Statsskovene: Balance mellem
træproduktion og biodiversitet

OPGAVEN

LANDSKABSVÆRKSTEDET har fået til opgave at levere en
konsekvensanalyse af naturnært statsskovbrug versus urørt statsskov. Fokus
er på de to bundlinjer – hhv. Naturstyrelsens økonomi/beskæftigelse og
natur/klima. Potentialer og gevinster beskrives med afsæt i dels tilgængelig
viden i og uden for Danmark dels data/input fra/om Naturstyrelsen. Der gives
i analysen også et bud på en fremtidig balance mellem
træproduktion/økonomi og klima/natur.

Analyse af konsekvenserne ved at omlægge statens skove til urørt
skovdrift

Landskabsværkstedet rådgiver om skov og natur. Vi er en uafhængig nonprofit forening uden tilknytning til hverken natur- og friluftsorganisationer,
skov- eller træindustri. Vi varetager især udrednings- og udviklingsopgaver
omkring forvaltning, indretning og brug af danske skove og naturområder for
offentlige myndigheder, beslutningstagere og private virksomheder.
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FORORD

Denne rapport kortlægger og analyserer konsekvenserne af naturnært
statsskovbrug kontra urørt skov – med fokus på såvel natur, klima,
samfundsøkonomi som friluftsliv. Den kortlægger den samfundsøkonomiske
betydning af en total omlægning af statens skove fra naturnær skovdrift til
urørt skov.
Rapporten er skrevet af Foreningen Landskabsværkstedet for organisationen:

3F - Fagligt Fælles Forbund

Rapporten er udarbejdet af projektchef Jørgen Nimb Lassen fra Foreningen
Landskabsværkstedet. Redaktør er Charlotte E. Fischer.
Rapporten afspejler alene Foreningen Landskabsværkstedet egne skøn og
vurderinger, bl.a. baseret på videnskabelige artikler og diverse materialer
omhandlende Naturstyrelsen, naturnær skovdrift og urørt skov. Den kan
derfor heller ikke tages til indtægt for 3F’s officielle syn på naturnær skovdrift
versus urørt skov, men er ment som et fagligt diskussions- og analysebidrag.

God læselyst.
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DEFINITION OG METODE

Da Naturstyrelsen indførte naturnær skovdrift i 2005, var det et historisk opgør
med den ordnede skovdrift. Denne driftsform havde vist sig at svække
skovenes stabilitet over for storme, sygdomsangreb, biodiversitet og
klimaændringer. Naturstyrelsen besluttede derfor i stedet at udvikle
naturnære skove, der er mere robuste og stabile over for stormfald og
klimaændringer.
Samtidig giver naturnære skove bedre rekreative
muligheder, biologisk mangfoldighed og driftsøkonomi1.

Forskelle på skov

Naturnær skovdrift

Plukhugstdrift, som er en mere kulturhistorisk betinget driftsform i blandede,
uensaldrene bevoksninger, hvor intensivt tilsyn og små detaljerede indgreb
sikrer hensyn til hvert enkelttræs udvikling. Den kræver samtidig en mere
intensiveret administration og kompliceret manuelt skovningsarbejde.

Ud over naturnær skovdrift er der især tre overordnede typer skovdrift:
Ordnet
skovdrift
med
store
ensaldrende
og
ensartede
monokulturer/bevoksninger fuldstændigt tilpasset enkel administration og
optimeret brug af maskinkraft.

Ideen bag naturnær skovdrift er bl.a. at skabe bedre balance mellem
træproduktion og natur. Det skal ske ved at sikre mere variation i skoven og
lade naturen gøre en større del af arbejdet selv. I naturnær skovdrift udnytter
man så vidt muligt det naturlige frøfald og naturlig tilgroning, anvender en
større andel af de oprindelige danske træarter og skaber mere vand i skovene.
Desuden lader man marginal skovjord urørt og flere træer stå til naturligt
henfald og død.

Urørt skov uden skovdrift er skov, der grundlæggende skal passe og udvikle
sig selv. Kan også kombineres med megaherbivorer til lysåben græsningsskov
og skovenge mv.
I praksis kombineres alle tre typer skov i forskellig grad i den danske udgave af
naturnær skovdrift, se fx de naturnære skovudviklingstyper2.

Den naturnære skovdrift benytter ofte gruppe- eller holmevis foryngelse i
stedet for intensiv blanding eller monokultur. Det sker af hensyn til
foryngelsesmuligheder, trækvalitet og rationel pleje. Den levner samtidig
plads til yderpunkter - i form af på den ene side urørt skov, græsningsskov og
skovenge og på den anden side skærmforyngelse i bøg (ordnet skovdrift) eller
stævningsskov og plukhugst (kulturhistorisk betingede driftsformer). Dermed
balancerer den hensyn til driftsøkonomi med natur og biodiversitet.

1

Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene, Miljøministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen, 2005
2 Jf. Naturnær skovdrift, J. Bo Larsen et al., 2005.
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Metoden
Der er foretaget en desk research med udgangspunkt i de kilder, der er frit
tilgængelige, som enten direkte vedrører statsskovene eller med rimelighed
kan overføres på danske skovforhold.
For at komme bundlinjerne 360 grader rundt har Landskabsværkstedet
indsamlet forskellige offentliggjorte data og stillet Naturstyrelsen en række
uddybende spørgsmål vedr. styrelsens drift og dennes påvirkning af økonomi,
klima, friluftsliv og biodiversitet.
Derefter er der med afsæt i indsamlet data og input fra forskellige kilder regnet
på, hvad der potentielt kan opnås i fordele og ulemper for samfundet ved hhv.
naturnær skovdrift versus urørt skov specielt på de bundlinjer, der er i fokus for
analysen: Økonomi/beskæftigelse hhv. klima/ natur.
Det har desværre ikke været muligt for Landskabsværkstedet at få udleveret
de seneste opdaterede data og tal fra Naturstyrelsen. Landskabsværkstedet
har derfor måttet prioritere og forestiller os, at nærværende analyse kan
danne basis for en opfølgende, mere opdateret samfundsøkonomisk
konsekvensanalyse ved omlægning fra statslig naturnær skovdrift til urørt
skov, subsidiært urørt skov med store planteædere3.

Figur 1. Grafisk fremstilling af de forskellige udgaver skovdrift (Karsten
Thomsen, Danarige.dk). Der burde nok være et par dyr, døde træer
(stående/liggende), lys- og vandhuller i den naturnære skovdrift, da dødt ved,
urørt skov, vand og græsning indgår som vigtig del i den naturnære driftsform.

3

Naturstyrelsen at besvare spørgsmålene indenfor deadline. Landskabsværkstedet
tager derfor forbehold for evt. nyere tal og data vedr. styrelsens drift og økonomi end
de tal og data vi har kunnet indsamle fra allerede offentliggjorte kilder.

Efter Naturstyrelsens bedste overbevisning er der potentielt mulighed for lange
udredninger på mange af spørgsmålene. Det har derfor ikke for været muligt for
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UDFORDRINGERNES KERNE

Skovdrift med mange hensyn

ordnede skovbrug - om end i mindre grad. Her er ambitionen om effektiv
skovdrift gået ud over insekter4 og fugle5, der gerne har insekterne som vigtig
fødekilde. Den har skadet planter, der er afhængige af insekters hjælp til
bestøvning – og også sjældne skovarter, der især er knyttet til gammel og
gerne urørt skov med vådområder, skovlysninger, veterantræer og dødt ved6.

Fredsskovpligtige danske skove er underlagt Skovloven. Her er formålet at
bevare og værne om skovene, at medvirke til at forøge skovarealet samt
fremme bæredygtig skovdrift.

Udfordringen er derfor at udvikle skov, der balancerer ønsket om biodiversitet
og andre værdier som klima og friluftsliv med hensynet til økonomi og effektiv
drift.

Skovloven er fra 2004, men viderefører principper, der rækker helt tilbage til
fredskovsforordningen fra 1805. Kontinuiteten er vigtig, fordi lang
tidshorisont er et grundlæggende vilkår for al slags skovdrift.

Bundne opgaver på biodiversitet og klima
Danmark har to pligtopgaver: Vi skal både reducere vores negative påvirkning
af klimaet og forbedre biodiversiteten. Afvejningen mellem de to er derfor
også en grundpræmis. Men én ting er at afveje økonomi over for biodiversitet.
Det næste er at afveje klima over for biodiversitet.

Skovloven bestemmer, at skovdriften ikke blot skal sikre træproduktion, men
også landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier samt
miljøbeskyttelse og friluftslivets interesser. I offentligt ejede skove skal der
også lægges vægt på de ikke-produktionsmæssige goder. Finansieringen af
disse goder hentes fortrinsvist via skovdriften.

Når det gælder klima og CO2 er målet at reducere udledningen af klimagasser.
Her spiller den dyrkede skov en vigtig rolle. Man kan nemlig binde CO2 med
skov og bruge træ til substitution af fossile ressourcer og klimatunge
materialer.

Skovloven regulerer ikke skovdriften i detaljen, men tager hensyn til de
geografiske forskelle i vilkårene for skovdrift. Skovejerne har derfor en vid
grad af frihed til at tilrettelægge skovdriften – inden for lovens overordnede
bestemmelser.

Når det gælder biodiversiteten, er opgaven at forbedre vilkårene for skovens
biodiversitet, herunder også de rødlistede og sjældne skovarter. Det kan ske
på mange måder: Mere urørt skov, mere dødt ved, mere naturnær heterogen
skov, flere veterantræer, vådområder, skovlysninger mv.

Den svære balance

Statsskovene skal finde den rette balance mellem disse hensyn. Spørgsmålet
er hvordan.

Biodiversiteten i Danmark har lidt under ambitionen om effektiv drift. Det
gælder i landbruget, hvor det moderne, højteknologiske landbrug har betydet
en kraftig indskrænkning af biodiversiteten. Det gælder også for det moderne
Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017)
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected
areas. PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

A neonicotinoid insecticide reduces fueling and delays migration in songbirds.
Science 13 Sep 2019.
6
Forskere: Her er fakta om biodiversitet i skovene. Altinget 12. maj, 2015.
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Her er en væsentlig udfordring manglende viden. Det giver fra alle hjørner
plads til forslag og argumenter, der ikke nødvendigvis har rod i evidens og
forskning.

To vigtige begreber i debatten

Det er derfor essentielt løbende at styrke vores forskningsbaserede viden om
natur og skov. Samtidig taler det for en balanceret tilgang til fremtidens
indsats – i erkendelse af at vi ikke har et facit med rødderne i klar evidens, samt
i respekt for skovens kontinuitet, lange tidshorisont og rettidig omhu.

Landsharing går ud på at sikre artsmangfoldighed ved at integrere
naturhensyn sammen med øvrige hensyn i jordbrugsproduktionen. Eksempler
er naturnær skovdrift, økologisk landbrug, der dog også kan have elementer
af landsparing i sig.

Landsparing og landsharing

Landsparing handler om at indrette dedikerede naturreservater helt uden
produktion og holde dem separat fra produktionsarealerne, der helst skal
drives mere intensivt for at give bedre plads til naturreservaterne.

Hvis man skal forstå positionerne i debatten, er disse to begreber nøglen.

Opgaven er altså klar: Vi skal både sikre mere biodiversitet, mindre
klimabelastning og skove, der udvikler sig i tråd med skovlovens mange
hensyn. Hertil kommer hensyn til samfundsøkonomien.

På den måde retter denne gruppe fokus alene mod de statslige skovarealer,
som de mener skal opgive dyrkning og i stedet varetage naturens og de
rødlistede arters tarv. De benytter gerne de generelle overvågningsdata til at
dokumentere skovenes generelle mangel på gamle træer, dødt ved,
sumpskove og naturlige lysninger10. De mener, at disse data påviser, at den
nuværende skovforvaltning ikke tilgodeser naturen nok11.

Afvejningen af disse mange hensyn har sammen med en mangel på viden
skabt grobund for en intens debat. Positionerne har groft tegnet delt sig
mellem to ståsteder.

Biodiversitetsforskerne erkender ganske vist, at der savnes dokumentation for
biodiversitetseﬀekten af en vildere naturforvaltning (landsparing), men
anfører, at samme mangel på evidens i lige så høj grad gælder for den klassiske
naturpleje (landsharing)12. De fastholder derfor, at overvågningsdata viser, at
den klassiske naturplejetilgang ikke hidtil har kunnet vende tilbagegangen for
biodiversiteten, og at landsharing dermed har fejlet som strategi. De mener på
den baggrund, at det haster med en ny kurs for den statslige naturforvaltning
(landsparing), så statens skove fremover konsekvent tilgodeser naturens

I den ene gruppe finder man ikke mindst Det Grønne Kontaktudvalg7 og
danske biodiversitetsforskere8, der ønsker at lægge statens skove urørte. De
ser urørte skove som vitale for ikke mindst rødlistede arter. Og i deres optik
behøver det private jordbrug ikke at inddrages i indsatsen, men kan derimod
fortsat have adgang til at drive deres skovarealer intensivt og gerne med
højere udbytte for øje. Deres tilgang hører under begrebet landsparing9.

10

7 Det

er hovedbudskabet i otte sider langt notat, som 13 toneangivende
naturorganisationer i Det Grønne Kontaktudvalg har sendt til Naturstyrelsen. Se DGK,
d. 10. juni 2019
8 Det gælder bl.a. folk som Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun, Jacob HeilmannClausen, Carsten Rahbek og Morten D. D. Hansen.
9 Se bl.a. debatten på biodiversitet.dk, hvor økologisk landbrug beskyldes for at
optage og spilde plads, der kunne bruges til helhjertet natur i stedet.

Skovnaturtyper 2007-2016. Novana. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi nr. 310, 2019
11 Ejrnæs m.ﬂ. Altinget, 22. januar 2019
12Samme
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Skovforskerne peger også på, at drevet skov bedre end urørt kan bidrage til
klimaindsatsen. Drevet skov har nemlig i gennemsnit et større klimapotentiale
end urørt skov22. Biodiversitetsforskere betvivler dog dette forhold og
henviser bl.a. til udenlandsk forskning23.

I den anden gruppe er forskellige skovforskere, friluftsorganisationer og andre
fortalere for landsharing, der bl.a. lægger vægt på, at statens omlægning til
naturnær skovdrift kun er fra 2005 og at skovbrug har andre hensyn end til
rødlistede arter. De mener ikke, at effekterne fra naturnær skovdrift har haft
tid til at slå igennem, som måske vil tage op til en trægeneration eller mere14.
De henviser også til, at naturpotentialet dog er begyndt at udvikle sig i form af
fx markant øge andel af urørt skov15, mere dødt ved16, levende biomasse17 og
flere grønne hensyn18 i statens skove end i de private skove. De lægger også
vægt på, at naturnær skovdrift vil styrke biodiversiteten i kraft af en øget
satsning på hjemmehørende træarter, naturlig foryngelse, indførsel af naturlig
hydrologi og bevaring af livtidstræer til naturlig død og henfald19.

Dansk Skovforening anser omvendt klimapotentialet i drevet skov, som
dokumenteret og mener samtidig også, at Det Grønne Kontaktudvalg har for
ensidigt fokus på at bevare og øge den biologiske mangfoldighed i statens
skove. I deres øjne tager kontaktudvalget kun udgangspunkt i ét af FN’s 17
Verdensmål for bæredygtig udvikling. I stedet anbefaler Skovforeningen at
bevare den naturnære skovdrift på statens arealer – i tråd med landsharingstrategien. Det vil efter Skovforeningens mening tjene både klima, økonomi,
friluftsliv og den bæredygtige samfundsudvikling bedst24.
Endelig fremhæver friluftorganisationer værdien af, at Naturstyrelsen stiller
sine arealer til fri rådighed for friluftslivet og at vi derfor skal passe på ikke at
kaste os ud i eksperimenter. Friluftsrådet har således manet til besindelse i
kritikken mod Naturstyrelsen. De er ikke i tvivl om behovet for en rigere natur
på statens arealer. Men de bakker ikke ubetinget op om fx strategien med
rewilding af skovene, hegning og store græssere, der efter deres mening er
blevet et slags quick ﬁx i naturdebatten. Friluftsrådet peger på den manglende
viden om, hvorvidt rewilding og landsparing har utilsigtede konsekvenser for
folks friluftsliv. De hejser derfor et advarselsflag og efterlyser mere

Hvor meget urørt skov i statens skove?
Der er i dag udlagt og udpeget i alt 16.600 ha urørt skov i statens skove. Med
Finansloven er der lagt op til yderligere 8.000 ha. Pengene kan dog også
bruges på en hurtigere indfasning af de allerede udpegede urørte
skovarealer20. Dvs. i alt 16.600-24.600 ha, svarende til ca. 15-23 procent af
statens skove. Det svarer stort set til den anbefalede minimumsandel af urørt
skov i statens skove21.

Samme
Bl.a. prof. Emeritus J. Bo Larsen, IGN, KU.
15 Som led i omlægningen til naturnær skovdrift er hidtil 16.600 ha statsskov lagt urørt
16 Gns. 5,3 m3 i statens skove mod 3,4 m3 i private, jf. Naturstyrelsen, 2019
17 229 m3 i statens skove mod 206 i alle skove, jf. Skovstatistik 2018
18 Ifølge skovloven lægger Naturstyrelsen mere vægt på de ikke-produktive goder.
19 Ifølge retningslinjerne for Naturnær skovdrift og Det Nationale Skovprogram
20 Miljø- og Fødevareministeriet, 5. dec. 2019
21 Det er nogenlunde svarende til minimumsanbefalingerne for statens skove, jf. en
analyse fra Københavns Universitet, hvor i alt min. 75.000 ha skov anbefales lagt urørt,
hhv. fordelt med 22.000 ha urørt statsskov og 53.000 ha urørt privatskov. Kilde:

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N.
Strange og C. Rahbek (2016): Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En
analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre
samfundsgoder. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet. 110 sider.
22 Klimaeffekter af urørt skov og anden biodiversitetsskov, sagsnotat, IGN, KU, 12.
nov. 2019
23 Fx ‘Old-growth forests as global carbon sinks’, Nature 455, 213–215 (2008)
24
Jan Søndergaard. Altinget, 20. august 2019
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dokumentation for, hvordan man bedst kombinerer hensynet til naturen med
den rekreative brug af områderne.

Naturstyrelsen kan dog ikke frit vælge virkemidler. For halvdelen af de arealer,
som styrelsen forvalter, er Natura 2000 – og de forpligter Naturstyrelsen
internationalt28.

Endelig mener tillidsfolk fra Naturstyrelsen at kritikerne tegner et urimeligt
billede af styrelsens projekter og faglighed25. De lægger en række forhold til
grund. Fx har mange af Naturstyrelsen projekter modtaget af EU-funding og
er rangeret blandt de bedste projekter i Europa. De henviser også til et DCEnotat fra 2016, der siger, at statsskovenes lysåbne arealer generelt er i en
bedre naturtilstand end de private jordejeres.

