skovarealet (FAO, 2007).

Skov Andet træbevokset areal
Areal Årlig ændring Areal

1990 2000 2005 1990-2000 2000-2005 1990 2000 2005
mio. ha mio. ha mio. ha 1000 ha/år % 1000 ha/år % mio. ha mio. ha mio. ha

Østlige og 
sydlige Afrika

252 235 227 -1.731 -0,7 -1.702 -0,7 198 176 167

Nordlige 
Afrika

146 136 131 -1.013 -0,7 -982 -0,7 97 150 95

Vestlige og
centrale Afrika

301 285 278 -1.631 -0,6 -1.356 -0,5 149 146 144

Østlige Asien 208 226 245 1.751 0,8 3.840 1,6 108 101 90

Syd- og Syd-
østasien

323 297 283 -2.578 -0,8 -2.851 -1,0 25 29 30

Vest- og Cen-
tralasien

43 44 44 34 0,1 14 0 68 70 71

Europa 989 998 1001 877 0,1 661 0,1 105 101 101

Karibien 5 6 6 36 0,6 54 0,9 1 1 1

Central-
amerika

28 24 22 -380 -1,5 -285 -1,2 4 5 5

Nordamerika 678 678 677 17 0 -101 0 113 112 112

Oceanien 213 208 206 -448 -0,2 -356 -0,2 8 430 430

Sydamerika 891 853 832 -3.802 -0,4 -4.251 -0,5 106 130 129

Hele verden 4.077 3.989 3.952 -8.868 -0,2 -7.317 -0,2 982 1.449 1.376
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 Figur 7.1. Skovareal for de 10 mest skovrige lande i verden (FAO, 2007).

 Figur 7.2. Verdens skove (FAO, 2007).

0,4 pct. mindre skov  Fra 1990 og frem til 2005 er verdens skove i gennemsnit blevet 0,4 pct.

om året  mindre om året som følge af fj ernelse af skov særligt i Sydamerika og 

Syd- og Sydøstasien (tabel 7.1). I de nordlige egne samt i det østlige Asi-

en er sket en mindre forøgelse af skovarealet (fi gur 7.3).

Skov
Andet træbevokset areal
Andet land
Vand
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 Figur 7.3. Lande med større ændringer i skovarealet (FAO,2007).

Europas skovareal  I Europa er de mest skovrige lande Rusland, Sverige og Finland (fi gur 7.4, 

er svagt stigende  tabel 7.2). Skovarealet i Europa har været svagt stigende siden 1990 og 

er i perioden 1990-2005 i gennemsnit steget med 0,15 pct. årligt. De 

europæiske skove er karakteriseret ved, at en meget stor andel er off ent-

ligt ejede (90 pct.), hvilket især skyldes, at de meget store skovområder i 

Rusland er 100 pct. off entligt ejede (tabel 7.3). 

 Figur 7.4. Skovareal for de 10 mest skovrige lande i Europa (FAO, 2007).

Årlige tab af skov på > 0,5 %
Årlige stigning af skov på > 0,5 %
Årlig ændring mellem -0,5 og 0,5 %
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 7.2 Vedmassen i verdens skove
107 m3/ha træ i de  Den gennemsnitlige vedmasse i de europæiske skove er 107 m3/ha, men 

europæiske skove  dette gennemsnit dækker over meget store forskelle mellem landene (ta-

bel 7.4). Skovene i det centrale Europa har generelt en relativt høj ved-

masse (i den seneste opgørelse af vedmasserne i Tyskland var den gen-

nemsnitlige vedmasse 317 m3/ha), mens skove i de nordlige boreale egne 

og i de tørre eller bjergrige egne i det sydlige Europa har relativt lave ved-

masser.

60 pct. af den årlige  Den samlede hugstmængde i Europa var 681 mio. m3 i 2005. Hugsten 

tilvækst hugges modsvarer omkring 60 pct. af den samlede tilvækst (tabel 7.5). Omkring 

80 pct. af den samlede hugst var tømmer til videre forarbejdning, mens 

omkring 20 pct. blev brugt som træbrændsel. Produktionen af rundtræ 

og andre træprodukter har været jævnt stigende indenfor EU (27 lande) 

gennem de sidste 10 år (fi gur 7.5).

 Figur 7.5. Produktionen af rundtræ, savet træ og papir og pap (EURO-
STAT, 2007).
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Tabel 7.2. Skovareal i Europa fordelt efter land (FAO, 2007).

Land Befolkning
Landareal 

i alt
Heraf 

vandareal
Skov

Andet træbe-
vokset areal

Skovpro-
cent

(1000) 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha %
Albanien 3.188 2.875 135 794 261 29,0
Andorra 66 45 0 16 - 35,6
Belgien 10.405 3.053 25 667 27 22,0
Bosnien og Herzegovina 3.836 5.120 47 2.185 549 43,1
Bulgarien 7.780 11.099 36 3.625 27 32,8
Danmark* 5.397 4.309 66 535 41 12,4
Estland 1.345 4.523 284 2.284 82 53,9
Finland 5.215 33.814 3.367 22.500 802 73,9
Frankrig 59.991 55.150 140 15.554 1.708 28,3
Færøerne 48 140 0 - - 0,1
Gibraltar 28 1 0 0 0 0
Grækenland 11.075 13.196 306 3.752 2.780 29,1
Holland 16.250 4.153 765 365 0 10,8
Holy See 1 n.s. 0 0 0 0
Hviderusland 9.832 20.760 12 7.894 914 38,0
Irland 4.019 7.027 138 669 41 9,7
Island 290 10.300 275 46 104 0,5
Isle of Man 77 57 n.s. 3 0 6,1
Italien 57.573 30.134 723 9.979 1.047 33,9
Kanaløerne 149 19 n.s. 1 0 4,1
Kroatien 4.508 5.654 62 2.135 346 38,2
Letland 2.303 6.460 255 2.941 115 47,4
Liechtenstein 34 16 0 7 0 43,1
Litauen 3.439 6.530 262 2.099 77 33,5
Luxembourg 450 259 0 87 1 33,5
Makedonien 2.062 2.571 40 906 82 35,8
Malta 401 32 0 - 0 1,1
Moldova 4.218 3.384 96 329 31 10,0
Monaco 33 n.s. 0 0 0 0
Norge 4.582 32.376 1.751 9.387 2.613 30,7
Polen 38.160 31.269 640 9.192 - 30,0
Portugal 10.436 9.198 48 3.783 84 41,3
Rumænien 21.858 23.839 852 6.370 258 27,7
Rusland 142.814 1.707.540 18.690 808.790 74.185 47,9
San Marino 28 6 0 - 0 1,6
Schweiz 7.382 4.129 174 1.221 67 30,9
Serbien og Montenegro 8.152 10.217 17 2.694 808 26,4
Slovakiet 5.390 4.901 93 1.929 - 40,1
Slovenien 1.995 2.027 13 1.264 44 62,8
Spanien 41.286 50.599 655 17.915 10.299 35,9
Storbritanien 59.405 24.291 203 2.845 20 11,8
Sverige 8.985 44.996 3.834 27.528 3.257 66,9
Tjekkiet 10.183 7.887 159 2.648 0 34,3
Tyskland 82.631 35.703 808 11.076 - 31,7
Ukraine 48.008 60.370 2.435 9.575 41 16,5
Ungarn 10.072 9.303 92 1.976 0 21,5
Østrig 8.115 8.386 113 3.862 118 46,7

* Tallene for Danmark er blevet opdateret i henhold til resultaterne fra Danmarks Skovstatistik.
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Skovareal per 
indbygger

Ændring i skovareal
1990-2000

Ændring i skovareal
2000-2005

Land

ha 1000 ha/år % 1000 ha/år %
0,2 -2 -0,3 5 0,6 Albanien
0,2 0 0 0 0 Andorra
0,1 -1 -0,1 0 0 Belgien
0,6 -2 -0,1 0 0 Bosnien og Herzegovina
0,5 5 0,1 50 1,4 Bulgarien
0,1 4 0,9 3 0,6 Danmark*
1,7 8 0,4 8 0,4 Estland
4,3 28 0,1 5 n.s. Finland
0,3 81 0,5 41 0,3 Frankrig

-! 0 0 0 0 Færøerne
0 0 0 0 0 Gibraltar

0,3 30 0,9 30 0,8 Grækenland
0,0 2 0,4 1 0,3 Holland

0 0 0 0 0 Holy See
0,8 47 0,6 9 0,1 Hviderusland
0,2 17 3,3 12 1,9 Irland
0,2 1 4,3 2 3,9 Island
0,0 0 0 0 0 Isle of Man
0,2 106 1,2 106 1,1 Italien
0,0 0 0 0 0 Kanaløerne
0,5 1 0,1 1 0,1 Kroatien
1,3 11 0,4 11 0,4 Letland
0,2 n.s. 0,6 0 0 Liechtenstein
0,6 8 0,4 16 0,8 Litauen
0,2 n.s. 0,1 0 0 Luxembourg
0,4 0 0 0 0 Makedonien