Opsummering
Naturnær skovdrift blev introduceret i 2005 i de danske statsskove for at
tilgodese en bedre balance mellem økonomi, biodiversitet, klima og friluftsliv.
De første resultater af denne omlægning ses så småt, men det fulde billede vil
først tegne sig over længere tid, måske en trægeneration eller mere.

De henholder sig derudover til, at driften af statens skove over de seneste 15
år er omlagt i en stadig mere naturnær og naturvenlig retning. Men at
omstillingen tager tid, fordi over halvdelen af statsskovene er hede- og
klitplantager, som hovedsageligt er anlagt med helt andre forudsætninger og
mål end i dag.

Fortalerne for landsparing-strategien ønsker ikke desto mindre naturnær
skovdrift afløst af urørt skov. De mener ikke, at naturnær skovdrift tilgodeser
biodiversiteten godt nok – uanset at det endnu er tidligt at dømme, da
naturnær skovdrift har mindre end 15 år på bagen og knap nok har mærket de
fleste bevoksninger endnu.

Og peger desuden på, at Naturstyrelsen er certiﬁceret efter både FSC- og
PEFC-standarder, der netop er udviklet for at sikre naturvenlige skove.
Statsskovene leverer på den måde bæredygtigt råtræ af høj kvalitet til den
danske træindustri. Det giver indtægter, der er med til at finansiere en stor del
af styrelsens øvrige opgaver. Samtidig peger de på, at Naturstyrelsen har
været udsat for en sand byge af omlægninger, besparelser, omstruktureringer
og tilpasninger, som har krævet meget af de ansatte26. Og også ført til
afskedigelser, der ikke er i tråd med ånden bag en mere naturnær skovdrift27.

Spørgsmålet er derfor, hvor meget mere biodiversitet, der kan vindes på
længere sigt ved at omlægge fra naturnær skovdrift til urørt natur, der også vil
tage en trægeneration eller måske mere for at virke efter hensigten. Det skal
samtidig holdes op imod ikke mindst det samfundsøkonomiske tab, hvis man
omlægger naturnær drevet skov til urørt natur i statsskovene.

Naturstyrelsens vicedirektør har også indvendt, at debatten drives for sorthvidt. Den har fx ikke levnet plads til den kendsgerning, at den
naturforvaltning, som virker det ene sted, ikke nødvendigvis virker det andet
sted. Vicedirektøren medgiver, at Naturstyrelsen har steder, hvor de kan gøre
det bedre og er i gang. Udfordringen for Naturstyrelsen er at udvikle sin viden
og tilgang til naturforvaltning i takt med den foranderlige natur.

Det er i sidste ende et politisk ansvar at foretage denne afvejning mellem
mange store hensyn til såvel natur som samfundsøkonomi, klima og friluftsliv
– og så meget desto mere som resultater kræver meget lang tidshorisont.
Naturstyrelsen er myndighed og har derfor alene ansvaret for at sikre, at de
ambitioner, som politikerne har udstukket, udføres inden for lovens rammer.29

Karin Hjortshøj Pedersen, Thorbjørn Nørgård og Jesper Stenild
Tillidsrepræsentanter i Naturstyrelsen. Altinget 4. juli 2019
26 Samme
27 Fx Prof. J. Bo Larsen

28

25

29
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Signe Nepper Larsen. Vicedirektør i Naturstyrelsen, Altinget 18. januar 2019
Se bl.a. Altinget, Biodiversitet.dk, trae.dk etc.

FOKUS PÅ FLERE BUNDLINJER

Analysen har fokus på flere bundlinjer ved ophørt naturnær skovdrift og
udlægning af urørt skov:

A. Økonomi / beskæftigelse
Udlægning af urørt skov har direkte konsekvenser for beskæftigelsen
og driftsøkonomien i Naturstyrelsen, men også indirekte for det
omgivende samfund i form af tabte arbejdspladser og en mindre
selvforsyningsgrad at træ til brug for træindustrien.
B. Klima
Mere urørt skov vil også få indflydelse på skovens CO2-potentiale. På
den ene side mister man med urørt skov skovens substitutionseffekt
ift. fossile ressourcer og klimatunge materialer med øgede
udledninger til følge. På den anden side opnår man et større
gennemsnitligt CO2-lager i bevoksningerne og i skovbunden.
C. Biodiversitet
Udlægning af urørt skov vil have betydning for såvel biodiversitet som
klima. Mere urørt skov med helårsgræsning vil øge biodiversiteten
som følge af et mindre intensivt dyrkningsaftryk, øget variation i
bevoksninger, aldre og træarter, naturlig tilgroning, vedvarende
skovdække, øget mængde af store træer/dødt ved, mere vand etc.
D. Friluftsliv
Det kan have betydning for friluftsliv, hvis man omlægger til urørt
skov. Det handler ikke mindst om adgang til at bruge skoven og risiko
for potentielle konflikter mellem naturhensyn og friluftsliv.
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DE GLOBALE UDFORDRINGER

ekstremt sårbare over for fremtidige internationale prisstigninger og -udsving
på træ til import.
Men udviklingen rummer også et stort uudnyttet potentiale. Skovrejsning,
bæredygtig skovdrift og øget brug af træ er en billig måde effektivt at reducere
atmosfærens CO2-indhold på. Med mere skov og brug af træ kan vi erstatte
en lang række klimatunge materialer (stål, beton, aluminium mm.), der kræver
store mængder fossilt brændsel at fremstille. Det kaldes
substitutionseffekten. Man kan også bruge træ ti at erstatte fossil energi, fx
ved at træ anvendes til varme eller bioolier. Til energiformålet bør dog kun
anvendes affaldstræ og returtræ. Alt andet træ bør forædles, så man får størst
mulige substitutionseffekt34.

Planeten står over for en gigantisk udfordring med en forventet
befolkningstilvækst på 2-3 mia. og mere end en fordobling af den globale
middelklasse frem mod 2050. Det vil alt andet lige vil få efterspørgslen efter
produkter og ressourcer til at eksplodere.
Presset på klima og natur vil derfor alt andet lige stige voldsomt. 30 De globale
udledninger vil stige med 50 pct. Biodiversiteten på land og i vand vil falde
yderligere. Verdens træforbrug vil tre-firdobles – med et hjemligt behov for
yderligere import eller et markant øget skovareal.

Træ og træprodukter kan genanvendes flere gange. I Danmark genanvendes
allerede 81 pct. af al træ og næsten 100 pct. af alt papiraffald. Træaffald kan fx
bruges igen som råmateriale til spånplader. Papiraffald kan igen blive til nyt
papir og pap. Når træ og papir ikke længere kan genanvendes, kan det i stedet
bruges til energi på kraftvarmeværker. Herfra udledes primært CO2 og
vanddamp - træets oprindelige bestanddele35. På den måde kan genanvendt
træ og papir blive til vedvarende energi i form af elektricitet og fjernvarme. Det
er nemlig et område, der fortjener mere forskning og udvikling.

Økonomi med øgede risici
World Economic Forum har udpeget klimaforandringer som den største risiko
for virksomheder af i alt 29 risici31. Et studie i Nature har beregnet, at de
globale finansielle aktier i værste tilfælde kan tabe op til 24,2 billioner Dlrs32.
Virksomhederne oplever allerede i dag øget risici i deres forsyninger – og
afhængigheden af importerede råvarer gør virksomhederne ekstra sårbare.
EU-landene importerer fx seks gange så mange råvarer og naturressourcer,
som de eksporterer. Skarpe prisstigninger og prisudsving truer
virksomhedernes bundlinje. Det seneste årti har prisudsvingene for metaller
og landbrugsprodukter været større end i noget årti i forrige århundrede33.

Historisk opvarmning af klimaet
Der kommer flere og flere alarmerende toner fra FN’s klimapanel (IPCC).
FN’s miljøprogram UNEP anslår, at verden lige nu er på vej imod en
temperaturstigning på 3,2 grader i år 210036. Det giver en stor risiko for en

I Danmark importerer vi allerede minimum tre gange så meget råtræ, som vi
producerer. Den risiko vil alt andet lige flerdobles. Det gør os fremover
30Jf.

34 Klimaskoven,

31 The Global

OECD “Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction”.
Risks Report 2019
32 Cirkulære indkøb – potentiale og gevinster på to bundlinjer. Concito, 2018
33 Samme

35

2019
Højbjerre Brauer Schultz, 2018
36
Emissions Gap Report 2019. UN environment programme (Unep).
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række kaskadeeffekter, som vil varme kloden yderligere op og dermed også
true liv, dyr og planter37.

Biodiversitet på tre niveauer

De to store udfordringer for hhv. klima og biodiversitet er tæt forbundne og
kræver begge en fundamental grøn og bæredygtig omstilling i vores samfund
i fossilfri retning. Samtidig skal der ske et markant løft i skov- og naturarealet
– med en reservation af dele af landarealet til beskyttet natur38.

FN: Biodiversitet blev for alvor sat på den internationale skovdagsorden på
topmødet i Rio i 1992 med vedtagelsen af konventionen om biologisk
mangfoldighed. Biodiversitetskonventionen er kendetegnet ved at den virker
på tre niveauer, idet biodiversiteten skal beskyttes på gen, arts- og
økosystemniveau. En bæredygtig udnyttelse af ressourcerne lægges til grund
for konventionen. Forskellige protokoller giver mere detaljerede anvisninger.

I Klimapanelets scenarier gælder det dog næsten også uden undtagelse, at den
markante udledning, der i dag er fra skove og landbrug, skal reduceres til et
markant netto-optag fremover. Det er altså en vital del af den globale
klimaindsats, at store udledninger fra skovrydning og ubæredygtig brug af
biomasse skal ændres til et stort CO2-netto-optag. Det skal ske ved at øge
skovarealet og den bæredygtige brug af biomasse.

EU: Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, der skal sikre bevarelse
og fremgang for medlemslandenes truede og sjældne dyr og planter, er EU's
vigtigste bidrag til bevaring af den biologiske mangfoldighed.
Danmark: Implementeringen af ovennævnte gør ikke mindst, at Danmark har
iværksat en række initiativer og lovgivninger til beskyttelse af vores
biodiversitet. Naturbeskyttelsesloven, Jagt- og vildtforvaltningsloven,
Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Skovloven og Nationalparkloven er
nogle af vores væsentligste love.

Historisk pres på biologisk liv
Med et stigende befolkningstal og et øget pres på natur- og skovressourcerne,
forventes natur og biodiversitet yderligere at falde. Udviklingen truer liv og
arter verden over. I øjeblikket uddør arterne 100-1000 gange hurtigere, end før
mennesket trådte ind på scenen. Fænomenet kaldes af biologer for ”Den
sjette masseuddøen”.

Den internationale forskningsplatform IPBES peger på, at det vil kræve
indsatser både globalt og lokalt, hvis udviklingen skal bremses eller vendes.
Det skal ske på en enorm skala, der inkluderer grundlæggende ændringer af
teknologi, økonomi, kultur og værdier.

Status er:
●
●
●

37 Nature.

En femtedel af alle dyr på landjorden er forsvundet siden 1900.
Knap hver tiende af 5,9 millioner arter på land har utilstrækkelige
bosteder (habitater) til at kunne overleve på lang sigt.
Op imod en million arter er samlet truet af udryddelse.

Vol 575, 28. nov. 2019

38
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Ifølge Aichi-målet skal min. 17 procent være beskyttet natur.

SKOV OG KLIMAET

Globalt pres på skov
FAO giver i sin globale skovstatistik ”Global Forest Resources Assessments”
fra 2015 et bud på skovens og den fremtidige skovs udvikling:41

Ifølge Paris-aftalen og FN Klimapanels 1,5 graders rapport39 skal nulemissionssamfundet nås senest i perioden 2045–2055 for at holde kloden under 2,0
graders temperaturstigning.

●
●
●

Danmark har nationale mål og internationale forpligtelser på klima- og
energiområdet, herunder for optag i arealanvendelse og skov (LULUCF).

Det samlede areal med skov falder.
Skovarealet falder i troperne og subtroperne.
Skovarealet er moderat stigende i tempererede og nordlige områder.

Det er især selvsåede og naturlige skove, der forsvinder – ikke mindst på grund
af rydning til landbrug. FAO spår dog, at tempoet vil falde og på sigt stoppe.

Med Energiaftalen 2018 besluttede Folketinget, at Danmark senest i 2050 skal
være et samfund uden nettoudledninger af drivhusgasser. Danmark skal
derfor ikke alene have meget få udledninger. Disse skal samtidig modsvares af
et tilsvarende optag af drivhusgasser. Det er her skoven som effektiv
klimaløsning kommer i spil.

Befolkningstilvæksten vil dog fortsat give et pres for at rydde skov til dyrkning
af landbrug, især i troperne. Samtidig vil en stigende verdensbefolkning øge
forbruget af træ og anden biomasse i de kommende årtier. Og dermed også
behovet for mere skov.
FAO vurderer også, at behovet for bæredygtigt træ vil vinde frem som
erstatning for fossile energikilder og energitunge materialer. FAO forventer
derfor, at stadig mere skov vil blive omfattet af bæredygtig skovdrift og at
flere arealer sandsynligvis også blive sat af til beskyttelse af biodiversitet.
Samtidig mener FAO også, at biodiversiteten først for alvor kan sikres, hvis
den tænkes ind i bredere nationale og lokale udviklingsprogrammer, der
systematisk afvejer hensynet til biodiversitet med samfundets øvrige behov42.

Folketinget har derudover for nylig besluttet et delmål om at reducere de
samlede drivhusgasudledninger i Danmark med 70 pct. i 2030 sammenlignet
med 1990.40

Skov og træ i Danmark
Areal stiger: Skov i Danmark er jævnt stigende i areal og når i dag på ca.
625.000 ha, svarende til ca. 14,5 pct. af landarealet.

WWF ligger stort set på linje med FAOs vurdering af verdens skove og
træproduktion og forventer, at verdens træforbrug i 2050 vil være 3-4 gange
større end i 201043. I serien ”Living Forest Report” vurderer WWF, at vi både
skal producere mere træ og samtidig undgå at rydde de mest biodiverse skove.
Ifølge WWF kan større træproduktion give flere gevinster, men at det også vil
udfordre hele kæden fra skovbrug til forbruger44.

Høj import: Forbruget af træ dækkes især ved import. Over 70 pct. af træet i
træsektoren stammer fra import.
Stor privat andel: Ca. 110.000 ha, svarende til ca. 18 pct. af skovene, er
statsligt ejede, mens de øvrige ca. 515.000 ha hovedsageligt er i privateje.

39 Publiceret

42

40

i oktober 2018
Klimarådet, november 2019
41 Global Forest Resources Assessments, 2015

43

Global Forest Resources Assessments, 2015
Living Forest Report
44 Anders Søndergård Knudsen: Verdens skov- og træressourcer: er der nok?
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Store arealer i verden ligger i dag skovryddede eller forarmede hen. Her kunne
bæredygtigt skovbrug, skovgenopretning og skovrejsning øge både
produktionen af træ og kulstoflageret stort.

og jordbund vil urørt skov efterhånden frigive nogenlunde samme mængde
CO2 ved trædød og forrådnelse, som de opsamler ved foryngelse og
genvækst49.

I dag er der måske 2 milliarder ha yderligere, som er egnet til tilplantning og
genskabelse af skov. Det er typisk arealer, hvor der tidligere har været skov45.

Realiserer vi Folketingets beslutning fra 1989 om at fordoble skovarealet inden
2100, vil det netto kunne fjerne yderligere ca. 6,5 mio. ton CO2 årligt, svarende
til udledningen fra næsten alle danske personbiler. Der lægges her til grund, at
skov i vækst i Danmark kan binde ca. 10 ton CO2 per ha i 100-150 år.50

De 2 milliarder ha ligger spredt verden over. World Resources Institute har
lavet et kort der detaljeret viser mulighederne. For Danmarks vedkommende
peges der på muligheder over hele landet, men især marginale jorde i Jylland.

Skov klimaløsning med stort potentiale

Dertil kommer substitutionseffekten ved at omlægge landbrug til skovbrug
samt ved at bruge træ i stedet for fossiltenergi og klimatungematerialer.
Klimapotentialet er derfor meget højt, især hvis de lavproduktive kulstofrige
jorde udtages, og produktiviteten tilsvarende sættes op på de øvrige
landbrugsarealer for at undgå lækage51.

Der findes ikke én enkelt løsning på, hvordan vi bliver et netto-nulemissionssamfund i 2050. Men én af løsningerne er bæredygtig skovdrift,
skovrejsning og skovgenopretning i kombination med andre CO2lagringsteknologier.

CO2-lagring i skove og jorder samt biomasse tilknyttet brug af CO2lagringsteknologier vurderes sammenlagt til at have meget stort
klimapotentiale – og givetvis mindst samme betydning som fx udbredelsen af
sol- og vindenergi52.

Bæredygtig skovdrift, skovrejsning og skovgenopretning udpeges i stigende
grad som en effektiv del af løsningen. Et nyt studie publiceret i tidsskriftet
Nature konkluderer, at træplantning globalt har potentiale til at fjerne en
betydelig mængde CO2.46 Ifølge Klimapanelet kræver klimamålet etablering
af ca. 1 mia. ha ny skov på verdensplan47.

Samtidigt kan bæredygtigt produceret træ også erstatte fossile energikilder
og en lang række klimabelastende materialer som stål, beton og tegl.53
Bæredygtig skov og brug af træ tjener derfor klimaet dobbelt. Det kan ikke
alene lagre store mængder af CO2, men også reducere den løbende CO2udledning ved at erstatte fossile ressourcer og klimatunge materialer. Der er
derfor også stigende interesse for at øge brugen af træ fx i byggerier.

Levende træer suger CO2 ud af atmosfæren, når de vokser, og til de dør.
Derefter frigiver de den opsamlede CO2 igen. På den måde mister urørt skov
gradvist sit CO2-potentiale, idet de på et tidspunkt kommer mere eller mindre
i CO2-balance med omgivelserne48. Afhængig af bevoksningsalder, træarter

49 Reduktionen

falder gradvist til ca. 10 % efter 100 år og til 1 % efter 200 år, hvorefter
der forventes at være en netto ligevægt i skoven.
50 Notat: Klimapotentialer i lagring af kulstof. Concito, december 2019
51 Brochure: ReForest – Den Danske Klimafond, november 2019
52 Klimapotentialer i lagring af kulstof. Notat Concito, december 2019
53 ReForest – Den Danske Klimafond, november 2019

45

Global Forest Resources Assessments, 2015
restoration potential:
https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76
47 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018
48 Klimaeffekter af urørt skov og anden biodiversitetsskov. KU, IGN, 2019
46 The global tree
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Opsummering:










DK har ifølge FN og EU pligt til at nedbringe vores CO2-aftryk.
Folketinget har et delmål om at reducere de samlede
drivhusgasudledninger i Danmark med 70 pct. i 2030.
Vi skal være et netto-nul-emissionssamfund i 2050.
Det findes ingen enkel løsning, men bæredygtig skovdrift, skovrejsning og
skovgenopretning udpeges i stigende grad som en effektiv del af
løsningen.
Analyser peger også på at 1 mia. ha ny skov og en bedre forvaltning og
beskyttelse af den eksisterende skov vil kunne gøre en afgørende forskel
for vores klima.
Analyser peger også på at vi i fremtiden vil få brug for 3-4 gange så meget
træ som i dag, bl.a. til at erstatte fossil energi og klimatunge materialer.
Danmark har i dag en lav træ-selvforsyningsgrad på under 30 %.