- 0 0 0 0 Malta
0,1 1 0,2 1 0,2 Moldova

0 0 0 0 0 Monaco
2,0 17 0,2 17 0,2 Norge
0,2 18 0,2 27 0,3 Polen
0,4 48 1,5 40 1,1 Portugal
0,3 0 n.s. 1 n.s. Rumænien
5,7 32 n.s. -96 n.s. Rusland

- 0 0 0 0 San Marino
0,2 4 0,4 4 0,4 Schweiz
0,3 9 0,3 9 0,3 Serbien og Montenegro
0,4 n.s. n.s. 2 0,1 Slovakiet
0,6 5 0,4 5 0,4 Slovenien
0,4 296 2,0 296 1,7 Spanien
0,0 18 0,7 10 0,4 Storbritanien
3,1 11 n.s. 11 n.s. Sverige
0,3 1 n.s. 2 0,1 Tjekkiet
0,1 34 0,3 0 0 Tyskland
0,2 24 0,3 13 0,1 Ukraine
0,2 11 0,6 14 0,7 Ungarn
0,5 6 0,2 5 0,1 Østrig
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Tabel 7.3. Skovareal i Europa fordelt efter land og ejerforhold (FAO, 2007).

Skov Andet træbevokset areal
Land Total Offentlig Privat Andet Total Offentlig Privat Andet

1000 ha % % % 1000 ha % % %
Albanien 769 99,1 0,9 0 255 98,8 0,9 0
Andorra 16 - - - - - - -
Belgien 667 43,5 56,5 0 27 38,9 61,5 0
Bosnien og 
Herzegovina

2.185 78,6 21,4 0 549 84,0 16,0 0

Bulgarien 3.375 91,6 8,4 0 105 94,3 4,8 0
Danmark* 535 29,9 68,7 1,4 41 65,0 25,0 0
Estland 2.243 37,5 22,4 40,0 94 8,5 37,2 54,3
Finland 22.475 32,1 67,8 0,1 830 68,9 31,0 0,1
Frankrig 15.351 26,0 74,0 - 1.814 9,6 90,4 -
Færøerne n.s. - - - - - - -
Gibraltar 0 - - - 0 - - -
Grækenland 3.601 77,5 22,5 0 2.924 86,5 13,5 0
Holland 360 49,7 50,3 0 0 - - -
Holy See 0 - - - 0 - - -
Hviderusland 7.848 100,0 0 0 915 100,0 0 0
Irland 609 64,0 36,0 0 41 16,1 83,9 0
Island 38 46,6 53,2 0,8 104 28,9 69,0 2,0
Isle of Man 3 - - - 0 - - -
Italien 9.447 35,0 65,0 0 992 - - -
Kanaløerne 1 - - - 0 - - -
Kroatien 2.129 78,7 21,3 0 338 97,0 2,7 0
Letland 2.885 54,0 45,1 0,9 120 16,7 70,8 12,5
Liechtenstein 7 92,8 7,2 0 0 100,0 0 0
Litauen 2.020 77,3 22,7 0 83 69,9 30,1 0
Luxembourg 87 45,7 54,3 0 1 10,7 89,3 0
Makedonien 906 78,0 22,0 0 82 - - 100,0
Malta n.s. 100,0 0 0 0 - - -
Moldova 326 100,0 0 0 31 100,0 0 0
Monaco 0 - - - 0 - - -
Norge 9.301 14,0 86,0 0 2.699 29,3 70,7 0
Polen 9.059 83,2 16,8 0 - - - -
Portugal 3.583 7,3 92,7 0 84 22,6 77,4 0
Rumænien 6.366 94,3 5,7 0 234 0 100,0 0
Rusland 809.268 100,0 0 0 72.706 100,0 0 0
San Marino n.s. - - - 0 - - -
Schweiz 1.199 68,0 32,0 - 64 79,7 20,3 -
Serbien og 
Montenegro

2.649 54,0 46,0 0 812 73,0 27,0 0

Slovakiet 1.921 52,4 43,2 4,4 - - - -
Slovenien 1.239 27,7 72,3 0 44 4,5 95,0 0
Spanien 16.436 30,0 67,9 2,1 11.016 22,3 74,9 2,8
Storbritanien 2.793 36,2 63,8 0 20 0 100,0 0
Sverige 27.474 19,7 80,3 0 3.246 55,7 44,3 0
Tjekkiet 2.637 76,7 23,3 0 0 - - -
Tyskland 11.076 52,8 47,2 0 - - - -
Ukraine 9.510 100,0 0 0 41 100,0 0 0
Ungarn 1.907 60,5 39,5 0 0 - - -
Østrig 3.838 19,6 80,4 0 117 19,7 80,3 0

* Tallene for Danmark er blevet opdateret i henhold til resultaterne i Danmarks Skovstatistik.
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Tabel 7.4. Vedmasse i de europæiske skove (FAO,2007).

Skov Andet træbevokset areal
Vedmasse per ha Vedmasse totalt Tilgængeligt for hugst Vedmasse

m³/ha mio. m³ % mio. m³
Albanien 99 78 81,0 11
Andorra - - - -
Belgien 258 172 100,0 -
Bosnien og 
Herzegovina

179 391 80,1 -

Bulgarien 157 568 61,1 -
Danmark* 199 106,3 98,6 1,1
Estland 196 447 93,7 4
Finland 96 2.158 84,1 5
Frankrig 158 2.465 93,5 -
Færøerne - - - -
Gibraltar - - - -
Grækenland 47 177 88,1 0
Holland 178 65 80,0 0
Holy See - - - -
Hviderusland 179 1.411 82,8 -
Irland 98 65 - -
Island 65 3 - n.s.
Isle of Man - - - -
Italien 145 1.447 70,1 97
Kanaløerne - - - -
Kroatien 165 352 83,0 -
Letland 204 599 85,3 -
Liechtenstein 254 2 80,0 -
Litauen 190 400 86,0 2
Luxembourg 299 26 100,0 -
Makedonien 70 63 - -
Malta 231 n.s. 0 -
Moldova 141 47 62,3 2
Monaco - - - -
Norge 92 863 78,2 47
Polen 203 1.864 94,4 -
Portugal 93 350 66,3 16
Rumænien 212 1.347 98,0 -
Rusland 100 80.479 49,2 1.651
San Marino - - - -
Schweiz 368 449 82,4 -
Serbien og 
Montenegro

121 327 - 3

Slovakiet 256 494 84,7 -
Slovenien 283 357 91,3 3
Spanien 50 888 77,6 1
Storbritanien 120 340 88,2 1
Sverige 115 3.155 76,8 36
Tjekkiet 278 736 96,7 0
Tyskland - - - -
Ukraine 221 2.119 63,8 1
Ungarn 171 337 97,6 0
Østrig 300 1.159 97,7 -

* Tallene for Danmark er blevet opdateret i henhold til resultaterne i Danmarks Skovstatistik.
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Tabel 7.5. Hugsten i de europæiske skove fordelt efter land og år (FAO, 2007).

Land 1990 2000 2005

I alt I alt I alt Gavntræ Træbrændsler
% af stående 

vedmasse
1000 m³ 1000 m³ 1000 m³ 1000 m³ 1000 m³ %

Albanien 626 157 168 24 144 0,2
Andorra - - - - - -
Begien 4.352 3.526 4.368 3.768 600 2,5
Bosnien og 
Herzegovina