Spørgsmålet er, om der er træ nok i fremtiden til alle de gode formål, som træ
kan bruges til. Det afhænger navnlig af:




Hvor meget ny skov der plantes verden over.
Hvor effektivt vi kan og vil producere træ i eksisterende skove.
Hvor effektivt det høstede træ bliver udnyttet i træindustrien.
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land er heller ikke god nok. De er basalt set intensive produktionsarealer for
fødevarer og træ. I følge den seneste Artikel 17-rapportering til EUkommissionen har blot 6 pct. af de 44 terrestriske naturtyper en gunstig
bevaringsstatus, mens 75 pct. en stærkt ugunstig bevaringsstatus.57 Med én
undtagelse er det naturtypernes struktur og funktion, der er vurderet
ugunstige.

Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, gjorde, at en
lang række lande, heriblandt Danmark, i 1992 tiltrådte konventionen om
biologisk mangfoldighed, biodiversitetskonventionen.

Udviklingstendenserne viser samtidig en tilbagegang i tilstanden for 18 af de
28 naturtyper, hvor vi har tilstrækkeligt lange tidsserier (41 pct. af
naturtyperne). For 5 naturtyper (11 pct.) er tilstanden stabil, mens den er
ukendt for resten 21 (48 pct.). 1

På konventionens tiende partskonference i Japan (Aichi) vedtog landene en
strategisk plan for at standse tab af natur og biologisk mangfoldighed inden
2020. EU-medlemslandene har forpligtet sig på at arbejde for, at det sker.
Danmark har som part til biodiversitetskonventionen pligt til at have en
national biodiversitetsstrategi, som følger af konventionens artikel 654.

For arterne gælder, at 8 pct. har gunstig bevaringsstatus. 57 pct. er ugunstige,
mens 24 pct. ukendte. Det vurderes, at der er fremgang i tilstanden for 25 pct.
af arterne, 17 pct. er stabile og 22 pct. vurderet i tilbagegang. Trenden er
ukendt for 36 pct. af arterne58.

Biodiversitet står derfor centralt i dansk naturforvaltning. Danmark skal leve
op til EU's krav i habitatdirektivet, der bl.a. giver medlemsstaterne pligt til at
beskytte biodiversiteten i særlige Natura 2000-områder. I dag har vi ugunstig
bevaringsstatus for de fleste habitattyper og arter55.

Hovedårsagen til naturtypernes ugunstige tilstand er, at de arter, som
naturtyperne er udpeget for, mangler eller er i tilbagegang - typisk som følge
af en lang række miljøpåvirkninger: Næringsindhold, miljøfremmede stoffer
(via luften, vandet eller direkte tilførsel) og forsuring, mangel på dynamiske
processer (græsning, oversvømmelser, grundvandspåvirkning, erosion,
aflejringer mm), afvanding og mangel på de biologiske substrater som arterne
lever på og af (store træer, dødt ved, blomstrende urter og vedplanter mm).
Hovedudfordringen for arterne er den samme, nemlig en ringe kvalitet af
levestederne, som både skyldes modificerede fysisk-kemiske forhold og
mangel på substrater at leve på og af59.

Skov er i denne sammenhæng særlig interessant, idet Danmark fra naturens
hånd er et skovland. Langt størstedelen af de danske arter er derfor
evolutionært tilknyttet skov og biotoper i forbindelse med skov, fx skovenge,
skovmoser etc. I alt er ca. to tredjedele dele af de danske arter tilknyttet skov
som deres primære levesteder, mens ca. kun en tredjedel knytter sig til
naturtyperne i det åbne land som deres primære levesteder56.

Natur og arter under pres

For skovhabitatstyperne vurderes alle i ugunstig tilstand. Det skyldes primært
mangel på biologiske substrater (særligt store træer og dødt ved), dynamiske
processer (særligt store græssere) og naturlig hydrologi (særligt pga.

Naturtyperne i både skoven og det dyrkede land har det dårligt. Og vi har pligt
til at beskytte dem bedre. Beskyttelsesgraden og forvaltningen i det dyrkede
54

57 Fredshavn

55

Se fx Arbejdspapir 2012:2. De Økonomiske Råd
Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, d. 31. oktober 2019
56 Se bl.a. Lassen et al., Landskabsværkstedet, 2018

58

et al., DCE, 2019
Samme
59 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, d. 31. oktober 2019
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afvanding). Mangel på store træer, dødt ved, naturlig dynamik og hydrologi er
i dag stærkt udbredt, fordi generationer har dyrket skoven til
tømmerproduktion og fjernet skovens vildhed ved at modvirke skovenes
naturlige død og henfald, store planteædere, oversvømmelser og brande.

Udfordringen er derudover at sikre naturen også på en økonomisk ansvarlig
måde, så vi får ’mest natur for borgernes penge’. Kort sagt skal vi kanalisere
midlerne hen, hvor de gør størst gavn - jf. ’Brandmandens lov’, hvor skovenes
biodiversitets-hotspots sikres først.
Analyser viser, at et areal på mindst 75.000 ha løvskov uden skovdrift vil gøre
en afgørende forskel for biodiversiteten. Her vil en landsdækkende indsats
være nødvendig. Staten skal bidrage med min. 22.000 ha statsskov, dvs. 29
pct. af det ønskede areal, svarende til ca. 20 pct. af statsskovene. En indsats i
statsskovene kan ud fra dette derfor heller ikke stå alene. De private skove skal
med, hvis hovedparten af Danmarks ca. 20.000 skovlevende arter skal sikres
en ordentlig beskyttelse med rimelige levevilkår. Analysen udpeger således
yderligere min. 53.000 ha privat produktionsskov, svarende til ca. 10 pct. af
privatskovene60.

Brug for langt mere løvskov uden skovdrift
Naturskovsstrategien (1994) har sammen med ændringer i Skovloven (2004),
diverse tilskudsordninger, Naturpakken (2016) og senest finansloven (2019)
lagt op til større arealer til hhv. urørt skov, særlige driftsformer, bevaring af
veterantræer, nye skove mv.
“Naturplan Danmark” er Danmarks officielle biodiversitet-strategi. Den
omfatter konkrete indsatser, der skal skabe rigere natur og større trivsel for
vilde dyr og planter – både i skovene, i det åbne land, på havet og i vores søer
og vandløb. Det skal navnlig ske ved at skabe store, sammenhængende og
mere robuste naturområder og sikre den eksisterende natur bedre.

Mangel på skov og urørte naturarealer
I Danmark fylder skov og urørte naturområder langt mindre end landbrug. I
Danmark driver vi landbrug på 60 pct. af landjorden, mens det globalt kun er
ca. 40 pct. Derimod ligger blot 14,5 pct. af den danske landjord hen som skov
mod ca. 30 pct. globalt. 61 Det øvrige naturareal ligger godt og vel på 10 pct.62.

Med debatten om naturens ugunstige tilstand har regeringen nu bebudet en
ny ”biodiversitetspakke” i løbet af 2020.
Danmark har derfor en stærk pligt til at tage vare på sit naturgrundlag. Vi har
også en stærk interesse i at imødegå tabet af biodiversitet. Og de forventede
klimaændringer vil gøre det ekstra nødvendigt at bevare livsformer med
særlige egenskaber, fx tørkeresistente planter, robuste husdyr (som kan
overleve under barske vilkår), robuste planter (der kan tåle højere
saltkoncentrationer eller som har en indbygget genetisk resiliens og resistens
mod sygdomsangreb og et voldsommere klima).

Andelen af urørt og udpeget statsskov er i dag ca. 16.600-24.600, svarende til
ca. 15-22 pct. af statsskovene63. Andelen af urørt privatskov er vurderet til ca.

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N.
Strange og C. Rahbek. Københavns Universitet. 2016
61 In 1990 the world had 4128 million ha of forest; by 2015 this area had decreased to 3
999 million ha. This is a change from 31.6 percent of global land area in 1990 to 30.6

percent1 in 2015. Kilde: FAO, 2016. Global Forest Resources Assessment 2015. How
are the world’s forests changing? http://www.fao.org/3/a-i4793e.pdf
62 DST-analyse, 2017
63 Efter Naturpakken 2018 (16.600 ha) og Finansloven 2019 (+8.000 ha, subsidiært
hurtige indfasning af de eksisterende udpegede arealer)
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30.000 ha, svarende til ca. 5-6 pct. af privatskovene64. Vi ved dog ikke, om disse
ligger optimalt placeret ift. biodiversitetsnetværket, men de statslige urørte
arealer gør formodentligt.





Ifølge Aichi-målet bør Danmark som minimum have 17 pct. af landarealet
udlagt som beskyttet natur65. Danmark har senest indrapporteret ca. 18 pct.
beskyttet natur, men tallet er omdiskuteret. 66 På mange af de beskyttede
Natura 2000 arealer indgår således også en form for drift, der ifølge biologerne
kan have negative konsekvenser for naturværdierne.67



Når Danmark har en mindre andel skov og uberørt natur end de fleste andre
lande, skyldes det også vores befolkningstæthed og høje udnyttelse af arealer
til landbrug. Vi mangler sammenlignet med mange andre lande de
bjergområder, ørkener, sumpområder og andre udyrkbare naturtyper, der
kunne trække andelen af skov- og naturarealer op. Til gengæld ligger Danmark
generelt højt i internationale sammenligninger af beskyttelsen af marine
områder68.

En meget stor del af den danske landjord er reserveret til landbrug. Det
taler for også at tænke dette store areal ind i den samlede indsats for
naturen.
I denne sammenhæng er det vigtigt ikke kun at tale om biodiversitet, men
også biokvalitet. Dvs. hvordan vi bedst muligt opnår biokvalitet i vores
natur og landskaber.
Det får vi med både urørt skov og andre urørte naturarealer, men også ved
at passe bedre på naturværdierne i det almindelige dyrkningslandskab.
Det handler bl.a. om at skabe variation og skovkontinuitet med store
træer, døende og dødt ved, græsning og naturlig hydrologi. Her tjener
statens naturnære skovdrift bl.a. som eksempel, da Naturstyrelsen netop
søger at integrere alle disse elementer i sine skovudviklingstyper.

Opsummering:





DK har ifølge FN og EU pligt til at passe bedre på vores natur.
Den danske natur er under pres.
Analyser peger på, at mindst 75.000 ha urørt løvskov vil kunne gøre en
afgørende forskel for vores biodiversitet.
Statsskovene skal levere min. 22.000 ha. De private skove er derfor nødt
til at bidrage, hvis de min. 75.000 ha urørt skov skal nås.

64

66

Sagsnotat: Fordelingen af skovareal med Uensaldret, urørt skov, efter
ejerform. IGN, KU, 27. april 2015
65
Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J.
Thorsen, N. Strange og C. Rahbek. Københavns Universitet. 2016

jf. hjemmesiden protectedplanet.net
Se bl.a. Rasmus Ejrnæs, Altinget, 11. april 2019
68
Se bl.a. ”Biodiversitet og naturplaner”, Landbrugsavisen, 1. april 2016
67
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URØRT VERSUS NATURNÆR SKOV – INTRO

"Naturstyrelsen varetager de overordnede statslige interesser ved drift af statens
arealer og gennemførelse af projekter til gavn for natur, biodiversitet og
friluftsliv...."

Hvis man udlægger urørt statsskov på bekostning af naturnær skovdrift, vil det
have en række konsekvenser – på godt og ondt. Det gælder i smal forstand
selvfølgelig for Naturstyrelsens arbejde og driftsøkonomi, men også bredere
for træsektorens bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen.

Naturstyrelsens opgaver og mål lyder på:
"Lysåben natur: Naturstyrelsens naturarealer har en stor variation og spænder
bl.a. over enge, søer, overdrev og heder mv. Forvaltningen af arealerne sker bl.a.
med henblik på udvikling af biodiversiteten for derigennem at sikre gode
levesteder for dyr og planter.

Derudover kan en sådan omlægning have konsekvenser for biodiversitet, CO2
og rekreation. Konsekvenserne vil afhænge af de konkrete arealer. Derfor er
der ikke foretaget konkrete beregninger, men alene skøn ud fra eksisterende
forhold.

Friluftsliv: Naturstyrelsen bidrager til at skabe rammer for turisme og lokal vækst
samt til udvikling af befolkningens natur- og friluftsoplevelser. Forvaltningen sker
under hensyntagen til, at udøvelsen af aktiviteterne sikrer en balance mellem
benyttelse og beskyttelse af arealerne.
Skov: Af Naturstyrelsens skovarealer bliver ca. 20 pct. forvaltet med biodiversitet
som hovedformål. De øvrige forvaltes efter retningslinjerne for naturnær
skovdrift og bidrager bl.a. til at understøtte styrelsens andre formål gennem
produktion af f.eks. træ og flis, som begge er fornybare ressourcer med mange
forskellige anvendelsesmuligheder. Ved skovdriften tages der flersidige hensyn til
bl.a. publikum, kulturhistorie, miljø- og grundvandsbeskyttelse".

Naturstyrelsen – rolle og opgaver
Naturstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen
tæller ca. 640 årsværk, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca.
90 er tilknyttet Kystdirektoratet i Lemvig, og de øvrige medarbejdere er
placeret på et driftscenter og 16 lokale enheder rundt om i hele landet69.
Derudover er der også en række eksterne fx entreprenører/skovarbejdere
tilknyttet.

Naturstyrelsen forvalter i alt ca. 200.000 ha statslige skove og naturområder
svarende til 5 pct. af Danmarks areal. Statens skove udgør ca. 110.000 ha.
mens de lysåbne naturarealer udgør ca. 90.000 ha. Statsskovene vurderes at
have 40-50 millioner besøg om året - hovedparten af alle skoves besøg.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer,
gennemfører konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med
andre myndigheder, organisationer og frivillige - og løser en række
myndighedsopgaver knyttet til jagt- og vildtforvaltningsområdet70.
I finansloven hedder Naturstyrelsens hovedformål:71

69 Mål70

og resultatplan 2019
Rammer for Naturstyrelsens virke og økonomi, april 2019

71 Finansloven
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2019, i uddrag.

Der er bl.a. tale om følgende krav:
●
●
●
●
●
●

Illustration Naturstyrelsen 201972

Fremme af naturnær skovdrift
Beskyttelse af områder med særlig høj naturværdi
Sikring af gamle træer og dødt ved i skoven
Hensyn til fortidsminder
Minimering af evt. miljømæssige belastninger
Regler for anvendelse af gødning og sprøjtemidler

Styrelsens grønne hensyn

Ca. 87.000 ha af Naturstyrelsens arealer er i såkaldte Natura 2000-områder. En
stor del er habitatnatur, dvs. natur omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det
spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og
klitheder til moser og frodige bøgeskove. Af de ca. 87.000 ha Natura 2000områder består ca. 61.000 ha af lysåben natur og ca. 25.000 ha af skovnatur.
Samlet svarer det til ca. 43 pct. af Naturstyrelsens samlede arealer73.

Kravene til bæredygtig skovdrift gør, at Naturstyrelsen driver sine arealer ud
fra en række grønne hensyn75:





Naturstyrelsen certificeret







FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes) er bæredygtighedscertificeringer til træ og
træbaserede produkter. FSC-ordningen har eksisteret siden 1993, mens PEFC
kom til i 1999.
Naturstyrelsen har forpligtet sig under begge ordninger. Det betyder, at de
skal dyrke skoven under vidtgående hensyn til natur, kulturminder,
arbejdsmiljø m.m.74




https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje
Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU.
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er
sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene
72

74

73

75
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De lader dødt træ og ved ligge til naturligt henfald og formuldning.
De fælder ikke egetræer over 300 år og bøgetræer over 200 år.
De lader minimum 5 livtidstræer stå pr. hektar fældet skov.
De efterlader minimum 20 livtidstræer pr. ha. ved skovning i ældre
løvtræsbevoksninger over 80 år.
De lader 15-22 % af skovarealet stå urørt hen og danne vild natur.
De lader dyr græsse i udvalgte områder.
De stopper gamle grøfter, så vandet bliver i skoven.
De lader naturlige lavninger sumpe til, så der opstår moser og søer.
De lader altid træer stå, når de fælder, så der stadig er skygge og ly
for dyre og planter.
De plukfælder for at undgå store ryddede arealer.
De lader de gamle træer selv-så.

https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/certifikat-for-baeredygtig-skovdrift
https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/groenne-hensyn











De lader træer vokse der, hvor de har det bedst, gerne mange
forskellige arter imellem hinanden.
De passer på skov, der har forynget sig selv naturligt.
De bruger ingen pesticider og ingen gødskning.
De plejer heder, mose, overdrev med afbrænding, husdyr og høslæt.
De beskytter spirende frø, rødder, smådyr og svampe.
De bruger brede dæk, der ikke synker ned.
De kører kun på afmærkede spor.
De bruger kun biologisk nedbrydelig olie.
De kører efter kort, der angiver rovfuglereder, og særlige
voksesteder, så de kan køre uden om.
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URØRT VERSUS NATURNÆR SKOV – ØKONOMI

Skovdrift med overskud

Naturstyrelsens samlede driftsbudget er på finansloven for 2019 894,6 mio.,
inkl. Kystdirektoratet og nationalparker. Heraf er ca. en tredjedel finansieret
via skovdrift. Indtægterne fra skovdrift finansierer herunder Naturstyrelsens
ca. 200 skov- og naturteknikere (skovarbejdere), der i dag varetager opgaver
knyttet til skovdrift såvel som friluftsliv og naturpleje. Derudover benyttes
også eksterne entreprenører/skovarbejdere på arealerne.

Overskuddet fra salg af træ og andre indtægter fra arealforvaltningen på ca.
60 mio. kr. bidrager til finansiering af bl.a. friluftslivsfaciliteter og naturpleje.

NST-økonomi
Udgifter
Indtægter
Nettoudgiftsbevilling

2019
723,8
559,0
164,8

2020
719,3
545,1
174,2

2021
709,7
541,0
168,7

Men regnskabet er større end det. Der er fx udgifter, som vil skulle afholdes,
uanset om styrelsen fortsætter skovdriften eller ej. Det gælder bl.a.
vedligeholdelse af veje, stier, bekæmpelse af invasive arter og anden pleje af
naturen. Her er der en udgift, selv uden skovdrift. Disse aktiviteter indgår i dag
i udgifterne til forvaltningen af skov.

2022
703,7
539,0
164,7

Naturstyrelsen har tidligere opgjort sådanne udgifter til ca. 50 mio. kr.76
Sammen med ejendomsskatter, som udgør ca. 19 mio. kr. om året, vil der altså
være yderligere udgifter på ca. 69 mio. kr. om året, hvis man altså fortsætter
driftsaktiviteterne. I givet fald vil de samlede omkostninger kunne løbe op i
125-133 mio. kr. om året, svarende til ca. 1.139-1.209 kr./ha, hvis man følger
Det Grønne Kontaktudvalgs anbefalinger om omlægning til urørt skov77.
Nutidsværdien af dette beløb svarer til mellem 3,125 mia. kr. og 3,325 mia. kr.
ved en kalkulationsrente på 4 %.

Tabel 1. Finanslov 2019 for Naturstyrelsen ( § 24.74.01), ekskl. Kystdirektoratet
og bogføring for nationalparker. Hertil kommer en anlægsbevilling, som varierer
fra år til år, og er øremærket særlige projekter såsom statslig skovrejsning, LIFEprojekter, friluftsliv mv.

NST-skovøkonomi
Udgifter-skov
Indtægter-skov
Nettoindtægt-skov

2019
209,9
267,8
57,9

2020
208,6
266,1
57,5

2021
205,8
269,9
64,1

NST-skovøkonomi
2019
2020
2021
2022
Nettoindtægt-skov
57,9
57,5
64,1
56,3
Nettoudgift-andet
50
50
50
50
Ejendomsskatter
19
19
19
19
I alt - nettoudgift
126,9
126,5
133,1
125,3
Tabel 3: Skønnede udgifter i form af nettotab fra salg af træ og træprodukter og
fortsatte nettoudgifter til øvrig skovforvaltning og ejendomsskatter. Dertil
kommer skønnede ekstra udgifter til optimering af naturværdier.

2022
204,1
260,4
56,3

Tabel 2. Indtægter i form af salg af træ og træprodukter udgør ca. 37 % af
Naturstyrelsens samlede indtægter. Hertil kommer udgifter til forvaltning af
skovarealerne, der udgør ca. 29 pct. af Naturstyrelsens samlede udgifter.

De ca. 3,2 mia. kr. er en netto-nutidsværdi af overskuddet ved forstlig drift af
statens skovarealer. Samtidigt er det en nutidsværdi, hvor der i beregningerne
76 Jf.

en beregning fra 2013, som Naturstyrelsen har foretaget for Altinget. Kilde: Så
meget tjener staten på skovdrift, Altinget, 27. januar 2015

77 https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/naturstyrelsen-halverer-overskud-fra-
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Skovdrift til gavn for vækst og jobs

indgår at staten permanent mister de årlige overskud ved træproduktionen.
Situationen er helt analog til statens salg af andre statslige indtægtsgivende
aktiver, der sker som en kontant nutidsværdi af de forventede fremtidige
overskud, fx ØRSTED-aktier. Ved beregningen af de ca. 3,2 mia. kr. har vi
anvendt samme metode og kalkulationsrente (4%) som i Fødevare- og
Miljøministeriet78. Ved en kalkulationsrente på 2% ville beløbet være det
dobbelte, ca. 6,4 mia.kr.

Den danske træsektor bidrager på flere områder til dansk økonomi og
beskæftigelse – jf. analysen ”Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien”.80
Med et støt stigende skovareal vil sektoren fremover bidrage mere og mere til
samfundsøkonomien.
Analysen viser, at træsektoren i Danmark beskæftiger ca. 51.400 - med alle
uddannelsesbaggrunde og overalt i landet. Disse godt 50.000 årsværk dyrker
træ, forarbejder det, fremstiller møbler, byggematerialer og papirvarer af
træet, handler det eller bygger med det.

Derudover skal der også bruges nogle millioner årligt på at optimere
skovnaturen med hegning, græsning, mere naturlige vandforhold, beskyttelse
af fredede arter, bevaring af skovnaturtyper og levesteder etc. Samt tilsyn
med dyr, hegn, risikotræer etc. Det samlede beløb anslås derfor at kunne løbe
helt op i 150-200 mio. kr. årligt, svarende til 1.350-1.850 kr. per ha.79

Træsektoren bidrager til den danske økonomi både direkte, indirekte og
igennem inducerede økonomiske effekter.

NST-skovøkonomi
2019
2020
2021
2022
Nettoindtægt-skov
57,9
57,5
64,1
56,3
Nettoudgift-andet
50
50
50
50
Nettoudgift-natur+
30-70 (50) 30-70 (50) 30-70 (50) 30-70 (50)
Ejendomsskatter
19
19
19
19
I alt - nettoudgift
176,9
176,5
183,1
175,3
Tabel 4: Skønnede udgifter i form af nettotab fra salg af træ og træprodukter
og fortsatte nettoudgifter til øvrig skovforvaltning og ejendomsskatter. Dertil
kommer skønnede ekstra udgifter til optimering af naturværdier.

Det direkte bidrag er ca. 32 mia. kr./årligt til det danske BNP. Sektoren
bidrager indirekte som integreret med resten af den danske økonomi med
yderligere 22. mia. kr. til BNP. Endelig udmønter indkomsten, der genereres
af både træsektoren og dens underleverandører, sig i et forbrug, der også
skaber aktivitet og tilføjer endnu 23 mia. kr. til den danske BNP. Alt indregnet
bidrager træsektoren således med ca. 77 mia. kr./årligt til det danske BNP81.
Kun ca. 30 pct. af råtræet fra dansk skovbrug. Resten importeres.82 Bidraget til
BNP og andelen af beskæftigelse fra dansk produceret træ, kendes derfor ikke.
Men hvis vi groft beregnet antager, at bidraget er på niveau med det danske
råtræbidrag på ca. 30 pct., kan det samlede danske skovbrugs bidrag
estimeres som i nedenstående tabel 5.

Det vil i al fald gælde, indtil forholdene biologisk set vurderes som ideelle for
selvforvaltende natur (måske helt op til en trægeneration). Nutidsværdien af
dette beløb svarer - alt andet lige - til mellem 3,75 mia. kr. og 5 mia. kr. ved en
kalkulationsrente på 4% og det dobbelte ved en kalkulationsrente på 2%.

jf. Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 766. Finansministeriet
foreskriver dog i sin "Vejledning i Samfundsøkonomisk Konsekvensvurdering" fra 2017
som bekræftet af Finansministeriets Nøgletalskatalog en faldende
diskonteringsrenteprofil over tid: 0-35 år, 4 % p.a.; 36-70 år, 3 %; >70 år, 2 %, hvorfor
tallet rettelig burde ligge et sted mellem nutidsværdien for hhv. 2% og 4%.

79 Nyere beregninger

viser, at omkostningen snarere ligger på 2.500 kr./ha, jf.
pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, 5. december 2019
80 Højbjerre Brauer Schultz, 2018
81 Højbjerre Brauer Schultz, 2018
82 Skove og plantager, IGN, 2017
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udlægge 110.000 ha til urørt skov potentielt kunne
samfundsøkonomien og beskæftigelsen som beskrevet i tabel 6.

Skovbrug

TræPapirMøbelBygge& Engros- Energiindustri industri industri anlæg
&detail produkt
Mia. kr. Mia kr. Mia. kr. Mia kr. Mia kr. Mia kr. Mia kr.
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
2
1,23
0,93
0,45
3,72
2,46
1,29
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
ansatte
ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte
5.500
2.550
1.410
600
6.780
1.920
510
Tabel 5: Det danske skovbrugs skønnede andel i træsektorens betydning for
danske økonomi og beskæftigelse. Træ skoves, forædles og forarbejdes, hvorved
der opstår værdi og skabes aktivitet i den danske økonomi.

Skovbrug- TræPapirMøbel- Bygge& Engros- EnergiNST
industri industri industri anlæg
&detail produkt
Mia. kr. Mia kr. Mia. kr. Mia kr. Mia kr. Mia kr. Mia kr.
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
pr. år
o,27
0,17
0,13
0,06
0,5
0,33
0,17
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
ansatte
ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte
737
344
190
81
915
259
69
Tabel 6: Statsskovenes skønnede andel i træsektorens bidrag til Dansk økonomi
og beskæftigelse87.

Alt andet lige og groft beregnet bidrager det danske skovbrug til træsektoren
med ca. 12 mia. kr./årligt til det danske BNP og beskæftiger ca. 19.270
personer83. Dertil kommer indirekte bidrag på skønnet ca. 6,6 mia. kr. og 6,9
mia. kr. i skønnet inducerede bidrag. Alt indregnet skønnes dansk
skovbrug/råtræ at bidrage til træsektoren med ca. 25,5 mia. kr./år til det
danske BNP84.

I en meget grov beregning skønnes det - alt andet lige, at det danske
statsskovbrug bidrager med i gennemsnit ca. 1,65 mia. kr./årligt til det danske
BNP og beskæftiger direkte ca. 2.600 personer. Dertil kommer indirekte
bidrag på ca. 0,89 mia. kr./år og ca. 0,93 mia. kr. i inducerede bidrag. Alt
indregnet bidrager statsskovbruget skøntvist samfundet og træsektoren med
ca. 3,5 mia. kr./år og måske op til 5.200 årsværk.

På samme måde er det uhyre svært at opgøre statsskovbrugets andel af det
danske skovbrugs samlede andel af træsektorens direkte og indirekte bidrag
til BNP og dens beskæftigelseseffekt.

Dette bidrag vil med en omlægning til urørt skov selvfølgelig afhænge af, om
det lykkes at erstatte, det tabte råtræ med øget import, skovrejsning og
intensiveret drift i øvrige skove. Det kan der ikke spås om. Der planlægges dog
i forbindelse med Naturpakkens udlæg af biodiversitetsskov/urørt statsskov
udfasningshugster i op til 10 år i løv og op til 50 år i nål. Den reducerede
træproduktion vil derfor først komme et stykke ude i fremtiden.

Men alt andet lige udgør statsskovene arealmæssigt ca. 18 pct. af det samlede
skovareal, hvorimod hugsten fra statens skove udgør ca. 16 pct. af den
samlede danske hugst85. Samtidig skønnes indtjeningen fra statens skove at
udgøre blot 13,5 pct. af den samlede indtjening på skovhugst86.
Hvis vi derfor antager, at statsskovenes omtrentlige økonomiske og
beskæftigelsesmæssige bidrag er nogenlunde fordelt med samme
procentsats som statsskovenes hugst (ca. 16%), så vil konsekvensen af at
83

Prisstudier har her vist, at der i dag er tale om et ganske internationalt marked
for råtræ, og at den manglende produktion langt hen ad vejen formentlig vil

Højbjerre Brauer Schultz, 2018

84

påvirke

Statsskovenes driftsøkonomi udgør ca. 13,5% af den samlede
skovbrugsomsætning, men ca. 16% af hugsten.
87

Højbjerre Brauer Schultz, 2018

Nyt fra Danmarks Statistik, 23. november 2018 - Nr. 442
statsskove (ca. 268 mio. kr./år) / indtjening samlet skovbrug (ca. 2 mia.
kr./år) = ca. 13,5 pct.
85

86 Indtjening
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Konsekvenser for forskning og forsøg

kunne erstattes ved import - uden større betydning for træindustrien og
dermed beskæftigelse 88.

En hel del forsknings- og forsøgsarealer samt arealer til forsyning af danske
træfrø er de seneste årtier besluttet omlagt til urørt skov i statsskovene. Det
har givet anledning til kritik, da de kun vanskeligt kan erstattes af nye arealer.

Hvorvidt det også gælder fremtidens marked og en endnu mindre dansk
selvforsyningsgrad, vil selvfølgelig afhænge af fremtidens råtræsbehov og
udviklingen på det internationale marked. Her forudser bl.a. WWF en 3-4
doblet efterspørgsel på råtræ, bl.a. begrundet i en stigende verdensbefolkning
og et stadigt øget behov for miljø- og klimavenligt træ. Og hermed en stadig
øget konkurrence om træet i fremtidens marked.

De tilbageværende arealer tjener dog stadig som en vigtig kilde til
vidensopbygning,
undervisningsmateriale
og
forskningsbaseret
myndighedsbetjening. Det gælder ikke mindst de langsigtede og kronologiske
forsøgsarealer, hugstforsøg og genbevaringsbevoksninger, der er anlagt og
fulgt af ildsjæle og danske universiteter i Naturstyrelsens skove.

Danmark risikerer dermed at komme i hård og skarp konkurrence med andre
I-lande om køb af råtræ, idet de i takt med klimaforandringerne også skal
omstille deres økonomier i mere grøn og bioøkonomisk retning. Vi risikerer
dermed også at gøre os mere udsatte og afhængige af en øget import i et
fremtidigt marked med potentielt mere begrænset udbud af træ og en øget
priskonkurrence. Dermed udsætter vi også den hjemlige træindustri for en
potentiel risiko mht. forsyningssikkerhed og prisbevægelser på det
internationale marked for råtræ. Det kan potentielt ramme dansk økonomi og
beskæftigelse. Groft skønnet måske helt op til halvdelen af statsskovenes
nuværende andel til BNP og beskæftigelse - i alt ca. 1.75 mia. kr./årligt
(svarende til en nutidsværdi på 43,75 mia. kr.89 og 87,50 mia. kr.90) og 2.600
årsværk.

Et totalt stop for al statslig skovdrift risikerer derfor at ramme alle langsigtede
kronologiske vidensopsamlingsprøveﬂader i statsskovene og dermed også de
faglige skovbrugskompetencer. Dansk Skovforening advarer derfor om, at det
vil få konsekvenser for hele det danske skovbrug, herunder hæmme og
udfordre privatskovbruget, hvis Det Grønne Kontaktudvalgs anbefalinger
implementeres 91.
Hvis statens skove ikke længere skal producere træ, vil privatskovbruget
nemlig miste vigtig ny viden om bæredygtige metoder, plantevalg og
fremtidsscenarier for en mere naturnær skovdrift i private skove og ikke
mindst for privatskovbruget økonomien heri på både kort og lang sigt92.
Et hovedelement i skovprogrammet fra 2002 og omlægningen til naturnær
skovdrift var netop, at indhøstede viden og erfaringer herfra skulle inspirere
privatskovbruget til en mere bæredygtig produktion af biomasse og
produktion af gavntræ. Det skulle imødekomme fremtidens behov for
kvalitetstræ til samfundets grønne omstilling. Og samtidig sikre andre
samfundsnyttige værdier ift. fx biodiversitet, klima og friluftsliv.
Uden statens naturnære skovdrift, viden- og erfaringsindsamling vil et af de
mest lovende forsøg på funktionsintegration i skovbruget risikere at gå tabt.
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89

IFRO Udredning 2018 / 06
Ved en Kalkulationsrente på 4 %

90

Ved en Kalkulationsrente på 2 %
Skovforening, Altinget, 20. august 2019
92 Dansk Skovforening, Altinget, 20. august 2019
91 Dansk
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Konsekvenser for beskæftigelsen i statsskovene:

Det vil potentielt hæmme også privatskovbrugets omstilling i en potentiel
mere natur- og klimavenlig retning. Konsekvensen kan også blive en for
mange uønsket opsplitning af de danske skove i på den ene side rene
naturzoner (urørt statsskov) og på den anden rene produktionszoner (private
plantageskove) – i tråd med ”landsparing”-strategien.93




Vi mangler dog i dag uddybende konsekvensanalyser af en sådan opsplitning.

Opsummering



Økonomiske konsekvenser for statsskovene:







Uden hugst på statsskovsarealerne, vil man gå glip af hugstindtægter
fra ca. 110.000 ha, svarende til ca. 627.000 m3 årligt. Dertil kommer
mistede indtægter fra produktion af juletræer og pyntegrønt.
Skovdrift bidrager i dag med ca. 35-40 pct. af Naturstyrelsens
indtægter, svarende til ca. 260-270 mio. kr./årligt.
De direkte omkostninger ved ophørt statslig skovdrift kan groft
tegnet løbe op i kr. 125-133 mio. kr. om året, svarende til ca. 1.1391.209 kr./ha, svarende til en nutidsværdi på mellem ca. 3,2-6,4 mia.
kr. ved en kalkulationsrente på hhv. 4% og 2%
Samtidig må man forvente ekstra omkostninger forbundet med en
øget naturplejeindsats og en mere intensiv publikumshåndtering i
forbindelse med evt. risikotræer, hegn og store græssere.
Omkostningen kan derfor nemt løbe op i 150-200 mio. kr./årligt,
svarende til en nutidsværdi på mellem 3,75-5 mia. kr. og 7,5-10 mia.
kr. ved en kalkulationsrente på hhv. 4% og 2%

Skovsektoren i Danmark beskæftiger direkte ca 5.500 årsværk.94 Det
samlede danske skovareal er på cirka 627.500 ha.95 Dvs. der er cirka
0,009 årsværk/ha.
Naturstyrelsens andel af beskæftigede vurderes lidt lavere til ca.
0,007 årsværk/ha, idet styrelsens drift generelt er mere ekstensiv end
den gennemsnitlige skovdrift for alle skove96. I alt skønnes ca. 737 at
beskæftige sig direkte med statsskovbrug.
Imidlertid relaterer årsværkene sig ikke alene til egentlig skovdrift,
men også anden skovforvaltning. Herunder vil udlæg af urørt skov
formentlig
kræve
en
mere
intensiv
naturpleje
og
publikumshåndtering, fx i forbindelse med risikotræer, strukturhugst,
beskyttede arter, hegn og store græssere. Man må derfor antage, at
der er alternative beskæftigelsesmuligheder for i al fald en del af de
ansatte. Vi skønner at omlægningen til urørt statsskov alt andet lige
vil kunne berøre op til halvdelen af de årsværk, der er tilknyttet
Naturstyrelsens skovdrift, ca. 370 årsværk.

Konsekvenser for økonomi og beskæftigelsen bredt:




I en analyse fra Teknologirådet efterlyste deltagerne således en øget
funktionsintegration i landskabet. Fonden Teknologirådet. Januar 2016
94 Højbjerre Brauer Schultz, 2018
95 Nord-Larsen et al., 2018

Omkring 30 pct. af det samlede forbrug af træ stammer fra danske
skove97. Ca. 16 pct. af denne produktion stammer fra statsskovene,
mens det økonomiske bidrag blot udgør 13,5 pct.98.
Statsskovbruget samlede andel af træsektorens samlede bidrag den
danske økonomi (direkte, indirekte og induceret) skønnes til ca. 3,5
mia. kr./årligt.