4.773 4.326 4.139 2.993 1.146 1,1

Bulgarien 3.400 3.778 4.200 3.075 1.125 0,7
Danmark 2.023 2.099 1.807 900 907 2,4
Estland 3.206 11.164 9.602 7.502 2.100 2,1
Finland 47.203 60.603 64.295 59.095 5.200 3,0
Frankrig 55.621 58.330 51.475 33.443 18.032 2,1
Færøerne - - - - - -
Gibraltar - - - - - -
Grækenland 2.979 2.221 1.842 438 1.404 1,0
Holland 1.518 1.147 1.200 860 340 1,8
Holy See - - - - - -
Hviderusland - 7.367 8.568 7.323 1.245 0,6
Irland 1.789 2.778 2.819 2.797 22 4,3
Island n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Isle of Man - - - - - -
Italien 9.877 10.031 9.600 3.800 5.800 0,7
Kanaløerne - - - - - -
Kroatien 2.287 4.062 4.950 3.662 1.288 1,4
Letland 4.820 11.574 11.500 10.580 920 1,9
Liechtenstein 21 21 21 16 5 1,2
Litauen 3.651 6.171 7.727 5.881 1.846 1,9
Luxembourg - 230 139 135 4 0,5
Makedonien - 927 927 162 765 1,5
Malta 0 0 0 0 0 0
Moldova - 62 65 31 34 0,1
Monaco - - - - - -
Norge 12.475 10.304 9.219 7.631 1.588 1,1
Polen 23.617 29.882 33.015 31.692 1.323 1,8
Portugal 11.922 10.590 11.123 10.433 690 3,2
Rumænien 17.218 14.285 17.300 11.418 5.882 1,3
Rusland 336.527 152.316 180.000 129.400 50.600 0,2
San Marino - - - - - -
Schweiz 5.345 6.421 6.958 5.664 1.294 1,5
Serbien og 
Montenegro

3.806 3.002 2.600 1.301 1.299 0,8

Slovakiet 5.545 6.150 6.732 6.372 360 1,4
Slovenien 2.978 2.547 3.153 2.622 531 0,9
Spanien 18.517 17.965 17.689 15.741 1.948 2,0
Storbritanien 7.152 8.471 8.895 8.630 265 2,6
Sverige 58.140 70.570 76.780 68.740 8.040 2,4
Tjekkiet 13.030 15.860 17.274 16.317 957 2,3
Tyskland 42.177 48.818 60.770 54.497 6.273 -
Ukraine 13.590 12.231 14.820 6.660 8.160 0,7
Ungarn 5.945 5.902 5.528 3.421 2.107 1,6
Østrig 17.318 16.834 20.127 15.858 4.269 1,7



7 INTERNATIONAL SKOVSTATISTIK   163

 7.3 Referencer

 FAO, 2007: Global Forest Resources Assessment 2005. FAO, Rom, 
Italien. 349 sider.

 Eurostat, 2008: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Europæiske kommission.



 164   SKOVE OG PLANTAGER 2006



8 Metode
FO

T
O

: T
H

O
M

A
S

 N
O

R
D

-LA
R

S
E

N



 166   SKOVE OG PLANTAGER 2006

 8 Metode

 Formålet med skovstatistikken er at bestemme det danske skovareal samt 

at beskrive skovenes geografi ske fordeling og skovarealets udvikling. Des-

uden er det formålet at beskrive skovenes træarts- og alderssammensæt-

ning samt skovens vedmasse, dens struktur og dens tilvækst.

En ny metode  Skovstatistikken adskiller sig fra tidligere skovtællinger ved at være base-

ret på egentlige målinger i skovene, hvor de tidligere opgørelser var base-

ret på skovejernes egne indberetninger i en spørgeskemabaseret under-

søgelse. Den afgørende forskel på de to metoder er, at mens de tidligere 

skovtællinger var totalopgørelser, repræsenterer den nye skovtælling en 

stikprøvemåling på et udsnit af det danske skovareal. Dette medfører, at 

opgørelsen i mange henseender er betydeligt mere detaljeret, men mod-

sat er der knyttet en vis usikkerhed til opgørelsen af skovstatistikkens 

variable, som skyldes, at ikke hele skovarealet er målt i opgørelsen. I 

dette kapitel beskrives metoderne, der er anvendt ved beregningen af 

resultaterne i skovstatistikken. Herunder præsenteres metoder til at be-

regne usikkerheden på en række af de centrale resultater.

 8.1 Defi nitioner af udvalgte begreber
Skovareal  Det skovbevoksede areal omfatter alle egentlige skovbevoksninger. Disse 

omfatter arealer over 0,5 ha og som er mere end 20 meter brede, hvor 

der vokser træer, som på voksestedet kan opnå en højde på mere end 5 

meter, og hvis kroner dækker mere end 10 pct. af det samlede areal. Skov-

defi nitionen omfatter også landbrugsjord med juletræ- eller pyntegrønt-

produktion. Til skovarealet regnes også midlertidigt ubevoksede arealer, 

der skal gentilplantes efter at den tidligere bevoksning er fældet, væltet i 

storm eller andet. Til skovarealet henregnes ydermere ubevoksede hjælpe-

arealer, der i sig selv ikke er produktive, men som er nødvendige for skov-

driften, som eksempelvis skovveje, brandbælter, oplagspladser eller huse 

i skoven. Det skovbevoksede areal omfatter derimod ikke frugtplanta-

ger, parker, haver, sommerhusområder eller planteskoler uden for den 

egentlige skov.

Andet træbevokset areal Andet træbevokset areal omfatter arealer, der er indeholdt i skovdefi niti-

onen, men hvor træernes kroner dækker mindre end 10 pct. af det sam-

lede areal, men dog mere end 5 pct. Andet træbevokset areal omfatter 

især tilgroede hedearealer og moser, pilekrat og visse klitarealer. 
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Arealanvendelse  I den danske skovstatistik er arealanvendelsen på de enkelte prøvefl ader 

inddelt i en række kategorier:

 1. Nåleskov

 2. Løvskov

 3. Blandet løv og nål

 4. Juletræer

 5. Midletidigt ubevoksede arealer

 6. Hjælpeareler

 7. Andre træbevoksede arealer

 8. Andre arealer (landbrug, veje, jernbaner, søer mv.)

 Kategoriseringen af arealanvendelsen på de enkelte prøvefl ader er foretaget 

af måleholdene i felten. Særligt hjælpearealerne til skovdriften kan være 

vanskelige at erkende i felten, fordi måleholdene ikke har nogen viden 

om skovejerens formål med arealet. Dette forhold skal tages i betragt-

ning ved sammenligninger med resultater fra tidligere skovtællinger.

Træartsfordeling  Det træbevoksede areal er opdelt på træarter under 12 hovedgrupper af 

arter samt træartstyperne løvtræ og nåltræ. Som i de seneste skovtællin-

ger er de ubevoksede arealer (midlertidigt ubevokset og hjælpearealer) 

opgjort separat. Opgørelsen af artsfordelingen adskiller sig fra de tidlige-

re opgørelser ved, at den hviler på en tilnærmelse af, hvor stor del af are-

alet der er dækket af den enkelte træart. Dette giver et mere præcist bil-

lede af den enkelte arts udbredelse end tidligere, fordi de tidligere opgø-

relser alene var baseret på bevoksningernes hovedtræart.

Aldersklasse fordeling  Aldersklassefordelingen angiver fordelingen af skovarealet for en given 

træart til 10-års aldersklasser efter bevoksningens anlægsår. Fastsættelsen 

af bevoksningsalderen er foretaget i felten på baggrund af årringstælling 

på stød eller borekerner udtaget på de stående træer eller en visuel be-

dømmelse af bevoksningen. Bedømmelsen kan være vanskelig, særligt i 

uensaldrende bevoksninger. Fastsættelsen af bevoksningsalderen adskil-

ler sig fra de tidligere skovtællinger, hvor den blev fastsat ud fra skoveje-

rens viden om hvornår den enkelte bevoksning blev anlagt. Dette skal 

tages i betragtning ved sammenligninger med resultaterne fra tidligere 

skovtællinger.

Foryngelsesmetoder  Skovrejsning omfatter etablering af ny skov på arealer, der tidligere har 

været omfattet af en anden arealanvendelse end skov.

 Tilgroning omfatter etablering af ny skov på arealer, der tidligere har 

været omfattet af en anden arealanvendelse, men hvor etableringen sker 

ved naturligt frøfald.
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 Plantning efter renafdrift omfatter etablering af bevoksninger, hvor 

arealanvendelsen også tidligere var skov, men hvor etablering sker ved 

plantning eller såning, efter den tidligere bevoksning er fj ernet.

 Plantning under skærm omfatter bevoksninger, der er plantet under 

spredte træer fra den tidligere skovbevoksning.

 Natur- eller selvforyngelse omfatter etablering af bevoksninger, hvor 

arealanvendelsen også tidligere var skov, hvor bevoksningen fremkom-

mer ved naturligt frøfald fra den tidligere generation på skovarealet eller 

omgivende arealer.

Bonitet og tilvækst  Skovjordens evne til at producere vedmasse hænger tæt sammen med 

træernes højdetilvækst på arealet. På denne baggrund er skovjordens 

”godhed” eller ”bonitet” traditionelt angivet ud fra den opnåede bevoks-

ningshøjde ved en given indeksalder. Bonitet 32 ved indeksalder 100 

svarer f.eks. til, at den forventede bevoksningshøjde ved alder 100 år er 

32 meter.

 Skovjordens evne til at producere vedmasse kan også angives ved dens 

produktionsklasse (PK). Produktionsklassen er defi neret som den for-

ventede gennemsnitlige årlige vedmasseproduktion per hektar for den 

pågældende art og ved bevoksningens forventede levetid. 

 I skovstatistikken fastlægges bonitet og produktionsklasse ud fra obser-

vationer af bevoksningsalder og -højde på de enkelte prøvefl ader. Efter-

følgende anvendes træartsvise produktionsoversigter som grundlag for 

bestemmelse af den forventede årlige tilvækst. Produktionsoversigterne 

er tabellariserede forløb af den forventede bevoksningsudvikling for en 

given træart og bonitet (Johannsen, 2002).

 8.2 Målinger i skov

Et stort antal prøve- Den stikprøvebaserede skovstatistik (også kaldet NFI - National Forest 

fl ader i et 2 x 2 km  Inventory), er baseret på et stort antal prøvefl ader lagt ud over landet i et 

net over hele landet 2 x 2 km net. I hvert punkt er placeret en gruppe bestående af fi re prøve-

fl ader i hjørnerne af et kvadrat på 200 x 200 meter (se fi gur 8.1). Prøve-

fl aderne er cirkulære med en radius på 15 meter. I tilfælde, hvor den en-

kelte prøvefl ade gennemskæres af eksempelvis markskel eller bevoks-

ningsgrænser, deles prøvefl aden op i mindre enheder (fi gur 8.5). 
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Supplerende prøvefl ader  En række variable såsom hugst og foryngelse forekommer med mindre 

til registrering af hugst  hyppighed end andre variable. Der er derfor for hver gruppe af prøvefl a-

og foryngelse  der lavet fi re supplerende prøvefl ader midt på kvadraternes sider, hvor 

disse variable registreres, såfremt de er til stede (fi gur 8.2). Der registre-

res foryngelse både på åben mark og i skoven, hvis foryngelsens gennem-

snitshøjde ikke overstiger 1,30 m, eller en eventuel skærm har et krone-

dække på mindre end ca. 40 pct. Registrering af hugst omfatter areal- 

og stødregistreringer på prøvefl aden.

Temporære og  For at skabe grundlag for beskrivelse af udviklingen over tid, er omkring 

permanente prøvefl ader  en tredjedel af prøvefl aderne permanente. Det indebærer, at disse prøve-

 Figur 8.1. Opbygning af den stikprøvebaserede skovstatistik. Grupper af 
prøvefl ader er placeret med en indbyrdes afstand på 2 km. Hver gruppe 
består af fi re prøvefl ader placeret i et kvadrat med sidelængde 200 m.

 Figur 8.2. Prøvefl ader og supplerende prøvefl ader (skraveret).
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fl ader vil indgå i alle fremtidige landsdækkende skovstatistikker. De øv-

rige to tredjedele af alle prøvefl ader er midlertidige og måles kun én 

gang. Nye midlertidige prøvefl ader udlægges i hver periode. Formålet 

med denne kombination af faste og midlertidige prøvefl ader er at få det 

bedst mulige grundlag for at beskrive både tilstand (på grundlag af alle 

prøvefl ader) og udvikling (på grundlag af alle faste prøvefl ader).

5-årig målerotation  Som følge af omfanget af Skovstatistikken kan ikke alle prøvefl ader må-

les i et og samme år. Derfor måles en femtedel af prøvefl aderne, pænt 

fordelt over landet, hvert år over en femårig periode. Dette giver frem-

over mulighed for en løbende opdatering af skovstatistikken.

Vurdering ud fra  Ved hjælp af fl yfotos vurderes alle prøvefl ader (se fi gur 8.3). Alle prøve-

luftfotos  fl ader, der er placeret i skov eller på et andet træbevokset areal bliver 

målt. 

 Figur 8.3. Flyfoto med beliggenheden af en gruppe prøvefl ader i skov. 
(COWI 2006).
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Målinger 2002-2006  Ved målingerne i 2002-2006 var der i alt udlagt 42.942 prøvefl ader for-

delt på 10.956 grupper (se tabel 8.1). Af det samlede antal prøvefl ader 

blev der ud fra luftfotos konstateret skov på 7.693 prøvefl ader fordelt på 

3.402 grupper. Sammenlagt blev der målt 9.976 prøvefl ader. At der er 

målt fl ere prøvefl ader, end der er konstateret skov på skyldes, at måle-

holdene var instrueret i at foretage registreringer af blandt andet areal-

anven delsen på samtlige prøvefl ader i en gruppe, også selv om ikke alle 

prøvefl ader var skovbevoksede. I de første år af den stikprøvebaserede 

skovstatistik manglede der hjemmel i lovgivningen til at besøge prøve-

fl ader på privat ejendom, hvorfor forudgående tilladelser fra ejerne blev 

indhen tet. Samtidig var det en opstartsperiode. Derfor blev der perio-

den 2002-2006 ikke foretaget målinger på 1.821 prøvefl ader på trods 

af, at de ud fra luftfoto var udvalgt til måling.

 Ved målingerne gennemført i perioden 2002-2006 blev der i alt målt 

5.099 prøvefl ader, som på baggrund af luftfotos var klassifi ceret som skov, 

og 773 der var klassifi ceret som andet træbevokset areal (se fi gur 8.4).

Målinger på  På de enkelte prøvefl ader blev træernes diameter målt i 1,3 meters højde,

prøvefl aderne således at alle træer blev målt i en radius på 3,5 m fra prøvefl adens cen-

trum. Træer større end 10 cm blev målt i en radius på 10 m, og træer 

større end 40 cm blev målt i en radius på 15 m (se fi gur 8.5). Denne 

inddeling blev foretaget for bl.a. ikke at skulle måle et meget stort antal 

træer i eksempelvis meget tætte foryngelser.

Målinger på prøvetræer  Et tilfældigt udsnit (2-6 træer) af de målte træer på prøvefl aden blev ud-

valgt til yderligere målinger af højde, alder, kronehøjde, tvegehøjde og 

støddiameter samt registrering af frøsætning, nåle-/bladtab, misfarvning 

af løvet og tilstedeværelse af mosser og laver. På prøvefl aderne blev der 

endvidere foretaget målinger af tynding, dødt ved, foryngelse og skader 

på skovens træer. Desuden blev de enkelte træers positioner på de per-

Tabel 8.1. Antal målte grupper og prøvefl ader i måleårene 2002-2006. Prøvefl ader, der bedømt ud 
fra luftfotos var skovdækkede, men som af forskellige grunde ikke blev målt, er vist som manglende.

Årstal Grupper Prøvefl ader
Total Skov Total Skov Målte Manglende

I alt 10.956 3.402 42.942 7.693 9.976 1.821
2002 2.190 649 8.594 1.399 1.282 678
2003 2.199 640 8.626 1.497 1.839 379
2004 2.188 685 8.597 1.587 1.785 432
2005 2.200 711 8.594 1.590 2.512 158
2006 2.179 717 8.531 1.620 2.558 174
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 Figur 8.4. Målte prøvefl ader med skov eller andet træbevokset areal i 
2002-2006.

 Figur 8.5. Opdelingen af den enkelte prøvefl ade i tre koncentriske cirkler 
med radius 15, 10 og 3,5 m. De små cirkler illustrer træer, der er målt på 
prøvefl aden. Linierne illustrerer adskillelsen af to skovbevoksninger.
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manente prøvefl ader fastlagt. På de supplerende prøvefl ader blev primært 

registreret tynding og foryngelse (se beskrivelse af opbygningen af skov-

statistikkens prøvefl ader i indledningen).

 Målingerne omfatter i alt 109.638 diametermålinger og 11.741 højde-

målinger (se tabel 8.2). Det tykkeste træ der blev målt, var en eg med en 

diameter på 246 cm, mens det højeste målte træ var en bøg på 45,7 m.

 8.3 Beregninger
Systematisk stikprøve  Til forskel fra den tidligere skovstatistik er Skove og Plantager 2002-2006 

baseret på en systematisk stikprøve af prøvefl ader fordelt over landet i et 

gruppevist design. Stikprøven anses som værende tilfældig, idet skovene 

er tilfældigt fordelt i forhold til den systematiske fordeling af prøvefl ader ne 

i det omtalte 2x2 km net. Hver enkelt prøvefl ade i en gruppe anses for at 

være uafhængig af de øvrige prøvefl ader i gruppen som følge af den store 

variation i lokale forhold i det danske landskab. 