96 Statsskovene bidrager

med ca. 18 procent af skovarealet men blot 13,5 procent af
den samlede økonomi (2016-tal)
97 Nord-Larsen et al., 2016
98 Nyt fra Danmarks Statistik, 23. november 2018 - Nr. 442
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Statsskovbrugets samlede andel af træsektorens samlede
beskæftigelsesbidrag til den danske samfund (direkte, indirekte og
induceret) skønnes til ca. 5.200 årsværk.
En øget import vil delvis kunne erstatte produktionstabet. Grundet et
fremtidigt usikkert og konkurrenceudsat råtræsmarked skønner vi, at
lægges al statsskov urørt vil det - alt andet lige – måske kunne berøre
halvdelen af statsskovenes samlede beskæftigelsesmæssige og
økonomiske bidrag, dvs. op til ca. 2.600 årsværk og fra ca. 1,75 mia.
kr./år, svarende til en nutidsværdi på mellem 43,75-87,5 mia. kr. ved
kalkulationsrente på hhv. 4% og 2%.
Tabet vil formentlig til dels kunne opvejes af en øget skovrejsning og
til en vis grænse også gennem intensiveret drift i privatskovene. Det
kræver dog, at omlægningen til urørt skov sker gradvist, så
vedproduktionen og tilpasningen kan nå at følge med, samtidig med
vedkvalitet og andre samfundsværdier ikke risikerer at gå tabt.

Øvrige konsekvenser:





Til statsskovenes beskæftigelse er knyttet et vigtigt socialt sigte med
arbejdspladser, som bl.a. ligger i danske yderområder.
Dertil kommer risiko for tab af vigtig viden og erfaringer fra
omlægning til naturnær skovdrift, der samtidig skulle understøtte
også det private skovbrugs overgang til naturnær skovdrift.
Omlægning til urørt skov er en irreversibel proces, som vi ikke uden
videre kan vende tilbage fra, hvis vi skulle få behov for en øget
selvforsyning af træ.
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URØRT VERSUS NATURNÆR SKOV – KLIMA

resistens og derfor vil være bedre rustede til at imødegå bl.a. forventede
klimaforandringer og træsygdomme.

Kulstofbindingen i skov kan forøges på to måder: Man kan enten plante mere
skov eller øge kulstofbindingen i eksisterende skove. Det sidste kan man gøre
ved at ændre driften af skovene, fx mod mere naturnær skovdrift.

Et nyere peer-review-studie har vist, at urørte skove kan være meget effektive
til opsamling og opbevaring af kulstof. Dvs. at træer akkumulerer kulstof over
hele deres levetid. Og at mange gamle, vilde skove fortsat akkumulerer mere
kulstof, end de mister ved nedbrydning og respiration - og at udlagte urørte
skove derfor i en lang periode kan fungere som kulstofdræn103.

I gennemsnit indeholder dansk traditionel dyrket skov ca. 206 m3/ha og
producerer i gns ca. 9 m3/år/ha.99 Tilsvarende forventes en naturnær skov at
ligge på min. 300 m3/ha i snit med nogenlunde samme gennemsnitlige
vedproduktion.100 Begge optager kulstof, som kan tages ud til substitution af
fossile ressourcer og klimatunge materialer.

Dette gælder især, når man tager højde for uforstyrret jord, der kun findes i
urørte skove. I gennemsnit overstiger kulstoflagringspotentialet i urørte
danske skove det, der er i forvaltet skov, da træerne får lov at blive indtil
naturlig død og henfald, jf. nedenstående figur.

Det er svært at beregne, hvor meget kulstof ændret naturnær drift af
statsskovene binder. Dels fordi vi har et dårligt datagrundlag og begrænset
erfaring med naturnære driftsformer. Dels fordi effekten af statens
omlægning til naturnær skovdrift først for alvor vil nå sit fulde potentiale efter
2050. Det vil altså tage måske en trægeneration eller to for naturnære skove
at opnå fuldt biomassepotentiale. Ud fra skovstistikken kan vi dog allerede se,
at de statslige skove i gennemsnit indeholder mere biomasse end de private101.

Vi ved dog ikke helt, hvor vedmasserige fremtidens urørte skov vil blive. Det
vil i høj grad afhænge af, hvor tætte i kronedækningen og ’naturligt’
forstyrrede/græssede de bliver. Biomasseberegninger er normalt foretaget ud
fra traditionelle scenarier, hvor vi lader urørte skove i fred, som de stod, da de
blev taget ud.
Med Naturpakken sigter man fremover på at fremme en mere åben og varieret
struktur med 30-75 pct. kronedække i de urørte skove104. Man vil sikre
yderligere variation ved at introducere græssende dyr og nedlægge dræn og
dermed sikre mere vand i skovene. Forventningen er, at græssende dyr og
mere vand skaber og fastholder flere lysåbne områder i de urørte skove og
dermed forbedrer grundlaget for biodiversiteten105.

Vi ved heller ikke, hvor vedmasserige naturnære skove kan blive i forhold til
mere traditionelt dyrkede skove. Landskabsværkstedet skønner dog, at
naturnære skove i gennemsnit kan øge biomasseoptaget med min. 100 m3 i
forhold til traditionel plantageskovdrift. Det svarer til et permanent øget CO2lagringspotentiale på min. 100 ton/CO/ha102. Derudover skønner vi, at skovene
vil være mindst lige så produktive som traditionelt dyrkede skove. Det gælder
i al fald på den lange bane, da naturnære skove har en højere resiliens og

Alt i alt forventes urørt biodiversitetsskov at ligge permanent på
gennemsnitligt ca. 400 m3/ha (240-560), mens traditionel urørt skov på

99 Jf.

Skovstatistikken 2018
Landskabsværkstedet eget skøn
101 Gns. er 229 m3 i statens skove mod 206 m3 for alle skove
102 I snit er omregningsfaktoren ca. 1,1 ton CO2 pr. m3 træ, jf. trae.dk

Old-growth forests as global carbon sinks. Sebastiaan Luyssaert, E. -Detlef
Schulze, Annett Börner, Alexander Knohl, Dominik Hessenmöller, Beverly E. Law,
Philippe Ciais & John Grace Nature 455, 213–215 (2008)
104 Jf. Naturstyrelsen 2018
105 Jf. sagsnotat vedr. Klimaeffekter af urørt skov og anden biodiversitetsskov, IGN,
KU, 12. nov. 2019
103

100
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’gennemsnitlig lokalitet’ forventes at ligge på ca. 600-800 m3/ha106. Omvendt
vil en dyrket skov ligge lavere, idet der jo løbende tages træ ud til fordel for
substitution af fossile ressourcer og klimatunge materialer.

Kulstofbinding og substitution
Gammel urørt skov, der er i ligevægt, er i princippet CO2-neutral. Dvs. at det
kulstof, der optages ved vækst, frigives igen ved nedbrydning. Ved udlægning
til urørt skov vil der derimod i en lang periode være et nettooptag, fordi der
ophobes vedmasse, der binder CO2.

Udlæg af urørte skove kan dermed blive en nyttig kulstoflager-strategi, men
mest som supplement til den fortsatte bevaring af velforvaltede, bæredygtige
skove.

Figur 3: Kulstofoptaget aftager med alderen og vil over tid gå mod O108.

Figur 2: Modelberegning over kulstoflager i en traditionel urørt skov107.
Vægtforholdet mellem CO2 og C er 44/12.

Man kan beregne kulstofoptagets omfang, hvis man har opgørelser over
konkrete arealer og deres stående vedmasse samt tilvæksten, hvis man
fortsætter drift. De tal kan man så sammenligne med, hvor stort optaget vil
være, hvis man stopper skovdrift109.
Et eksempel på en sådan beregning er vist i figur 1, som ser på værdien af det
stående og løbende kulstof. Hvor stor denne mængde bliver, afhænger dels af

106 Suserup

108

107 Figur

Skov ligger på 840 m3/ha, men er placeret på optimal skovjord.
fra Anders Højgård Petersen, 2018

109 Dette punkt
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Figur fra Anders Højgård Petersen, 2018
var centralt ved forhandlingerne på COP 6 i Haag

vækstgrundlaget, dels af om man inden udpegning vælger at udtage
vedmasse. Gør man det, mindsker man noget af kulstofpotentialet og dermed
gevinsten ved udlægning110.
Traditionel dyrket skov
Naturnær dyrket skov
Ton CO2/ha
Ton CO2/ha
Permanent
200
Permanent
300
CO2-lager,
CO2-lager,
gns. 116
gns117
Løbende
1000
Løbende
1000
CO2-optag,
CO2-optag,
gns. 118
gns.
Permanent
100
Permanent CO2100
CO2-lager træ
(300)
lager træ
(300)
Dødt ved119
>3
Dødt ved120
>20
121
Jordbund
80
Jordbund
80
I alt
1.385
I alt
1.500
Tabel 8: CO2-potentialet for en traditionelt dyrket og naturnær dyrket skov122.

Urørt lysåben skov
Urørt tæt skov
Ton CO2/ha
Ton CO2/ha
Permanent
400
Permanent
700
CO2-lager,
CO2-lager,
gns. 111
gns. 112
Løbende
0
Løbende
0
CO2-optag,
CO2-optag,
gns.
gns.
Permanent
0
Permanent CO20
CO2-lager træ
lager træ
Dødt ved113
75
Dødt ved
175
114
Jordbund
80+50 = 130
Jordbund
80+50 = 130
I alt
605
I alt
1.005
Tabel 7: CO2-potentialet for urørt skov 115.

Petersen et al. (2016)
Jf. Naturpakken 2018 – ved 30-70 % kronedækning, i alt 400 m3/ha.
112 Skønnet for urørt skov ved 70-100% kronedækning
113 Gns. for dødt ved i danske urørte skove er ml. 74 og 168 m3, Miljøstyrelsen
114
Effekten af gradvist øget kulstofpulje i jorden under urørt skov i stedet for
dyrket skov, skønnes til i gns. til 50 ton/ha. Urørte skovmoser og skovsumpe
kan dog øge kulstofpuljen med yderligere op til 650 ton/CO2/ha. Kilde: CO2binding i jord: Anderberg, S., Elberling , B., Krogh, L., Rasmussen, K.,
Søgaard, H., & Birch-Thomsen, T. (2006). Klimaproblematikken og
kulstofkredsløbet. Geoviden, Geologi og geografi nr. 2 2006
115
Alt andet lige og med forbehold for forskellige træarter forskelligheder
svarer 1 m3 træ som tommelfingerregel til ca. 1 ton CO2, hvorfor skovenes
kulstoflagrings- og kulstofoptagelses potentiale kan modelberegnes (skema).
110

Gns. levende vedmasse for danske skove er i dag = 206 m3/ha
Skønnet gns. for levende vedmasse i fleretageret naturnære skove ved
fuld indfasning = 300 m3/ha
118 Dyrkede skove vil over 1 omdrift (ca. 100 år) kunne optage i gns. 10 ton
CO2/ha/år (5-21 ton CO2/ha/år)
119 Gns. for danske skove ifølge skovstatistikken 2018, 3,4 m3/ha
120 Gns. for naturnære skove i dag er 5,7 m3/ha, hvilket for statslige
naturnære skove bør stige til >20 m3/ha
121 Effekten af gradvist øget kulstofpulje i jorden ved skov i stedet for
landbrug, jf. standardsatser, er på 0,21 t C/ha/år over 100 år – svarende til
0,77 t CO2 eq /ha/år (se Johannsen et al. (2019), afsnit 5.2.2).
122
Samme kilder som tabel 7.
116

111

117
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Stor CO2-effekt af substitution

Modsat urørt skov vil de dyrkede skove gennem deres omdrift løbende kunne
optage i gns. 10 ton CO2/ha/år (5-21 ton CO2/ha/år), som kan udtages til brug
for substitution af fossile ressourcer og klimatunge materialer123, hvilket
styrker klimapotentialet i den dyrkede skov. Hertil kommer det væsentlige
aspekt, at CO2-effekten for den dyrkede skov kan gentages i generation efter
generation, forudsat den er fredsskovspålagt og bæredygtig dyrket. Således
bidrager de eksisterende danske skove allerede klimaet med ca. 6 mio ton
CO2/årligt, svarende til hele den danske bilparks udledning på et år124.

I et globalt perspektiv har det værdi at binde CO2 i en periode, fordi vi har et
klimaproblem her og nu. Ved udlægning til urørt skov vil der i en periode være
mere tilvækst end nedbrydning. Der vil altså være en opbygning af et
kulstoflager. Når en ’ligevægtstilstand’ er opnået - dvs. tilvækst er lig
nedbrydning - er der ikke længere et årligt nettooptag, men stadig et lager.
Men man kan også risikere et midlertidigt dyk i kulstoflageret. Det kommer
helt an på omfanget af levende biomasse i den dyrkede skov, som man lægger
urørt. Hvis det er en hugstmoden, vedmasserig bevoksning, kan den på
omlægningstidspunktet relativt nemt rumme mere biomasse, end den
fremover i gennemsnit vil få som urørt. Det gælder især, hvis den fremover kun
opnår en kronedækningsgrad på 30-70 pct og en gennemsnitlig vedmasse på
ca. 400 m3/ha.125

Urørt skov vil i forhold til dyrkede skove binde mere kulstof permanent i
skovens levende vedmasse, som dødt ved og i jorden (se forudgående figur 2).
På meget lang sigt vil der i og på urørt skovjord i gennemsnit ophobes 50 ton
CO2/ha og 74-168 m3 dødt ved (samme i ton CO2/ha) mere end i dyrkede
skove, hvilket vil styrke de urørte skoves position ift. den dyrkede skov. Men
dog langt fra nok til at opveje tabet fra den dyrkede skovs
substitutionspotentiale.

Det skyldes, at den modne skov lige før hugst ofte er langt mere tæt og
vedmasserig end en gennemsnitlig lysåben urørt skov, som er den skovtype,
der anbefales af biodiversitetsforskere126. Modne bevoksninger vil ofte rumme
et vedmasseniveau langt over 400 m3/ha. Konsekvensberegningen af
klimakonsekvenserne på både kort og lang sigt kommer derfor helt an på, hvor
modne og vedmasserige de udtagne skove er ved udtagningstidspunktet.

En hyppig anvendt kilde for træets substitutionspotentiale er Sathre &
O’Connor (2010), som viser at 1 ton kulstof i træprodukter (ikke træ til energi)
fortrænger 1-3 ton fossilt kulstof med en medianværdi på 2,1. Mens IGN, KU,
anvender en lavere sat medianværdi på 1 (inkl. træ til energi), som er brugt i
skemaet. Der er forskellige opgørelser af træprodukters substitutionseffekt og
alternative bud kan findes i disse kilder (De Rosa et al. 2018, Geng et al. 2017,
Smyth et al. 2017, Bentsen et al. 2019). Landskabsværkstedet har brugt det
lave bud fra IGN, KU på 1, hvilket nok er i underkanten. Desuden tager
beregningsmodellen heller ikke højde for teknologiske muligheder for at
påføre fx Kraftvarmeværkerne BECCS-anlæg, der kan trække CO2 ud af
røggasserne og genlagre det i jorden.

Den CO2 man mister ved at omlægge til urørt skov, handler dog især om, at
man ikke længere vil kunne producere træ til erstatning for klimatunge
materialer (stål, beton, mursten, plastik etc.) og biomasse til substitution af
fossile brændsler (kul, olie og gas). Forskere har sammenlignet
produktsubstitutioner og finder, at det er en fordel for klimaet at producere
træ til produkter, der substituerer andre mere klimabelastende produkter,
sammenlignet med gevinsten af at udlægge til urørt skov.127 En forudsætning
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124

Vedr. substitutionseffekt fra træ: En hyppig anvendt kilde er Sathre &
O’Connor (2010), som viser at 1 ton kulstof i træprodukter (ikke træ til energi)
fortrænger 1-3 ton fossilt kulstof med en medianværdi på 2,1. IGN, KU,
anvender en lav sat medianværdi på 1, hvilket så er inkl. træ til energi.

Klimapotentialer i lagring af kulstof, Concito, dec. 2019

Naturstyrelsen, 2018
126 Naturstyrelsen, 2018
127 Taeroe et al. (2017)
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er, at vedproduktionen sker bæredygtigt, dvs. at der ikke hugges mere end
den løbende tilvækst.

hugsten ophører, hvilket er positivt for CO2-regnskabet. Samtidig indebærer
ophøret af hugst dog, at vi fremover går glip af den materiale- og
energisubstitution (henholdsvis mørkegrøn og lysegrøn), som et
træproducerende naturnært skovbrug normalt giver. Tilsvarende bliver der
ikke noget CO2-lager i forarbejdede træprodukter (rød)129. Figuren viser ikke
det øgede CO2-potentiale i jord og dødt ved, som urørt skov forventes at få.

Så selvom der umiddelbart bliver et større CO2-lager i den urørte skov end i
den dyrkede ditto, så vil dette CO2-lager være betydeligt mindre end den
CO2-effekt, vi kunne havde opnået ved fortsat hugst og substituering af fossile
ressourcer og energitunge produkter. Tilsvarende bliver der heller ikke noget
langvarigt bundet CO2-lager i forarbejdede træprodukter, der fx indgår i huse
og konstruktioner.

Det fremgår tydeligt af skema 7 og 8 samt figur 4, at den urørte skov samlet
set indebærer en betydelig negativ CO2-effekt i forhold til den dyrkede skov.
Hvad størrelsesordenen præcis vil ende med at blive, afhænger helt af
bevoksningernes tilvækst og artssammensætning, herunder hvilke produkter
og anvendelser, der kan laves af de konkrete træarter på det givne areal. Men
et gennemsnitligt tab i størrelsesordenen på min. 375-900 ton CO2/ha pr.
trægeneration kan nok forventes.
Hvad den samfundsøkonomiske omkostning for et sådant tab, afhænger helt
af prisen på CO2. Nogle af de mest kendte estimater er fx Nordhaus social cost
of carbon estimat på 125 DKK/ton130 og Stern rapportens estimat på 1.296
DKK/ton131. I praksis vælges det ofte at anvende den marginale omkostning
ved at opnå politisk accepterede målsætninger inden for en given sektor eller
at anvende kvoteprisen, som er den handelspris retten til at udlede CO2 har
inden for den kvotebelagte sektor. Denne handelspris er på nuværende
tidspunkt 55 DKK/ton CO2.
Danmark har dog ikke et estimat for de marginale omkostninger for
reduktioner i CO2 emissioner uden for den kvotebelagte sektor (MAC-prisen).
Energistyrelsen anbefaler at foretage følsomhedsanalyser for effekten af

Figur 4: Netto CO2-regnskab for en urørt østdansk bøgeskov i forhold til en dyrket
østdansk bøgeskov128.
Figur 4 viser, hvad der sker, hvis en naturnær bøgeskov lægges urørt, dvs. uden
hugst: Først sker langsomt en forøgelse af CO2-lagret i skoven (gul), når
128

Figur fra Klimaskoven, 2019
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Klimaskoven, 2019
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Nordhaus, 2014
Stern, 2007

ændringer i MAC-prisen, således at scenarieeffekterne bliver estimeret for 500
DKK/ton CO2 (helt op 1000 DKK/ton CO2)132.

som traditionel dyrkede skove. Det vil være svært at overse på vejen mod en
klimavenlig og fossilfri fremtid.