 De indsamlede data anvendes til at beregne estimater for eksempelvis skov-

areal og stående vedmasse på forskellige niveauer (eksempelvis artsniveau 

eller regionalt niveau). En følge af, at beregningerne udføres på baggrund 

af en stikprøve er, at estimaterne er bestemt med en vis usikkerhed. For 

at angive sikkerheden af det enkelte estimat, er der beregnet varianser, 

som igen kan bruges til at estimere konfi densintervaller for de beregne-

de estimater af eksempelvis skovareal eller stående vedmasse. Der er ge-

nerelt anvendt 95 pct. konfi densintervaller, som kan tolkes således, at 

eksempelvis det sande skovareal med en sandsynlighed på 95 pct. ligger 

inden for det angivne intervals grænser.

Usikkerhed ved  En følge af at målingerne udgør en stikprøve af det samlede skovareal er, 

stikprøvemålinger  at sikkerheden af det enkelte estimat er afhængig af stikprøvestørrelsen. 

Således er estimater baseret på få målinger generelt mere usikre end esti-

mater baseret på mange målinger. Eksempelvis er skovarealet i en enkelt 

region eller kommune, der baserer sig på relativt få observationer, min-

Tabel 8.2. Gennemsnit, minimum, maksimum og spredning for en række af de hyppigst målte varia-
ble i Skovstatistikken.

Variabel Enhed Antal Middel Minimum Maksimum Spredning
Alder år 1.159 42,9 1 250 31,2
Diameter mm 109.638 153,5 1 2.463 127,8
Højde dm 11.741 157,9 13 457 72,3
Kronehøjde dm 11.726 73,1 0 263 42,0
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dre sikkert bestemt end estimatet for det samlede skovareal, som baserer 

sig på mange observationer.

 Skovareal
 Skovarealet kan estimeres ud fra den gennemsnitlige skovprocent på prøve-

fl aderne, idet det antages, at prøvefl ader, hvor der ikke er konstateret skov 

på luftfotoet, har et skovdække på nul procent. Visse typer af skov som 

f.eks. nyplantninger og juletræsplantager kan dog være svære at erkende 

på luftfoto, hvorfor nogle af disse ”nul-skovs” prøvefl ader vil indeholde 

skov. Der er ikke på baggrund af det indsamlede data grundlag for at 

estimere omfanget af ikke-målte prøvefl ader med skov, men omfanget 

forventes at være meget lille. Imidlertid udgør de prøvefl ader, hvor der 

er konstateret skov på luftfotos, men som af forskellige årsager ikke er 

blevet målt, et særligt problem. Antages det, at disse prøvefl ader ikke 

har et skovdække, i lighed med de øvrige ikke-målte prøvefl ader, vil det 

lede til en underestimering af det samlede skovareal.

Ikke målte prøvefl ader  For at beregne den gennemsnitlige skovprocent antager vi i stedet, at 

ikke-målte prøvefl ader, der ud fra luftfotos er bedømt til at indeholde 

skov eller andet træbevokset areal, har samme gennemsnitlige skovpro-

cent som målte prøvefl ader bedømt til at indeholde skov eller anden 

træbevoksning. For prøvefl ader, hvor der blev konstateret skov eller an-

den træbevoksning ud fra luftfotos, men som ikke blev målt, benyttes 

derfor den gennemsnitlige skovprocent fra de målte prøvefl ader med 

hhv. skov eller anden træbevoksning (se tabel 8.3).

Tabel 8.3. Beregning af skovprocent.

Variabel Funktion Beskrivelse

Skovprocent 
på den enkel-
te prøvefl ade j

j
j A

A
X

,15

=
Skovprocent på den j’te prøvefl ade. Aj er skovarealet 
på prøvefl aden, og A15,j er arealet af den cirkulære 
prøvefl ade med radius 15 meter.

Gennemsnit-
lig skovpro-
cent på målte 
prøvefl ader

∑=
Z

jj
Z

Z RX
n

X 1

Beregning af gennemsnitlig skovprocent på målte prø-
vefl ader. Rj er en indikator, som er 1, hvor prøvefl aden 
er målt og ellers 0. Z er 1 for arealer, hvor der ud fra 
luftfotos er konstateret skov og 2 for andet træbevok-
set areal. nZ er antallet af målte prøvefl ader, hvor der 
ud fra luftfotos er konstateret skov eller andet træbe-
vokset areal.

Gennemsnit-
lig skovpro-
cent

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∑

=

n

j
jj XNXNRX

n
X

1
222121

1
Beregning af samlet skovprocent. n er det samlede 
antal af målte og ikke-målte prøvefl ader. N21 og N22 
er antallet af ikke-målte prøvefl ader med hhv. skov og 
andet træbevokset areal.

Samlet 
skovareal

 
TotalSkov AXA ⋅=

Beregning af det samlede skovareal. ATotal er det sam-

lede landareal,  X er den estimerede skovprocent og 
ASkov er det samlede skovareal.
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 Når man således anvender gennemsnitlige værdier for ikke-målte prøve-

fl ader, påvirkes variansen på det samlede estimat af skovprocenten. Vi 

har derfor udledt en estimator for variansen, men denne er ganske kom-

pliceret, og interesserede læsere henvises til Martinussen et al. (2008).

Skovarealet fordelt  Det samlede skovareal med en bestemt bevoksningstype, en bestemt type 

til kategorier  af ejerskab eller som er dækket af en given træart, bestemmes som andelen 

af de målte prøvefl aders skovareal med den pågældende egenskab gange 

det samlede skovareal (tabel 8.4). 

 Beregningen af arealet dækket af en given træart adskiller sig en smule 

fra de øvrige beregninger af arealandele. I de skovtællinger, der hidtil er 

blevet gennemført i Danmark, har skovarealets fordeling til træarter været 

baseret på skovejernes indberetning af arealer bevokset med de enkelte 

arter. Der var altså tale om en administrativ klassifi kation af det enkelte 

areal, og det er derfor næppe muligt at sige noget om hvor nøjagtigt de 

beregnede arealandele svarede til de enkelte arters faktiske dække. For 

skovstatistikkens prøvefl ader foreligger ingen viden om skovejernes op-

fattelse af, hvilken træart der er hovedtræarten. Det er derfor ikke mu-

ligt at lave en opgørelse, der svarer til de gamle skovtællingers.

 Et naturligt mål for en træarts arealandel er den andel af arealet, der dæk-

kes af træartens trækroner. Skovinventeringens prøvefl ader giver ikke 

mulighed for at beregne denne andel direkte, men da en stammes tvær-

snitsareal 1,3 m over jorden (grundfl ade) er nært relateret til det areal, 

der dækkes af kronen, kan et godt mål for en given træarts arealandel på 

en prøvefl ade bestemmes som det samlede tværsnitsareal af stammer af 

den pågældende art delt med det samlede tværsnitsareal beregnet for alle 

arter (tabel 8.4).

 Stående vedmasse
Beregning af højden  Vedmassen af det enkelte træ beregnes ud fra træets højde og diameter ved 

for ikke målte træer  hjælp af de træartsvise vedmassefunktioner (Madsen, 1987; Madsen og 

Heusèr 1993). Træhøjden er alene målt på en stikprøve af træerne på prøve-

fl aden, og højden af ikke-målte træer estimeres vha. træartsvise diameter-

højderegressioner ud fra træets diameter og den gennemsnitlige diameter 

og højde af prøvetræerne af den pågældende træart på prøvefl aden. På 

prøvefl ader, hvor der ikke er målt nogle højder på træer af den pågælden-

de træart, benyttes en generel diameter-højde regression, som ikke er af-

hængig af den gennemsnitlige højde og diameter af prøvetræerne.
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Grundfl adevægtet  I vedmassefunktionerne indgår også den grundfl adevægtede middeldia-

middeldiameter  meter, som er den diameter, der svarer til det gennemsnitlige tværsnits-

areal af stammerne i 1,3 meters højde (tabel 8.6). Idet prøvefl adearealet 

er afhængig af størrelsen af det målte træ, divideres grundfl aden af det 

enkelte træ med arealet af den cirkel, hvori træet er målt for at få grund-

fl aden per hektar. Efterfølgende summeres grundfl aderne per hektar for 

de enkelte træer for at få den samlede grundfl ade per hektar på den en-

kelte prøvefl ade. Antallet af stammer per hektar fi ndes på samme måde 

ved at skalere de enkelte træer alt efter hvilken cirkel, træet er målt i. 

Tabel 8.4. Beregning af skovarealet med en bestemt egenskab som eksempelvis en bestemt skov-
type, et bestemt ejerskab eller med en bestemt træart.

Variabel Funktion Beskrivelse

Andelen af skov-
arealet med en 
given egenskab ∑

∑

=

== n

j
j

n

j
jjk

k

A

AR
X

1

1

Beregning af andelen af skovarealet med en bestemt 
egenskab, k. Rjk er en indikatorvariabel, som er 1, hvis 
arealet på den j’te prøvefl ade har den k’te egenskab og 
er ellers 0. Aj er prøvefl adens areal, og n er det samlede 
antal prøvefl ader.

Grundfl ade af det 
enkelte træ

 2

4 ijij dg = Grundfl aden af det i’te træ på den j’te prøvefl ade. Grund-
fl aden er stammens tværsnitsareal i 1,3 meters højde.

Prøvefl ade-
cirklens areal

 2
,5,3 5,3⋅=jA

 2
,10 10⋅=jA

 2
,15 15⋅=jA

Arealet af prøvefl adecirklen, Ac, hvor radius (c) afhænger 
af træets diameter, c=3,5 m for d≤10 cm; c=10 m for 
10<d≤40 cm og c=15 m for d>40 cm.

Træartens 
arealandel ∑

∑

=

== m

i
ij

ijc

m

i
ij

ijc
ijk

jk

g
A

g
A

R
R

1 ,

1 ,

1

1 Beregning af indikator variablen for den enkelte prøvefl ade 
(se ovenfor) ved beregning af den grundfl adevægtede 
arealandel. Rijk er en indikatorvariabel, som er 1, hvis det 
i’te træ på den j’te prøvefl ader er af den k’te træart, gij er 
grundfl aden af træet, og m er antallet af træer på den j’te 
prøvefl ade.

Samlet areal med 
egenskaben k

 Skovkk AXA ⋅= Beregning af det samlede areal med den k’te egenskab. 
ASkov er det samlede skovareal.

Tabel 8.5. Diameter-højderegression til bestemmelse af højden af træer, der ikke er målt højde på.

Variabel Funktion Beskrivelse

dh-regression

Diameter-højde regression til beregning af højder for træ-
er, hvor kun diameteren er målt. hij og dij er hhv. højden (i 
dm) og diameteren af det i’te træ på den j’te prøvefl ade. 
Konstanten 13 er højden over jorden i dm, hvor træets 

diameter er målt, og  jh  og  jd
 
er den gennemsnitlige 

højde og diameter for den j’te prøvefl ade.

)exp(-13 2
1

ij
ij d

h ⋅+=
Generel diameter-højderegression til beregning af højder 
for træer, hvor kun diameteren er målt, og hvor der ikke 
er målt andre træhøjder på prøvefl aden.

ijjij

j

jij

d
-

dd
d

hh

11-1exp

13-13

21
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Grundfl aden divideres med det samlede antal stammer per hektar for at 

få den gennemsnitlige grundfl ade per træ. Den grundfl adevægtede mid-

deldiameter beregnes endeligt som diameteren af den cirkel, der svarer 

til den gennemsnitlige grundfl ade af stammerne.

Tabel 8.6. Beregning af den grundfl adevægtede middeldiameter.
Variabel Funktion Beskrivelse

Grundfl ade på 
prøvefl aden

 
∑
=

=
m

i
ij

ijc
j g

A
G

1 ,

1 Grundfl ade per ha på den j’te prøvefl ade. Ac,ij er arealet af 
prøvefl adecirklen (c=3,5; 10; 15 m) og g er grundfl aden 
for det i’te træ og den j’te prøvefl ade. 

Stamtal på 
prøvefl aden

 
∑
=

=
m

i ijc
j A

N
1 ,

1 Antallet af stammer per ha for den j’te prøvefl ade. Ac,ij 
er arealet af prøvefl adecirklen (c=3,5; 10; 15 m), og g er 
grundfl aden for det i’te træ og den j’te prøvefl ade.

Grundfl ade-
vægtet middel-
diameter J

j
jg N

G
D 4

, =
Den grundfl adevægtede middeldiameter svarer til diame-
teren af et træ med prøvefl adetræernes gennemsnitlige 
grundfl ade.

Tabel 8.7. Beregning af stående vedmasse.

Variabel Funktion Beskrivelse

Vedmasse af det 
enkelte træ

 ( )jgijijij DhdFv ,,,=

Vedmassen af det i’te træ på den j’te prøvefl ade beregnes 
på baggrund af eksisterende vedmassefunktioner (F) ud 
fra træets diameter og højde (alternativt estimeret højde) 
og den grundfl adevægtede middeldiameter.

Vedmassen i den 
enkelte prøvefl ade-
cirkel på den en-
kelte prøvefl ade

 
∑
=

=
m

i
ijc

cj
cj vR

A
V

1

1 Vedmassen per ha for den j’te prøvefl ade og den c’te 
prøvefl adecirkel. Rc er en indikatorvariabel, der er 1, hvis 
træet er målt i den c’te cirkel og ellers 0 (c=3,5; 10; 15 
m). Ac,ij er arealet af prøvefl adecirklen.

Den gennemsnit-
lige vedmasse i 
den enkelte prøve-
fl adecirkel

 

∑

∑

=

== n

j
cj

n

j
cjcj

c

A

VA
V

1

1 Beregning af den gennemsnitlige, arealvægtede vedmasse 
per hektar for den c’te cirkel.

Den gennemsnit-
lige vedmasse i 
skovene

 
15105,3 VVVV ++= Beregning af den gennemsnitlige vedmasse.

Den samlede ved-
massse i skovene

 
SkovAVV ⋅=

Beregning af den samlede vedmasse.  V  er den gen-
nemsnitlige vedmasse i skovene, og Askov er det samlede 
skovareal.

Spredningen på 
vedmassen

Spredningen på estimatet for den gennemsnitlige ved-
masse. Vj er summen af vedmasserne i de tre cirkler på 
den j’te prøvefl ade, A15,j er prøvefl adens areal, og n er det 
samlede antal prøvefl ader.

Konfi densinterval 
for den gennem-
snitlige vedmasse

 
( ) )(1;2/1 VstV n ⋅± −−

Konfi densinterval for vedmasseestimatet. s( V ) er spred-
ningen på estimatet for den gennemsnitlige vedmasse, og 
t er en t-fraktil, der fi ndes ved tabelopslag (α=0,05).

n

j
j

n

j
jj

A

VVA
n

Vs

1
.15

1

2
.151

1
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Beregning af vedmasse  Ved hjælp af eksisterende vedmassefunktioner beregnes vedmassen af det 

enkelte træ (tabel 8.7). Vedmassen per hektar i den enkelte prøvefl ade-

cirkel på hver prøvefl ade beregnes som summen af træernes vedmasse 

divideret med arealet af den pågældende cirkel (se fi gur 8.5). Den gen-

nemsnitlige vedmasse i prøvefl aderne beregnes som summen af de gen-

Tabel 8.8. Beregning af vedmassen med en bestemt egenskab såsom for en bestemt træart eller 
ejerskab.

Variabel Funktion Beskrivelse

Vedmasse af træer 
med en given egen-
skab i en given cirkel

 
∑
=

=
m

i
ijijkijc

cj
kcj vRR

A
V

1
,,,

1
Vedmassen per ha med den k’te egenskab for den c’te cir-
kel i den j’te prøvefl ade. Rc er en indikatorvariabel, der er 
1, hvis træet er målt i den c’te cirkel og ellers 0. Rk er en 
indikatorvariabel, der er 1, hvis det i’te træ har den k’te 
egenskab og ellers 0. Ac er arealet af den pågældende 
cirkel (c=3,5; 10; 15 m).

Gennemsnitlig ved-
masse med en given 
egenskab i en given 
cirkel

 

∑

∑

=

== n

j
cj

n

j
kcjcj

kc

A

VA
V

1

1
,

,

Beregning af den samlede gennemsnitlige, arealvægtede 
vedmasse per hektar med den k’te egenskab for den c’te 
cirkel.

Gennemsnitlig ved-
masse med en given 
egenskab

kkkk VVVV ,15,10,5,3 ++= Beregning af den gennemsnitlige vedmasse med den k’te 
egenskab.

Samlet vedmasse 
med en given 
egenskab

 
Skovkk AVV ⋅= Beregning af den samlede vedmasse med den k’te egen-

skab.

Tabel 8.9. Beregning af død vedmasse.

Variabel Funktion Beskrivelse

Vedmasse af stående 
dødt ved ( )jgijijijs DhdFv ,, ,,=

Vedmassen af det i’te stående døde træ på den j’te 
prøvefl ade beregnes på baggrund af eksisterende ved-
massefunktioner (F) ud fra træets diameter og højde 
(alternativt estimeret højde) og den grundfl adevægtede 
middeldiameter.

Vedmasse af lig-
gende dødt ved

 
ijlijlijl ldv ,

2
,, 4
⋅=

Vedmassen af det i’te liggende stykke dødt på den j’te 
prøvefl ade beregnes ud fra diameteren på midten (dl) og 
stykkets længde (ll).