En samfundsøkonomisk beregning af omkostningen for et forventede tab af
CO2-effekt på mellem 375-900 ton CO2/ha pr. trægeneration vil derfor - alt
andet lige – kunne beregnes til et sted mellem 20.625-49.500 kr./ha (ved en
kvotebelagt CO2-pris på blot 55 kr./ton CO2). Eller svarende til en årlig
samfundsomkostning på et sted mellem 22,5-54,5 kr./årligt, svarende til en
nutidsværdi på mellem 0,56-1,36 mia. kr. og 1,13-2,73 mia. kr. (ved hhv. 4 og
2%). Ved højere CO2-priser beregnes højere samfundsomkostninger.

Opsummering





En ting er dog det konkrete kulstof-regnskab, noget andet er de politiske og
økonomiske rammer, der ligger i internationale aftaler, fx under det såkaldte
LULUCF. For disse har betydning for, hvad der reelt sker, hvis man laver tiltag
ét sted i samfundsøkonomien. Et andet rammevilkår er muligheden for
substitution mellem træbaserede produkter og andre produkter, ikke mindst
hvis der er tale om substitution af produkter, hvor det ene produkts produktion
er omfattet af kvotesystemet. Her vil en reduktion af udledninger, fordi nogle
produkter substitueres af træbaserede produkter, ikke have en nettoeffekt på
de globale udledninger133. Udover klimapolitiske aftaler betyder
markedskræfter også en del for effekten – herunder at substitution mellem
produkter sjældent sker i forholdet 1:1134.







Samlet set er der ting, der trækker i begge retninger i forhold til potentielle
samfundsøkonomiske konsekvenser af kulstofbinding og substitution ved
udlægning til urørt skov. Dog vil naturnære skovdrift rumme et betydeligt
større klima-potentiale end urørte skove, og mindst lige så stort potentiale

132

Skove er et effektivt middel til at lagre CO2. Det er oplagt at gøre det
som et både-og - med såvel forvaltede som uforvaltede skove.
Udlæg af urørte skove kan være en nyttig, komplementær strategi til
den fortsatte bevaring af velforvaltede, naturnære skove. Men også
som naturligt led i fremtidens naturnære skove.
Mere urørt skov kan på den lange bane føre til et betydeligt tab af
CO2-effekt i størrelsesordenen min. 375-900 ton CO2/ha pr.
trægeneration
Den samfundsøkonomiske omkostning for et sådan tab risikerer - alt
andet lige - at beløbe sig til mellem 20.625-49.500. kr./ha (afhængig
af CO2-tab og CO2-pris), svarende til en nutidsværdi på mellem 0,561,36 mia. kr. og 1,13-2,73 mia. kr. (ved kalkulationsrente på hhv. 4 og
2 %).
Naturnært dyrkede statsskove rummer et betydeligt større klimapotentiale end urørte lysåbne skove, og mindst et lige så stort
potentiale som traditionelt dyrkede, ensartede og ensaldrende
skove.
Naturnært dyrkede statsskove har derfor et substantielt
klimapotentiale af stor relevans for en fossilfri, klima- og naturvenlig
fremtid.

Center for Miljø og Energi, 81 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt
Center for Miljø og Energi nr. 226. http://dce2.au.dk/pub/SR226.pdf
133 Se også Klimarådet (2017) for en diskussion af substitution ind og ud af
kvotesystemet
134 IFRO Udredning 2018 / 06

Kilde: Termansen, M., Konrad, M., Levin, G., Hasler, B., Thorsen, B.J.,
Aslam, U., Andersen, H.E., Bojesen, M., Lundhede, T.H., Panduro, T.E. &
Strange, N. 2017. Udvikling og afprøvning af metode til modellering af
økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer - med henblik på kortlægning
af synergier og konflikter ved arealtiltag. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt

33

URØRT VERSUS NATURNÆR SKOV –
BIODIVERSITET

Hvor mørk eller lys skoven har været, er et omdiskuteret emne. Nogle forskere
taler for, at en naturlig urskov uden menneskelig påvirkning har været lysåben
skov med en del græsarealer pga. store græssere såsom urokse, europæisk
bison og tarpan. Dette billede støttes dog ikke altid. Pollendiagrammer viser,
at der midt i en mellemistid vil være ret mørk skov og kun få lysåbne arealer på
næringsrig bund i Østdanmark137. Desuden er det en kendsgerning, at bøgens
indvandring langt inde i bondestenalderen generelt har gjort skovene
mørkere. Bøgen var således ikke i landet, da de store græssere ”herskede” 138.

Skoven har som økosystem særlig betydning for biodiversiteten. Før
mennesker opgav nomadelivet og slog sig ned som bønder, der opdyrkede
landet, var landskabet i Mellem- og Nordeuropa naturligt domineret af skov.
Områder uden skovdække var primært begrænset til lokaliteter med uegnede
vækstbetingelser for træer som fx moser og strandenge135.

Siden slutningen af bondestenalderen, hvor mennesket bevidst åbnede
skoven for husdyrgræsning og agerbrug, har skovarealet undergået en
dramatisk udvikling. Fra næsten fuld dækning ved indgangen til stenalderen
til et absolut minimum ved starten af 1800-tallet, hvor skoven kun dækkede et
par procent af det danske landareal139.

I dag er den største del af skovarealet i Danmark og Vesteuropa omlagt til
landbrugsjord eller bebyggelse, veje og tekniske anlæg. Desuden er de fleste
nutidige europæiske skove sekundære skove, dvs. skove som er blevet plantet
eller er opstået gennem naturlig succession efter skovrydning.

En massiv husdyrgræsning og overudnyttelse af skovens ressourcer
decimerede skovene og forhindrede samtidig deres genvækst. Skovmanglen
førte til en samfundsøkonomisk og økologisk krise, der medførte en
omfattende import af stenkul og brug af kløver til jordforbedring. Siden hen er
skovarealet steget igen, bl.a. ved tilplantning af vindudsatte områder præget
af sandflugt og af marginale områder uden særlig landbrugsmæssig
dyrkningsværdi140.

Skoven historisk set
Urskove, som stort set ikke er blevet påvirket af mennesker gennem skovhugst
og andre former for skovdrift, findes kun ganske få steder i Europa, fx dele af
Bialowieza-skoven i Polen. Herhjemme er Suserup Skov på Sjælland et af de
få eksempler på noget, som de fleste nok vil forstå som urørt skov.

Hvor det hidtil havde været hjemmehørende løvtræer, der dominerede det
danske skovlandskab, sås i løbet af 1800-tallet og et par hundrede år frem en

Danmark er som det øvrige Mellem- og Nordeuropa et skovland. Siden istiden
har vi hentet stort set alle de nuværende estimerede ca. 35.000-50.000 arter
hertil fra omkringliggende lande. Den største del af disse er tilpasset et liv i
skoven eller i skovbevoksede landskaber136.

Stichmann 2000
af arter er nærmest umuligt at svare blot tilnærmelsesvis præcist på, og
svaret afhænger i høj grad af, hvilke kriterier og definitioner, der lægges til grund for
spørgsmålet (se Allearter.dk).

137 Riis-Nielsen

T., Schmidt I.K., Kepfer-Rojas S., Nielsen A.O., Knudsen AM.A., Byriel
D.B., Justesen M.J. og V. K. Johannsen, 2017
138 Jf. J. Bo Larsen
139 Lassen, J.N. og J.B. Larsen, 2013
140 Samme

135

136 Antallet
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markant fremgang for særligt nåletræer, der ikke hørte naturligt hjemme i
Danmark141.

naturnær skovdrift forsøger at tilpasse skoven naturgrundlaget. Dette sker
bl.a. gennem lokalitetskortlægning, minimal jordbearbejdning, genskabelse
af naturlig hydrologi og brug af blandede skovudviklingstyper og naturlig
foryngelse144.

I dag deler de danske skove sig stort set lige mellem hovedsageligt fremmede
nåletræer og mere eller mindre hjemmehørende løvtræer. Den moderne skovs
tæthed er samtidig forøget. Den er også blevet drænet og plantet i praktiske,
kvadratiske blokke af ensartede træer i samme aldre, der tyndes efter faste
bestemmelser. Desuden bliver de fleste træer fældet før alderdom og naturlig
død og henfald, ligesom grænserne til det øvrige landskab også er gjort
skarpe142.

Sideløbende arbejdes der i statsskovbruget også med udpegning af
veterantræer til naturligt henfald og død, udlæg af urørt
skov/biodiversitetsskov, skovgræsning af lysåbne arealer, naturpleje og
historisk skovdrift, fx plukhugst og stævning.
Indtil videre er det mest de offentlige skove, der er omfattet af de nye
naturnære strømninger, mens de fleste private skove fortsat drives efter de
mere klassiske, mere ’ordnede’ højskovsdriftsmetoder.

På den vis er den moderne produktionsskov kommet i modsætningsforhold til
den naturlige skovs blandinger af forskellige arter i forskellige aldre og
størrelser naturligt tilpasset forskellige arters krav til voksestedet. Det
naturlige skovlandskab bestod af hjemmehørende arter, fortrinsvis løvtræer
og buske, der fulgte naturligt med de variationer, som vekslende jordbunds-,
temperatur-, lys- og vandforhold gav. Det har sammen med en naturlig
hydrologi, vilde græssere, liggende og stående dødt ved haft stor betydning
for skovenes biodiversitet143.

Oveni er kommet en ny rewildingbevægelse, der ønsker at sikre og fremme
skovlandskabets naturværdier gennem udlæg af store urørte, selvforvaltende,
genforvildede, mere eller mindre lysåbne skovlandskaber145. Udgangspunktet
for bevægelsen er urhistoriske, urørte skov- og naturlandskaber med baseline
i mellemistidens helårsgræssede, lysåbne skovidealer146.
Urørt skov og dødt ved er i dag en mangelvare. Mange biologer er derfor enige
om, at urørt skov er et yderst vigtigt virkemiddel til fremme af den biologiske
mangfoldighed. Men også at differentierede driftsmål med en passende
mængde dødt ved for skovene kan sikre biodiversiteten147. Herunder at en

Naturnær skovdrift - en nyere bevægelse
Den naturlige skov og dens træartssammensætning er derfor også blevet
forbillede for en bevægelse inden for skovbruget, hvor man med såkaldt
141 Almindelig

ene (Juniperis communis), Taks (Taxus baccata) og Skovfyr (Pinus
sylvestris) regnes for naturligt hjemmehørende i Danmark. Der er delte meninger om,
hvorvidt Rødgran (Picea abies) også er hjemmehørende (Flora & Fauna, Jydsk
Naturhistorisk Forening, 118. årgang, hæfte 3-4. 2013). Den var i Danmark i sidste
mellemistid, og man har fundet pollen fra rødgran bl.a. sammen med den skovfyr som
menes ryddet på Læsø i 1600-tallet (Bangsbo-fyrren). Desuden er den naturligt
udbredt i Sydsverige, hvorfor det er nærliggende at spekulere i, at i hvert fald
Nordsjælland kunne være en naturlig del af rødgranens udbredelse (Naturguide.dk Rødgranen er måske alligevel hjemmehørende i Danmark).
142 Lassen, J.N. og J.B. Larsen, 2013

Johannsen, V. K. og T. Nord-Larsen, 2016
J.B. Larsen et. al, 2005
145 Vera 2000
146 Naturen i de nye skove, 2018.
147 Lachat et al (2013) gennemgår behovene for dødt ved og sammenfatter
anbefalingerne med, at der etableres et netværk af skovlokaliteter med højt niveau af
dødt ved (20–50 m3 /ha) fremfor et lavere gennemsnit for alle bevoksninger. Andre
opgør behovet til mellem 20-60 m3 pr ha, fx Gossner et al. 2013; Müller et al. 2010 og
Brunet & Isacsson 2009.
143

144
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velanbragt urørt skovandel i de samlede danske skove på min. 75.000 ha148 vil
kunne gøre en afgørende forskel for biodiversiteten 149.

sammenholdt med urørt skov, der dog kun er 30 år eller mere. De har her
undersøgt effekten af disse typer skovdrift på den regionale
artsmangfoldighed154.

Størstedelen af det udpegede urørte biodiversitetsnetværk udmærker sig
endda ved sjældent at falde sammen med produktion og andre
samfundsgoder. Omkostningen har forskerne fra KU anslået til 143 mio. kr.
årligt for de udpegede 75.000 ha urørt skov150. Desuden er anført, at det kan få
negativ indflydelse på CO2-regnskabet, når træprodukter ikke længere kan
fortrænge fossile ressourcer – men også at der ville være
samfundsøkonomiske gevinster ved mere naturrig skov, som dog ikke er
opgjort151.

De konkluderer, at plukhugst, der forsøger at skabe heterogenitet på
bevoksningsskala, ikke har lige så stor positiv effekt på biodiversiteten som
plantagedrift, der har ensartede bevoksninger, men som til gengæld er af
forskellig alder. Undersøgelsen siger dog ikke noget konkret om, at
biodiversiteten er mindre eller større i urørt end dyrket skov. Den indikerer
dog, at det ved en gennemsnitlig mængde dødt ved på over 30 m3 er andre
faktorer end dødt ved, der kan blive den begrænsende faktor155.

Forskerne fra KU medgav samtidig, at man også kan opnå en positiv eﬀekt i
den differentierede skovdrift152. Fx ved at lade dødt ved ligge, bevare gamle
træer, bevare og udvikle nøglebiotoper samt indføre naturlig foryngelse og
hydrologi. Adskillige studier har identificeret følgende nøglefaktorer med
positiv betydning for biodiversiteten i skovbunden: Store træer, dødt ved,
strukturel heterogenitet, artsdiversitet i kronelaget, naturlig hydrologi og
naturlige forstyrrelser, der alle antages at have betydning for høj forekomst og
diversitet af mange taxa153.

I en lignende dansk undersøgelse har man også skelnet mellem tre
hoveddriftsformer: Urørt skov, almindelig skovdrift og plukhugst156. I dette
studie fokuserede man specielt på de strukturelle egenskaber, som fra
adskillelige andre studier er kendt for at understøtte diversitet af
skovtilknyttede arter157.
I undersøgelsen fandt forskerne bl.a., at strukturen i den urørte skov er
markant forskellig fra den intensivt drevne skov og i mindre grad forskellig fra
skove med plukhugst. Generelt har den urørte skov højere værdier for alle
strukturelle parametre. Kun den strukturelle heterogenitet for hele
bevoksningen var højest i den forstligt drevne skov. Det skyldes, at der her
både var unge og gamle bevoksninger i en mosaik af monokulturer. Den
vertikale heterogenitet målt som variationen i kronehøjden var derimod
højere i den urørte skov.

Selv om der ikke findes baselinestudier over betydningen af hverken urørt eller
naturnær skov, indikerer studier fra både Danmark og Tyskland, at der både er
forskelle og forskellige gevinster ved forskellige driftstilgange.
I en tysk undersøgelse har forskere sammenlignet tre typer skovdrift, nemlig
ensaldrende bevoksninger (plantagedrift) vs. uensaldrende (plukhugst),
De min. 22.000 ha skal findes i statens skove og 53.000 ha i private.
A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N.
Strange og C. Rahbek. Københavns Universitet. 2016
150 Samme
151 Samme
152 Samme
153 Bl.a. Lindenmayer et al. 2006; Gossner et al. 2014

The impact of even-aged and uneven-aged forest management on regional
biodiversity of multiple taxa in European beech forests, Journal of applied Ecologi,
2017
155 The impact of even-aged and uneven-aged forest management on regional
biodiversity of multiple taxa in European beech forests, Journal of applied Ecologi,
2017.
156 Flora og Fauna, årgang 123, hæfte 2-4, 2017. Temanummer om
biologisk mangfoldighed i naturskov.
157 Lindenmayer et al. 2006; Gossner et al. 2014
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Den største forskel sås for dødt ved, hvor volumen af det døde ved var markant
højere i de urørte bevoksninger sammenlignet med de intensivt drevne
bevoksninger. Mængden af dødt ved så ud til at stige med alderen på
bevoksningen for alle tre typer. Stigningen var dog betydeligt større i både den
urørte skov og i skovene med plukhugst end i den intensivt drevne skov.

Biodiversitetsforskere er derfor ikke i tvivl om, at urørt skov som virkemiddel
og i kombination med naturlige forstyrrelser og hydrologi er et vigtigt redskab
i naturforvaltningen. Tempereret løvskov er et naturligt forekommende
økosystem i Danmark - og en meget stor del af Danmarks samlede flora, fauna
og funga er knyttet til træer og til habitater med varierende grader af
kronedække. Genopretning at dette uforstyrrede økosystem vil i sagens natur
derfor være positivt for dets tilknyttede arter. Ligesom genoprettede skove
tæt på urørte skovstrukturer også vil være det.

Undersøgelsen siger igen intet konkret om, hvorvidt biodiversiteten er mindre
eller større i de urørte, naturnære eller intensivt dyrkede skove. Men data
indikerer, at den naturnære skovdrift ser ud til at kunne reducere nogle af de
negative påvirkninger fra traditionel intensiv skovdrift. Samtidig er der også
undersøgelser, der viser, at dyrkede skove ikke er så stor en trussel mod
biodiversiteten, som det ofte fremstår158.

Naturnære skove - tæt på urørte skovstrukturer

Men selv om der er en betydelig biodiversitet også i de dyrkede skove, er det
nødvendigt med yderligere videnskabelig dokumentation for, hvordan
skovdriften påvirker biodiversiteten, især når arealressourcerne er
begrænsede.