Dødt ved i en given 
cirkel

 
∑
=

+=
m

i
ijlcijsc

cj
cjD vRvR

A
V

1
,,,

1 Død vedmasse per ha for den c’te cirkel i den j’te prø-
vefl ade. Rc er en indikatorvariabel, der er 1, hvis træet 
er målt i den c’te cirkel og ellers 0. AC er arealet af den 
pågældende cirkel.

Gennemsnitlig død 
vedmasse

 

∑

∑

=

== n

j
cj

n

j
cjcj

cD

A

VA
V

1

1
,

Beregning af den gennemsnitlige, arealvægtede døde 
vedmasse per hektar for den c’te cirkel.

Samlet gennemsnitlig 
død vedmasse

 
15,10,5,3, DDDD VVVV ++= Beregning af den gennemsnitlige døde vedmasse per 

hektar.

Samlet død vedmasse  
SkovDD AVV ⋅= Beregning af den samlede døde vedmasse. ASkov er det 

samlede skovareal.
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nemsnitlige arealvægtede vedmasser i hver af de tre cirkler. Konfi dens-

intervallet for den samlede vedmasse beregnes ud fra den arealvægtede 

spred ning af vedmassen bestemt på prøvefl aderne.

Beregning af  Den samlede vedmasse med en bestemt egenskab (f.eks. træart, størrelse 

vedmasse med  eller ejerskab) beregnes ud fra den gennemsnitlige vedmasse per ha med 

en bestemt egenskab  den pågældende egenskab på de målte prøvefl ader. Ved herefter at gange 

med det samlede skovareal beregnes den samlede vedmasse med den på-

gældende egenskab.

 Dødt ved
Vedmasse for stående  To former for dødt ved er målt på prøvefl aderne: stående dødt ved og 

og liggende dødt ved  lig gende dødt ved. Beregningen af vedmasse for det stående døde ved 

følger vedmasseberegningen for de levende træer, idet stående, døde træ-

Tabel 8.10. Beregning af biomasse og kulstof i levende træer.

Variabel Funktion Beskrivelse
Total vedmasse 
af det enkelte 
levende træ

 ijijijtot Evv ⋅=,

Den totale vedmasse for det i’te træ på den j’te prøve-
fl ade. Vij er træets beregnede vedmasse og E er ekspan-
sionsfaktoren (1,2 for løvtræ og 1,8 for nåletræ).

Biomasse ijijtotij DensitetVB ⋅= ,

Biomassen i det i’te træ på den j’te prøvefl ade. Vtot.ij er 
træets totale vedmasse og Densitet er densiteten (se tabel 
8.13).

Kulstof i det 
enkelte træ

 5,0⋅= ijij BK Beregning af kulstof i det i’te træ på den j’te prøvefl ade.

Kulstof på den 
enkelte prøve-
fl ade

 
∑
=

=
m

i
ijc

cj
cj KR

A
K

1

1 Kulstofmængden per ha for den c’te cirkel i den j’te 
prøvefl ade. Rc er en indikatorvariabel, der er 1, hvis træet 
er målt i den c’te cirkel og ellers 0. A er arealet af den 
pågældende cirkel.

Gennemsnitlig 
kulstofmængde 
i den enkelte 
cirkel ∑

∑

=

== n

j
cj

n

j
cjcj

c

A

KA
K

1

1 Beregning af den gennemsnitlige, arealvægtede kulstof-
mængde per hektar for den c’te cirkel.

Gennemsnitlig 
kulstofmængde 15105,3 KKKK ++= Beregning af den gennemsnitlige kulstofmængde på 

prøvefl aderne.

Samlet kulstof-
mængde SkovAKK ⋅= Beregning af den samlede kulstofmængde i skovene.

Spredningen af 
kulstofmæng-
derne på prøve-
fl aderne

Spredningen på estimatet for den gennemsnitlige kul-
stofmængde. Kj er summen af kulstofmængderne i de tre 
cirkler på den j’te prøvefl ade og n er det samlede antal 
prøvefl ader.

Konfi densinterval 
for den gennem-
snitlige kulstof-
mængde

 
( ) )(1;2/1 KstK n ⋅± −−

Konfi densinterval for vedmasse estimatet. 
 )(KSs  er 

spredningen på estimatet for den gennemsnitlige kulstof-
mængde på prøvefl aderne og t er en t-fraktil der fi ndes 
ved tabelopslag (α=0,05).

n

j
j

n

j
jj

A

KKA
n

Ks

1
.15

1

2
.151

1
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er er målt på samme måde som levende træer. På det liggende døde ved 

måles diameteren på midten og længden af stykket inden for 10-m cirk-

len. Vedmasseberegningen bygger på en antagelse om, at det liggende 

døde ved er cylindrisk og beregnes derfor som tværsnitsarealet på mid-

ten af det døde ved gange den målte længde.

 Biomasse og kulstof
Biomasse og kulstof  Beregningen af biomasse og kulstof indeholdt i den stående vedmasse og 

i levende træer  i det døde ved tager udgangspunkt i beregningen af vedmasse. Vedmassen 

af det enkelte træ ganges med en ”ekspansionsfaktor”, som omsætter den 

beregnede vedmasse til biomassen for hele træet inklusive rødder, grene 

og kviste. Ekspansionsfaktoren for løvtræer er 1,2 og for nåletræer 1,8. 

Biomassen, her defi neret som tørstofvægten af træets vedmasse målt i 

tons, beregnes herefter ved at gange vedmassen med rumvægten af træ-

et. Denne afhæn ger af træarten (tabel 8.13). Det anslås generelt, at halv-

delen af biomassen er kulstof, hvorfor træets samlede kultofmængde i 

tons beregnes ved at gange biomassen med 0,5. Beregningen af den gen-

nemsnitlige og samlede biomasse og kulstofmængde i skovene følger 

herefter beregningerne for vedmassen vist ovenfor (tabel 8.10).

Tabel 8.11. Beregning af biomasse og kulstof i dødt ved.

Variabel Funktion Beskrivelse

Biomasse af dødt ved
 kijijsijs rDvB ⋅⋅= ,,

 kijijlijl rDvB ⋅⋅= ,,

Biomasse i stående og liggende dødt ved (hhv. Bs og Bl). 
D er densiteten af det i’te stående eller liggende træ og 
r er reduktionsfaktoren for den k’te nedbrydningsgrad 
observeret i felten.

Kulstof i dødt ved
 5,0,, ⋅= ijsijs BK

5,0,, ⋅= ijlijl BK Kulstof i stående og liggende dødt ved (hhv. Bs og Bl).

Tabel 8.12. Beregning af biomasse og kulstof i skovjordens organiske lag.

Variabel Funktion Beskrivelse

Kulstof i organisk lag 
på den enkelte prøve-
fl ade

4,0, ⋅⋅= jjjO DTK

Kulstof i det organiske lag (KO) på den j’te prøvefl ade. T 
er tykkelsen af det organiske lag, D er densiteten af det 
organiske lag bestemt ud fra hovedtræarten på prøvefl a-
den. Kulstoffets andel af det organiske materiale sættes 
til 40 pct.

Gennemsnitlig kul-
stofmængde i det 
organiske lag

 

∑

∑

=

== n

j
j

n

j
jOj

O

A

KA
K

1

1
,

Beregning af den gennemsnitlige kulstofmængde i det 
organiske lag i de danske skove.

Samlet kulstofmæng-
de i det organiske lag

 
SkovOO AKK ⋅= Beregning af den samlede kulstofmængde i det organiske 

lag.
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Biomasse og kulstof  I lighed med de levende træers biomasse, fi ndes den samlede biomasse af 

i døde træer  dødt ved at gange vedmassen med træets densitet (se tabel 8.11). Dog 

tages der højde for træets strukturelle nedbrydning, idet vedmassen også 

ganges med en faktor, der følger observationen af strukturel nedbrydning 

af det døde ved i felten (tabel 8.14). Ved beregning af biomassen af det 

døde ved ganges vedmassen dog ikke først med en ekspansionsfaktor for 

at få træets totale biomasse idet rødderne af det døde træ indgår som en 

del af jordens pulje af kulstof.

 Tabel 8.13. Densitet for forskellige træarters ved benyttet ved beregning 
af biomasse og kulstof (Moltesen 1985).

Løvtræarter Densitet Nåletræarter Densitet
Tons per m3 Tons per m3

Bøg 0,56 Rødgran 0,38
Eg 0,57 Sitkagran 0,37
Ask 0,56 Ædelgran 0,38
Ær 0,49 Fyr 0,43
Andet løv 0,56 Bjergfyr 0,48

Contortafyr 0,37
Skovfyr 0,43
Nordmannsgran 0,38
Nobilis 0,38
Andet nål 0,38
Douglasgran 0,41
Lærk 0,45

 Tabel 8.14. Reduktionsfaktorer ved forskellige grader af strukturel ned-
brydning observeret i felten for løv- og nåletræarter.

Strukturel nedbrydning observeret i felten Reduktionsfaktor
Løvtræer Nåletræer

1 0,804 0,895
2 0,607 0,632
3 0,429 0,605
4 0,304 0,447

 Tabel 8.15. Densitet af det organiske lag i skovbevoksninger med forskel-
lige træarter benyttet ved beregning af kulstofmægderne i det organiske 
lag (Vesterdal & Raulund-Rasmussen, 1998).

Løvtræarter Densitet Nåletræarter Densitet
Tons per m3 Tons per m3

Bøg 0,55 Rødgran 1,09
Eg 0,36 Sitkagran 0,86
Ask 0,55 Ædelgran 1,09
Ær 0,55 Fyr 0,79
Andet løv 0,55 Nordmannsgran 1,09

Nobilis 1,09
Andet nål 0,94
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Biomasse og kulstof  En del kulstof bindes i de øverste jordlag i form af mere eller mindre om-

i jodens organiske lag  satte døde blade, rødder, kviste og grene. Mængden af kulstof i det orga-

niske lag afhænger af lagets tykkelse og sammensætning. Det organiske 

lags tykkelse er blevet målt på prøvefl aderne med et jordspyd. Det orga-

niske lags indhold af kulstof er beregnet som lagets tykkelse gange rum-

vægten af det organiske lag gange kulstoff ets andel af det organiske ma-

teriale (40 pct.) (tabel 8.12). Rumvægten af det organiske lag afhænger 

af træarten (tabel 8.15).

Tabel 8.16. Beregning af hugsten ud fra måling af stød på prøvefl aderne.

Variabel Funktion Beskrivelse

Diameter af fældede 
træer

 ijstij dd ,21 +=
For fældede træer bestemmes diameteren i brysthøjde 
(dij) som en funktion af stødets diameter for det i’te træ 
på den j’te prøvefl ade (dst,ij), hvor α1 og α2 er modellens 
parametre.

Hugst per ha på den 
enkelte prøvefl ade

 

j

m

i
ijh

jhugst A

v
V

,10

1
.

,

∑
==

Hugsten per ha på den j’te prøvefl ade. Vh,ij er ved -
massen af det i’te fældede træ på den j’te prøvefl ade. 
A10,j er arealet af 10 m cirklen for den j’te prøvefl ade.

Gennemsnitlig hugst

 

∑

∑

=

=

⋅
= n

j
j

n

j
jhugstj

hugst

A

VA
V

1
,10

1
,,10

Beregning af den gennemsnitlige, arealvægtede hugst 
per ha.

Samlet hugst  
Skovhugsthugst AVV ⋅= Beregning af den samlede hugstmængde. ASkov er det 

samlede skovareal (se tabel 8.3).

Tabel 8.17. Træartsvise produktionsoversiger anvendt ved beregning af produktionsklasse og til-
vækst for forskellige vækstregioner (Statens forstlige Forsøgsvæsen 1990, Johannsen 2002).

Træart Vækstregion Tilvækstoversigt Træart Vækstregion Tilvækstoversigt

Abies grandis 4 Klitregion (S&N) Ær Alle V. Kjølby (1958)

Abies grandis 1,2,3,5,6,7,8,9,10
V. K. Sørensen, L. G. 
Thygsen (1993)

Lærk Alle M. Andersen (1950)

Ask Alle C. M. Møller (1933) Nobilis Alle
E. Elingård-Larsen, N. P. 
D. Jensen (1985)

Bjergfyr 4 Klitregion (S&N) Rødgran 1,2,4,5,6,8,10 C. M. Møller (1933)

Bjergfyr 1,2,3,5,6,7,8,9,10 K. Elmquist (1945) Rødgran 3 G. West-Nielsen (1950)

Bøg Alle C. M. Møller (1933) Rødgran 9 S. Magnussen (1983)

Contortafyr Alle
E. L. Jørgensen, K. A. 
Andersen (1959)

Sitkagran 1,2,3,5,6,7,8,9,10 H. A. Henriksen (1958)

Douglasgran Alle S. Karlberg (1961) Sitkagran 4 Klitregion (S&N)

Ædelgran Alle H. A. Henriksen (1957) Skovfyr 5 G. West-Nielsen (1949)

Eg Alle C. M. Møller (1933) Skovfyr 1,2,3,4,6,7,8,9,10 K. Morville (1948)
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 Hugst
Diameter og højde af  Støddiameteren af træer hugget inden for det forløbne år bliver målt på 

fældede træer  prøvefl aderne i en cirkel med radius 10 meter omkring prøvefl adens cen-

trum. På baggrund af sammenhængende målinger af diameter og stød-

diameter på stående træer bestemmes træartsvise funktioner for sammen-

hængen mellem støddiameteren og diameteren i 1,3 meters højde. Disse 

funktioner bruges til at estimere diameteren af fældede træer i 1,3 meters 

højde. Diameteren bruges efterfølgende til at estimere højden af de fæl-

dede træer ved hjælp af den ovenfor beskrevne diameter-højde regression 

(tabel 8.5). 

Vedmasse af  På baggrund af den beregnede diameter og højde af det fældede træ be-

fældede træer  regnes den fældede vedmasse ved hjælp af vedmassefunktionerne beskre-

vet ovenfor (afsnittet om vedmasseberegning). Den fældede vedmasse per 

ha på den enkelte prøvefl ade beregnes ved at dividere vedmassen med 

prøvefl adens areal inden for 10-m cirklen. Den gennemsnitlige fældede 

vedmasse beregnes som gennemsnittet af hugsten på alle prøvefl ader, 

idet hugsten på prøvefl ader, hvor der ikke er målt stød, er sat til 0.

Tabel 8.18. Beregning af tilvækst ud fra eksistrende produktionsoversigter.
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prøvefl aden; t er indeksalderen og H er højden 
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Træarts- og produktionsklassevise højde-alder 
funktion. Hpt,j er den estimerede højde for den 
p’te produktionsoversigt ved alder t på den j’te 
prøvefl ade. β1-β4 er modellens parametre.
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Træarts- og produktionsklasse-vis totalpro-
duktions funktion. Ppt,j er totalproduktionen 
for den p’te produktionsoversigt ved alder 
t på den j’te prøvefl ade. γ1-γ4 er modellens 
parametre.

Tilvækst på den 
enkelte prøvefl ade
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skovene. A15,j er det samlede areal af den j’te 
prøvefl ade inden for 15 m cirklen.

Samlet tilvækst  
SkovAPP ⋅= Beregning af den samlede tilvækst i skovene. 

AZ er det samlede skovareal (tabel 8.3).
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 Bonitet og tilvækst
Højdebonitet  Højdeboniteten er bestemt for de seks træarter bøg, eg, rødgran, douglas-

gran, sitkagran og alm. ædelgran vha. dynamiske bonitetsfunktioner 

(Nord-Larsen et al. 2008) (tabel 8.18). For de øvrige arter er højdeboni-

teten bestemt ud fra en matematisk formulering af de træartsvise pro-

duktionsoversigter (Johannsen, 2002).

Produktionsklasser Som udgangspunkt for tilvækstberegningen er produktionsklasserne for 

de enkelte arter og prøvefl ader bestemt ud fra en matematisk formulering 

af de træartsvise produktionsoversigter (Johannsen, 2002). For de prøve-

fl ader og arter, hvor der er forefi ndes sammenhørende målinger af højde 

og alder, bestemmes den aktuelle produktionsklasse ved interpolation 

mellem de træarts- og produktionsklassevise højde-alder kurver. Efter-

følgende bestemmes den gennemsnitlige produktionsklasse for hver art 

og vækstregion (inddelingen af landet i vækstregioner er vist i fi gur 8.6). 

Hvor alderen ikke er bestemt i felten, estimeres alderen af bevoksninger 

ud fra den regions- og træartsvise produktionsklasse ved hjælp af de pro-

duktionsklassevise højde-alder kurver. 

Beregning af tilvækst  Tilvæksten på den enkelte prøvefl ade bestemmes ud fra bevoksningens 

produktionsklasse og alder samt de træartsvise funktioner for totalpro-

duktionen. Den årlige tilvækst beregnes som forskellen i totalprodukti-

on i to på hinanden følgende år.

 Figur 8.6. Inddelingen af Danmark i vækstregioner (baseret på Jacobsen 
1976).
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