Heterogene naturnære skove giver i forhold til ensaldrede og ensartede skove
mulighed for en højere biodiversitet gennem de forskellige nicher, som den
indeholder.161 Naturnær skov har derfor som udgangspunkt en større
naturværdi end traditionelle monokulturer. En større diversitet af træer fører
også til en større habitatdiversitet med flere arter.162 Derudover er heterogene
skove med flere træarter mere robuste over for forstyrrelser og kan derfor
danne et mere stabilt habitat for skovarterne end monokulturer.163 Endvidere
har skove med flere træarter ofte en større herligheds- og friluftsværdi end
monokulturer.164

Ser man alene på udviklingen i den botaniske biodiversitet i løbet af de første
årtier, efter konventionelt drevne skovbevoksninger lægges ”urørt” (dvs.
ingen hugst og uden forstyrrelser fra store pattedyr, brande etc.), viser det sig,
at både lysintensiteten og antallet af karplantearter falder159. Men ifølge
biodiversitetsforskere vil man også kunne se i) at multitakson-biodiversiteten
(svampe, insekter, mosser etc.) ikke falder, ii) at længe urørt skov har en høj
biodiversitet, også af karplanter, og inklusive meget skyggetolerante arter,
som sjældent eller aldrig findes i dyrket skov, og iii) at urørt skov med
genoprettet hydrologi hurtigt får lysninger og dødt ved og høj biodiversitet,
også af karplanter160.

Generelt er naturnære skove med hjemmehørende træarter tættere på
naturlige skove end beplantninger med ikke-hjemmehørende arter. De
indeholder derfor en større biodiversitet.165 Nogle plantager med ikkehjemmehørende træer kan dog alligevel have betydning for biodiversiteten og
være levested for truede dyrearter166. Hjemmehørende træer bør dog

fx Horak et al, 2019
Bruun, 2019
160 Hans Henrik Bruun, 2019
161Turner et.al. 2001
162 Hartley 2002

Scherer-Lorenzen et al. 2005 og Larsen et al., 2005
kapitel om skoven rekreative værdi
165 Stephens & Wagner 2007
166 Brockerhoff et al. 2008, Quine & Humphrey 2010
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159 Hans Henrik

164 Se også
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fortrækkes frem for ikke-hjemmehørende træer - ikke mindst fordi det er uvist
for en del arter, om de er direkte tilknyttet de hjemmehørende træer. Det
gælder især upåfaldende organismer som hvirvelløse dyr og
mikroorganismer.167

af arter og individer inden for de fleste undersøgte taxa i skove med en
blanding af gran og birk.173 Dog havde mosser en større diversitet og dække i
rene granskove.
Skovens alder

Ved fortsat naturnær skovdrift og fremme af hjemmehørende træarter er det
også vigtigt at tage hensyn til forskellige herkomster. Der er stor genetisk
forskel inden for træarterne alt efter, hvor de kommer fra. Når formålet er at
bevare den intraspecifikke diversitet, er det vigtigt med lokale herkomster i
den naturnære skovdrift med brug af hjemmehørende træarter168.

Skovens artssammensætning og biodiversitet varierer også afhængig af
skovens alder. Ældre skove har typisk en mere kompleks struktur174 samt et
mere veludviklet mikroklima og jordbundsforhold med et mere udviklet førneog humuslag, som faciliterer udvikling af en typisk skovbundsflora.175 Dupouey
et al. (2002) har her vist, at skove rejst for 2000 år siden stadig var forskellige
med hensyn til jordbund og vegetation i forhold til skove, som aldrig var blevet
fældet i forbindelse med landbrug.

Hjemmehørende versus ikke-hjemmehørende træarter
I regioner, hvor den naturlige skov er løvskov, vil naturnær skovdrift med
hjemmehørende løvtræer som regel få en større biodiversitet end skov med
fremmede nåletræer. Løvskove har nemlig en større lighed med naturlige
skove end nåletræsplantager - både med hensyn til biologiske og fysiske
egenskaber169. Der er ofte store forskelle mellem nåleskov og løvskov, når det
gælder kolonisering med urter, som danner skovbundsvegetationen. I
nåletræsskove kan en sur og næringsfattig førn af nåle samt en høj grad af
skygge hæmme udviklingen af skovbundsvegetationen170. Derudover er
løvskove ofte også mere komplekse i deres struktur end nåletræsplantager.
Det fremmer frøspredning via skovens fauna og et heterogent mikroklima,
som er nødvendigt for skovbundsvegetationens regeneration171.

Også andre taksonomiske grupper som fugle176 og insekter177 viser en større
diversitet i ældre skove. Det er især en høj andel af liggende, langsomt døende
og stående dødt ved, ru bark og hule træer, strukturer typiske for gammel
skov, som er vigtige mikrohabitater178. Mikrohabitaterne er afgørende for en
del organismer, bl.a. mange arter af fugle, insekter og svampe179.
Skovens størrelse og form
Habitatdiversitet er positiv korreleret med størrelsen af skoven og derfor har
store skove som regel en høj artsdiversitet180. Derudover er der en positiv
sammenhæng mellem skovareal og populationsstørrelse. Større populationer
er i mindre fare for at blive udryddet, da de er mere robuste over for tilfældige

Også andre artsgrupper såsom fugle og insekter, viser ofte en større diversitet
i løvskove end i nåleskove172. I en metaanalyse af biodiversiteten i rene
granskove sammenlignet med gran-birkeskove fandt forskerne et større antal
167 Hartley

173

168

2002
Stichmann 2000
169 Aubin et al. 2008

174

170

Felton et al. (2010a)
Franklin & Van Pelt 2004
175 De Keersmaeker et al. 2004, Brockerhoff et al. 2008
176 Donald et al. 1998
177 Jukes et al. 2001, Lassauce et al. 2013
178 Winter & Möller 2008, Vuidot et al. 2011
179 Winter et al. 2005
180 Honnay et al. 1999b

Aubin et al. 2008

171 Carnus et

al. 2006
Adams & Edington 1973, Tomialojc & Wesolowski 1996, Berg 1997, Fahy &
Gormally 1998, Fuller et al. 2008
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Skovens drift

begivenheder såsom miljøændringer, genetisk drift (tab af genetisk variation)
og demografiske processer (fx ulige kønsfordeling)181.

Generelt gælder, at tiltag der bidrager til en øget strukturel diversitet, som
udgangspunkt har en positiv effekt på skovens artsrigdom. I etableringsfasen
kan en større strukturel diversitet opnås gennem en mindre uniform
jordbearbejdning, varierende planteafstand og udtynding187.

For mange taxa gælder dog, at en høj habitatdiversitet er mere afgørende end
selve arealstørrelsen. Selv mindre skovarealer (et par hektar) kan have en stor
diversitet af planter, fugle og insekter182. Især i degenererede landskaber
domineret af intensivt landbrug kan små skovarealer være lokale
biodiversitetshotspots. Langs en gradient fra Sydfrankrig til det centrale
Sverige blev to tredjedele af ca. 220 skovplanter fundet i sådanne små stykker
skov183. Den direkte friluftsværdi af små stykker skov er mindre end i større
skove, men små stykker skov kan fungere som æstetisk element og øge
landskabsværdien i intensivt dyrkede landbrugsområder184.

Desuden har en lang omdriftsperiode i dyrkede skove vist sig til at have en
positiv effekt på biodiversiteten. Forstligt dyrkede, plantede skove med en
længere omdriftsperiode kan faktisk have næsten den samme habitatkvalitet
som forstlig drevet naturlig skov188.
Stående og liggende dødt ved, som efterlades i skoven, øger habitatværdien
for en række arter som fx svampe, saproxyle insekter, fugle og pattedyr189.
Ekstensive, traditionelle skovdriftsformer som stævning og græsning190
skaber lysninger, som ligefrem kan være afgørende for mange sjældne og
højspecialiserede arter191.

Ud over skovens areal har udformningen en effekt på biodiversiteten. Skove
med en uregelmæssig form og indre lysåbninger har relativt mere skovbryn,
og miljøforholdene i netop skovbrynet er markant anderledes end det, man
finder i skovens centrale område. Som randhabitat er skovbrynet
karakteriseret af en stejl gradient i forhold til næringsstoffer og mikroklima.
Det resulterer i en høj habitatdiversitet og dermed en potentielt højere
biodiversitet. Størrelsen af skovbrynet, dvs. hvor meget af skoven, der
fungerer som randhabitat, afhænger af alder og struktur, samt hvilken retning
skovbrynet er orienteret imod. Zonen mellem det yderste af skovbrynet til
skovens centrale område med et typisk skovmikroklima kan være op til 50 m
bred185. En undersøgelse af 230 belgiske skove viste, at en uregelmæssig
skovform og dermed større randzone har en positiv effekt på antallet af
plantearter. Især skovbryns- og skovlysningsarter, vedplanter og lianer
profiterede af et større randhabitat, uden at plantearter knyttet til skovens
kerneområde blev negativt påvirket.186

Maksimering af biodiversitet i naturnære skove
Naturværdien i naturnære skove afhænger af en række forskellige faktorer.
Generelt gælder, at jo større skovens habitatdiversitet og habitatkvalitet er,
desto højere er biodiversitetsværdien.
Naturnær skovforyngelse ved naturlig succession fører med tiden ofte til en
mere vild skov med større strukturel heterogenitet og større habitatdiversitet
end plantet skov. Naturlig succession er også en effektiv og samtidig billig
metode til at skabe skov med høj biodiversitetsværdi192. Bliver den naturnære

181 Shaffer

187 Carnus et
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1981; Simberloff 1988
Helliwell 1976, Game & Peterken 1984, Götmark & Thorell 2003
183 Valdés et al. 2015
184 Decocq et al. 2016
185 Matlack 1993, Murcia 1995
186 Honnay et al. 1999c
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al. 2006
Humphrey 2005, Suzuki & Olson 2008
189 Berg et al. 1994, Jonsell et al. 1998
190 Bergmeier et al. 2010, Fartmann et al. 2013
191 Vodka et al. 2009, Konsulic et al. 2016
192 Aude et al. 2002, Chazdon 2008
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skov plantet, fordi der ikke er egnede frøkilder i nærheden, opnås den største
naturværdi ved brug af hjemmehørende løvtræer af forskellige arter193.

Tabel 9: I tabellen gives et skøn over forskellige skoves naturpotentiale ift.
forskellige artsgrupper. Naturnære statsskove, der inkl. urørt skov og andre
grønne hensyn skønnes på langt de fleste parametre at kunne måle sig med et
helt urørt skovlandskab. Samtidig kan naturnære skove også bedre end fx
plantageskove og landbrug indgå som bindeled i større sammenhængende urørte
skovlandskaber med helårsgræssende megaherbivorer.

Skovens størrelse er relativt en mere underordnet faktor med hensyn til
naturværdien. Selv mindre skovarealer kan have en stor habitatdiversitet og
rumme mange forskellige arter.194
Effektiviteten af dødt ved til biodiversitetsfremme falder gradvist jo mere, der
tilføres. Det taler for ikke helt at opgive et indtægtsgivende skovbrug. Arterne,
der lever af det døde ved, tenderer nemlig mod at blive mættede ved
mængder over 20-60 m3 dødt ved pr ha195.

Virkemiddel
Urørt skov med megaherbivorer196

Karplanter

Skovlevende
sommerfugle

Mykorrhizasvampe

Fugle

Pattedyr

Padder, andre

Jordboende smådyr

Jordboende planter

Vedboende biller

Vedboende svampe

Mosser / laver

Point

Parametre

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++
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Naturnær skov med grønne hensyn197

++

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++/-

+++/-

+++/-

27

Plantageskov med ens arter og aldre198

++

++/-

++/-

+++/-

+++

+++/-

+++/-

+++/-

++/-

++/-

++/-

18

Nye flersidige skove fra 90’erne199

+

+

+

++

++

+

+

+

+

+

+

13

Landbrug uden grønne hensyn

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

0

Hartley 2002, Carnus et al. 2006, Stephens & Wagner 2007, Aubin et al. 2008,
Brockerhoff et al. 2008
194 Honnay et al. 2002, Decocq et al. 2016
195 Lachat et al (2013) gennemgår behovene for dødt ved og sammenfatter
anbefalingerne med, at der etableres et netværk af skovlokaliteter med højt niveau af
dødt ved (20–50 m3 /ha) fremfor et lavere gennemsnit for alle bevoksninger, jf. Vivian
Kvist Johanssen, IGN rapport, 2015. Andre opgør behovet til mellem 20-60 m3 pr ha,
fx Gossner et al. 2013; Müller et al. 2010 og Brunet & Isacsson 2009.
196 Frit efter Johanssen m.fl. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de
danske skove 1992-2012

197 Naturnær

skovdrift med grønne hensyn: inkl. 20% urørt skov, bevaring af
evighedstræer og dødt ved til naturligt henfald og formuldning, beskyttelse af gamle
egetræer >300 år og gamle bøgetræer >200 år, græsning på ± permanente skovenge,
sløftning af dræn/grøfter, øget løvtræsandel, fokus på naturlig selvforyngelse og
lokalitetsbestemte skovudviklingstyper, stop for pesticidanvendelse og gødskning,
mindsket jordbearbejdning mv.
198 Monokulturer
199 Se også ’Naturen i de nye skove’, Lassen et al., 2018. De nye skove giver landskabet
et gevaldigt løft ift. deres baseline - landbrug, men ligger fortsat et stykke under de
ældre skove. Potentialet er på sigt det samme afhængigt af valgt driftsform/pleje.
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Hvad er løsningen – landsharing eller landsparing?

En stadig øgning af naturindholdet i skovlandskabet – også kaldet en øget
kompleksitet – vil gradvist give vilkår, der nærmer sig ’sparing’, men
selvfølgelig aldrig opnå status af ’helhjertet naturforvaltning’203.

Om biodiversitetsproblemerne skal løses med urørt skov eller flersidig,
naturvenlig skovdrift, er genstand for forskning internationalt200: Spørgsmålet
er jo gældende alle steder: om vi kan sikre en stor del af en regions samlede
artsmangfoldighed ved at integrere naturhensyn i en mere lempelig
jordbrugsproduktion (landsharing) - eller om det er mere effektivt at indrette
dedikerede naturreservater helt uden produktion og holde dem separat fra
produktionsarealerne (landsparing)? Spørgsmålet er ikke mindst relevant i
lande, hvor befolkningstætheden og behovet for fødevarer og træ er stort.

Naturnær skovdrift en mellemvej

Det er allerførst vigtigt at understrege, at den ”danske” naturnære skovdrift
bygger på en balance mellem sparing og sharing-strategien
(funktionsopdeling og- integration) i modsætning til den klassisk tyske
naturnære skovdrift, som kun har integrationsaspektet. Statens naturnære
skovdrift er således også en mellemvej mellem sharing og sparing.

Hvis produktionstabet og gevinsterne er nogenlunde de samme i begge
modeller, så vil det i princippet blot være et spørgsmål om den rumlige
fordeling af natur. Mange biodiversitetsforskere peger i stigende omfang på
’landsparing’ som den måske mest farbare vej til at bringe de særligt truede
rødlistearter på fode igen201. Problemet er bare, at med et intensiveret
landskab risikerer mange af de mere almindelige arter efterhånden også at
komme i fare som det allerede ses indenfor fx insekter og fugle202.

Naturnær skovdrift fokuserer således på den ene side skovdyrkning på de
bedste og mest robuste jorde. Og lader på den anden side natur og
biodiversitet råde over de mest marginale og sårbare jorde, der ofte alligevel
knap nok kan betale sig at dyrke. Samtidig forsøger den naturnære drift også
altid at balancere biodiversitet ind i dyrkningsarealerne (funktionsintegration)
samt sikre øvrige økosystemhensyn til bl.a. grundvand, friluftsliv,
kulturhistorie og sociale aspekter. Ideen er at tage udgangspunkt i de lokale
dyrkningsbetingelser kombineret med balancerede hensyn til økonomi,
økologi og sociale aspekter.

I en langsigtet bæredygtig fremtid skal vi finde en god balance, hvor vi ikke
tager store skovarealer ud af drift uden at kende de langsigtede konsekvenser
– og herunder også effekten af omlægningen til naturnær skov. Lige nu taler
tingene for, at vi har brug for begge dele - både min. 75.000 ha urørt skov og
naturvenlige tiltag i den øvrige skovdrift.
Det vil altid være et spørgsmål om skala, når ’sparing’ skal holdes op mod
’sharing’. ’Sharing’ vil jo til syvende og sidst også ende med en eller enden grad
af ’sparing’. Der kan fx ikke stå et dødt træ på præcis samme sted som et
levende træ. Og i lidt større skala vil skovbryn, urørte natur- og restarealer jo
også være en form for ’sparing’.

Naturnær skovdrift er på den måde en ny vej til at skabe mere
naturbalancerede skove – først og fremmest i Danmark, men muligvis også
globalt. Men som med al skov er omlægningen en langstrakt affære, der nemt
kan tage 1-2 trægenerationer at gennemføre og mange årtier, før resultaterne
for alvor begynder at vise sig. Det er derfor også vigtigt at give processen tid,

Hans Henrik Bruun, 2019
ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, 2019 advarer således om at
miljøtilstanden er forværret.
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Undersøgelser peger på at et intensiveret landskab allerede skaber problemer ift.
insekter, samt de karplanter og fugle der er afhængige af samme.
203 Notat, Henrik Wejdling, november 2019
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så gode såvel som dårlige erfaringer kan høstes, og driftsformen finpudses og
justeres til en dansk og lokaltilpasset kontekst.

bibringer. Flere friluftslivsundersøgelser peger på, at blandede, varierede
naturnære skove foretrækkes, selv om der også kan være eksempler, hvor
monokultur i løv foretrækkes205.

Erfaringer fra denne omlægning skal samtidig understøtte videnopbygning,
rådgivning og formidling til brug for det private skovbrug og evt. også andre
lande, så de bedst muligt kan overgå til en mere bæredygtig, naturnær
skovdrift. Naturnær skovdrift kan på den måde blive et vigtigt bidrag til den
samlede udviklingsindsats i Danmark - og også den øvrige verden. Som et bud
på, hvordan landsparing og landsharing kan flettes sammen hensigtsmæssigt
og balancere produktions- og naturhensyn med øvrige økosystemydelser.
I det omfang sparing-strategien kombineres med en total opgivelse af sharingelementet i landbrugslandskabet, og sparing éntydigt kombineres med
rewilding, risikerer man at overse en række væsentlige forhold:


En ensidig satsning på ’landsparing’ risikerer at efterlade meget store,
sammenhængende landarealer uden naturfremmende skovforvaltning.
Det kan nemt munde ud i højeffektive produktionsplantager uden andre
hensyn end økonomi og træproduktion.



Nogle habitattyper og arter synes at trives med en vis driftsmæssig
udnyttelse. Især lystræsprægede skovhabitattyper kan blive truede, hvis
ikke de skyggegivende træarter holdes i ave. Desuden kan rewildet skov
blive til ugunst for småfugle, som søger deres føde og anlægger reder i
underskovsvegetationen204. Endelig udsættes selvforvaltede urørte skovog naturarealer også for luftbåren forurening, der kan kræve menneskelig
indgreb at få fjernet, fx via hugst eller anden biomasseudtagning.





Der er ikke noget, der tyder på, at befolkningen ønsker en opdeling i
landskabet
mellem
ren
biodiversitetszone
og intensiveret
produktionszone. Snarere synes de at efterlyse en mere ægte landsharing
frem for intensiveret landsparing206.



Der er i forvejen begrænsede midler til beskyttelse og genopretning af
natur, og rewilding risikerer at undergrave projekter med mindre
opsigtvækkende tiltag, som til gengæld er videnskabeligt underbyggede.

Betalingsvilje og biodiversitet

I 2002 fastslog Det Økonomiske Råd, at det mest omkostningseffektive
virkemiddel for biodiversiteten er urørt skov: "En stor indsats i skoven bør
prioriteres højt. Det er nødvendigt, og det er omkostningseffektivt (…) Desuden
er skovarealerne i Danmark i markant ringere grad dækket af eksisterende
naturbeskyttelsesområder. Indsatsen bør i høj grad omfatte omlægning af
produktionsskov til urørt løvskov"207.
Forskere har i en analyse af omlægningen af 75.000 ha skov til urørt skov
anslået omkostningen til 143 mio. kr. årligt208, svarende til en nutidsværdi på
ca. 3,575 mia. kr.209.

Hvis dyrkningen intensiveres yderligere, vil man komme til at mangle
nogle af de økosystemservices, som en naturfremmende forvaltning

se bl.a. Meltofte et al. 2016, Buttenschøn & Gottlieb 2019
Se bl.a. Filyushkina A, Agimass F, Lundhede T, Strange N, Jacobsen J B (2017):
Preferences for variation in forest characteristics: Does diversity between stands
matter? Ecological Economics, 140, p 22-29.

206 Fonden

Teknologirådet, 2016
Arbejdspapir 2012:2
208 Petersen et al., 2016.
209 Ved en kalkulationsrente på 4%
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Til sammenligning kan værdien af øget biodiversitet opgøres som
befolkningens betalingsvilje herfor. Forskere har fundet en betalingsvilje i
størrelsesordenen ca. 14-20 kroner/husstand/år for at sikre overlevelse af én
truet art210, svarende til ca. 28-40 mio. kr. og en nutidsværdi på ca. 0,7-1 mia.
kr.211. I det omfang udlægning af urørt skov sikrer overlevelse af arter, vil man
kunne udregne en konkret værdi. Men værdien her er dog alene for sikring af
én art i Danmark. Den er altså ikke udtryk for værdien af en indsats, der øger
sandsynligheden for overlevelse212.

med det øgede skovareal kan lægges urørt. Det gælder både herhjemme og i
de lande, hvor vi ellers skulle hente træet fra.
Løsningerne handler især om sikre plads til naturen på de marginale og sårbare
skovjorde,
hvor
lønsomheden
alligevel
er
tvivlsom
og
biodiversitetspotentialet omvendt stort. Til gengæld skal der etableres et
mere varieret og naturvenligt skovbrug på de mere robuste jorde. Staten går
allerede forrest, men det er ikke nok. Det vil være påkrævet også at inddrage
private arealer, urørte og også mere varierede privatskove, grusgrave,
villahaver og grønne områder i byen og nær ved veje.

Hvor høj betalingsvilligheden er for udlæg af de 75.000 ha eller alle statens ca.
110.000 ha skov til urørt skov, ved vi ikke. Men her må vi nok formode, at
betalingsvilligheden vil falde, jo mindre marginaleffekten er af at udlægge
yderligere urørt skov. Og måske nærmer sig nul, såfremt naturværdierne i
urørt versus naturnær skov med ligger tæt på hinanden.

Fremtidens skovlandskab handler om noget så kedsommeligt som begavet
sameksistens og en bedre balance mellem de forskellige interesser213.
I den optik er statens omlægning til naturnær skovdrift med ca. 20 pct. urørt
skov, bevaring af livtidstræer, dødt ved, naturlig hydrologi, græsning etc. et
rigtigt skridt på vejen. Konceptet skal muligvis tilpasses i en mere naturvenlig
retning, men i givet fald skal det ske i balance med øvrige økosystemydelser fx
klima og friluftsliv. Derudover er det også på tide, at inddrage de private skove
i indsatsen. Hvordan dette bedst sker, kunne være et oplagt fokus for den
fremtidige debat og indsats.

Bedre balance med både-og

Danmark er et lille land. Vi skal derfor være ekstra grundige, når vi beslutter,
hvordan vores begrænsede areal skal anvendes. Fra naturens hånd er vi et
skovland, men i dag dominerer landbruget. Det har haft konsekvenser for
miljø og natur.

Opsummering

Det begrænsede areal til rådighed taler for en både-og-tilgang med plads til
nye skove, bæredygtig skovdrift og flere urørte skove. Nye velanbragte skove
på tidligere landbrugsjord kan således indirekte beskytte naturens
mangfoldighed - bl.a. ved at lette dyrkningspresset på gamle skove, der i takt




Petersen et al., 2016.
Ved 2 mio. husstande og en kalkulationsrente på 4%
212 Petersen et al., 2016.

213

Danmark er et skovland.
De danske skove har ændret karakter fra naturlige, selvforyngede til
menneskeskabte, plantede skove. Det har haft konsekvenser for
naturindholdet, selv om alternativet måske have været landbrug med
endnu større konsekvenser.

J. Nimb Lassen og J. Bo Larsen, 2019.
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/skovekspert-og-professor-saadan-skalskovene-bremse-klimaforandringerne
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Urørt skov er et vigtigt virkemiddel til at fremme biologisk
mangfoldighed.
For at sikre naturen bedre vilkår, har staten omlagt sine skove til naturnær
drift iblandet urørt skov, bevaring af livtidstræer, dødt ved, øget strukturel
heterogenitet, naturlig hydrologi etc.
Mangel på baseline studier gør, at man ikke kender effekten af denne
omlægning, der fra et skovperspektiv kun lige er begyndt.
Undersøgelser viser dog, at den naturnære skovdrift kan reducere flere af
de negative påvirkninger fra traditionel, intensiv ordnet skovdrift.
Dyrket, strukturelt varieret og heterogen skov med over 30 m3 dødt
ved/ha og andre grønne hensyn kan på mange parametre måle sig med
urørt skov.
Urørt skov har mange gode natureffekter, formentlig især på rødlistede
arter, men hvor store effekterne er ift. naturnær skov, ved vi ikke. Heller
ikke om virkemidlet vil sikre én eller flere arters overlevelse eller blot øge
sandsynligheden eller slet ikke gør nogen afgørende forskel ift. naturnær
skovdrift med grønne hensyn.
Omkostningen ved 75.000 ha urørt skov ligger omkring 143 mio. kr./årligt,
svarende til en nutidsværdi på ca. 3,75 mia. kr.
Marginaleffekten af mere urørt skov forventes at falde ved udlæg af over
75.000 ha urørt løvskov.
Marginaleffekten af mere dødt ved forventes at falde ved over 20-60
m3/ha
Vi mangler viden og forskning på biodiversitetsområdet. Herunder om
biodiversitet i urørte skove kontra naturnære skove med grønne hensyn
Danmarks begrænsede areal og usikkerheden taler for en både-og
tilgang: Dvs. at afsætte både min. 75.000 ha urørt skov (min. 22.000 ha
statsskov og 53.000 ha privatskov) og samtidig også implementere
naturvenlige tiltag i den øvrige skovdrift.
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og heste), som man også bruger i relation til rewilding216. Området er dog ikke
undersøgt til bunds og kræver derfor mere forskning.

Mere urørt skov kan også have konsekvenser for ikke markedsomsatte goder
som rekreation og friluftsliv. Konsekvenserne afhænger af, hvilke konkrete
arealer man udpeger. Derfor er der ikke foretaget beregninger, men
udelukkende beskrevet, hvad der kunne indgå i sådanne beregninger og
overvejelser.

Der foreligger rejseomkostningsstudier og husprisstudier af den rekreative
betydning af skov. De er dog svære at benytte til at evaluere effekten af at
udlægge urørt skov. Der er i dag nemlig kun en begrænset mængde urørt skov,
man kan trække erfaringer fra. Samtidig er det ofte kun en del af en skov, som
er udlagt, og de fleste studier ser ikke på bevægelsesmønstre inden for en
skov. Derfor vil man skulle se på erklærede præferencestudier for at vurdere
betydningen af urørt skov for rekreation217.
Både urørt og naturnær skov vil have elementer af uensaldret og varieret skov,
som mange studier efterhånden har vist, har en positiv værdi for rekreation218.
Naturstyrelsens drift indeholder allerede driftsformer med urørt skov,
uensaldrende bevoksninger og en fleretageret struktur. I det lys er det
usikkert, hvor meget større rekreativ værdi udlægning til urørt skov vil give.

Høj betalingsvilje for rekreative naturværdier
Rekreative værdier er ikke markedsomsatte, men betyder alligevel meget for
velfærdsøkonomien. Økonomisk Råd har estimeret den gennemsnitlige
rekreative værdi af naturområder til at være ca. 8.000 kroner/ha/år214.
Den rekreative værdi afhænger i høj grad af adgangsforhold og geografisk
placering. Hvis arealerne fx ligger i tætbefolkede områder, kan værdien nå helt
op på 32.000 kroner/ha/år. De samfundsøkonomiske konsekvenser af mere
urørt skov, når det gælder de rekreative værdier, vil derfor også afhænge af,
hvor i landet skovene ligger og hvor meget de påvirker friluftslivet i hhv. positiv
eller negativ retning215.

Præference for blandingsskove
Ser vi på befolkningens præferencer ift. friluftsliv og oplevelsesværdier, er
billedet, at de fleste borgere i vidt omfang vægter variation og biodiversitet i
dyrket skov som et vigtigt element i oplevelsen.

Giver urørt skov ringere adgangsfold, veje, stier, skiltning mv., vil det alt andet
lige negativt kunne påvirke skovenes brug og ikke mindst de mere aktive
former for friluftsliv, der ser ud til at være i vækst. Her kan især større
sammenhængende, rewildede skov- og naturlandskaber med hegn og store
dyr måske kunne udgøre en negativ hindring for friluftslivet. Ligesom store dyr
strengt taget også kan risikere at være til fare for friluftslivets færden. Der er
dog mest er belæg for fare i forbindelse med almindelige kulturgræssere (køer

Forskere på Sveriges Landbrugs Universitet i Alnarp har udarbejdet en
metode, som opstiller en række krav til et grønt områdes kvaliteter og indhold.
Disse er omformet til otte basiskarakterer for parker og grønne områder. De
otte basiskarakterer udgør et bud på arketypiske eller delvis indfødte
oplevelseskvaliteter, som mennesker sætter specielt pris på.219

214

De Økonomiske Råd, 2014
IFRO Udredning 2018 / 06
216 jf. Ole Hjorth Caspersen. Personlig meddelelse, Søren Præstholm.

217 Samme

215

218

Nielsen et al., 2007; Filyushkina et al., 2017
Bärring & Grahn 1995, Grahn et al 2004

219 Berggren
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De otte basiskarakterer repræsenterer forskellige oplevelsesdimensioner,
som vi enten bevidst eller ubevidst opsøger og tiltrækkes af, når vi færdes i
grønne miljøer.



Ideen er, at et grønt område med mange slags faciliteter og indhold vil opfylde
mange basiskarakterer. Sådanne områder tilgodeser forskellige menneskers
oplevelsesbehov på forskellige tidspunkter. De fungerer både, når man er
glad, vred, begejstret og psykisk udmattet220. Denne viden har Alnarp og
Hørsholm omsat til praksis ved at etablere en ’terapihave’ indrettet efter de
otte karakterer. Her bliver stressede og udkørte patienter behandlet. Tre ud af
fire patienter vender efterfølgende tilbage til arbejdsmarkedet.221






Ud af de otte basiskakterer kan to med lidt god vilje henføres til enten urørt
eller vild natur (vild natur og artsrigdom). De øvrige seks vil lige så godt eller
bedre kunne opleves i dyrkede skove. Andre har undersøgt, hvordan skoven
skal se ud, når befolkningen benytter den rekreativt. Disse studier viser, at folk
generelt foretrækker blandingsskove med nåle- og løvtræer i varierende
størrelse imellem hinanden frem for ensaldrende og ensartede bevoksninger.
Der kan dog være eksempler, hvor monokultur i løv foretrækkes.222 De peger
også på, at folk i forhold til tidligere undersøgelser er blevet mere positive over
for udgåede og væltede træer som en del af skovbilledet.223






Skovene er et yndet udflugtsmål for den danske befolkning, der besøger
skovene ca. 70 mio. gange om året224. Statsskoven alene udgør de 40-50 mio
besøg. Befolkningen vil derfor gerne have naturnære skove, biodiversitet og
urørte naturmiljøer. Det er dog uhyre svært at vurdere, om
betalingsvilligheden for biodiversitet i urørt skov er mere eller mindre end for
biodiversitet i naturnær skov.

220



Grahn 2005

Der er høj betalingsvillighed for rekreative naturværdier i skove – især
når de er tæt på byerne.
De samfundsøkonomiske konsekvenser er stærkt afhængige af
geografisk placering og konsekvenser ift. friluftsliv.
Påvirker urørt skov kvaliteten af adgangsfold, veje, stier, skiltning
mv., vil det få negativ betydning. Samme forhold gælder, hvis opsatte
hegn og udsatte dyr begrænser eller ligefrem er til fare for det
almindelige friluftsliv.
Det er svært at vurdere, om betalingsvilligheden for biodiversitet i
urørt skov er større eller mindre end biodiversitet knyttet til naturnær
skov
Befolkningen foretrækker en skov, hvor både alder, arter og drift
varierer. Det taler til fordel for både urørt og naturnær skov.
Befolkningen er blevet mere positive over for væltede og udgåede
træer til naturligt forfald i skoven. Denne præference hænger
sammen med en stigende forståelse for den biologiske værdi af at
efterlade dødt ved i skoven.
Karakteristika, der i høj grad er sammenfaldende med det
skovbillede, vil øge skovenes naturmæssige og rekreative værdi.
Naturnær skovdrift leverer i høj grad på disse karakteristika.
Der er ikke basis for at konkludere, om befolkningen mest
foretrækker naturnær eller urørt skov. Det afhænger helt af
konteksten og bør undersøges til bunds.

Lundhede, T., & Olsen, S. B. (2018). Hvad giver skovene værdi? I J. S. Schou, J.
Jensen, & B. J. Thorsen (red.). Sæt pris på naturen (s. 48-53). Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
224 Samme.
223

221 Samme

Se bl.a. Filyushkina A, Agimass F, Lundhede T, Strange N, Jacobsen J B (2017):
Preferences for variation in forest characteristics: Does diversity between stands
matter? Ecological Economics, 140, p 22-29.
222
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det samme reelt kan fås med den statslige udgave af naturnær drift, der
allerede inkluderer 15-22 pct. urørt skov og certificeret drift med fokus på
naturværdier. Samtidig er der heller ingen tvivl om, at skovdrift har en
klimafordel ift. urørt skov uden træets substitutionsmuligheder. Men vi
savner reel viden om, præcis hvor store fordelene reelt er – og mere viden
om forskellene mellem forskellige typer driftsformer og skove. Begge
felter er i disse år heldigvis genstand for stigende forskningsmæssig
opmærksomhed. Den manglende viden taler for en vis forsigtighed i
tilgangen. Her bør det også tælle med, at omlægning til urørt skov er en
irreversibel proces, hvor vi ikke uden videre vil kunne vende tilbage til
træproduktion i statsskovene, hvis vi på et tidspunkt skulle ønske det.

I denne analyse har vi kortlagt og vurderet konsekvenserne af at omlægge
statsskovene fra naturnær skovdrift til urørt skov.
Vi ser tre grundpræmisser for debatten:






Balance mellem hensyn: Udfordringen for statens skove er at finde den
rette balance mellem på den ene side natur og biodiversitet og på den
anden side klima og træproduktion. Natur og biodiversitet er selvsagt en
kritisk faktor, men er ikke eneste hensyn. Biodiversiteten vil altid skulle
vejes op imod klimaeffekt, samfundsøkonomi og andre værdier som fx
det rekreative. Det er først som sidst et politisk ansvar. Men balance er på
alle måder et nøgleord, når man skal tilgå dette område.

Mulige konsekvenser af omlægning til urørt skov
I papiret har vi kortlagt og analyseret konsekvenserne af omlægge statens
skove til urørt skov på fire bundlinjer:

Tid og tålmodighed: Tid er en helt afgørende faktor, især når det handler
om skov og natur. Det kræver nemlig mange årtier, før vi for alvor kan se
effekten af det, vi gør i dag. Tålmodighed er derfor også et centralt
element – og en svær størrelse, når vi står med akutte udfordringer. Det
er derfor også et ægte dilemma for vores beslutningstagere, nemlig på
den ene side at sikre rettidig håndtering af problemerne og på den anden
side udvise den nødvendige tålmodighed med allerede påbegyndte
initiativer. Det gælder også for omlægningen af statsskovene fra
traditionel dyrket drift til naturnær skovdrift ligesom fra naturnær til urørt
skov.






Økonomi og beskæftigelse
Klima
Biodiversitet
Friluftsliv

Generelt:


Mangel på viden: Vi har meget viden om skov, biodiversitet og klima, men
slet ikke nok. Især har vi et hul, når vi mere præcist skal afgøre gevinsterne
af forskellige driftsformer for fx biodiversitet og klima – ikke mindst urørt
skov over for naturnær skovdrift. Der er fx ingen tvivl om, at urørt skov vil
gavne biodiversiteten, især de rødlistede arter. Men vi ved ikke i hvilket
omfang og tempo. På samme måde er der heller ingen, der rigtig ved, om
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Naturen i Danmark er under pres. Alle skovhabitatstyper er i ugunstig
tilstand. Danmark har en pligt til at tage vare på sin natur og skal
derfor også intensivere / forbedre sin indsats.
Vi kan gøre en afgørende forskel for den danske natur med mindst
75.000 ha løvskov uden skovdrift og over 20 m3 dødt ved/ha.
Omlægningen til naturnær drift i statsskovene er fra 2005. Fra et
skovperspektiv er den derfor kun lige begyndt. De første positive
konsekvenser kan dog ses allerede nu, men tålmodighed er den dyd.





Vi når kun de 75.000 ha med hjælp også fra de private skove, der
udgør størstedelen af de danske skove. Andelen af urørt statsskov er
i dag ca. 16.600-24.600 eller ca. 15-22 pct. af statsskovenes areal –
stort set svarende til det anbefalede minimum. Heroverfor står
privatskovene med en andel på kun ca. 30.000 ha eller ca. 5-6 pct. af
privatskovene. De skal op på min. 53.000 ha urørt skov (ca. 10 pct.).
Der er overordnet to strategier: Med ”landsharing” sikrer vi
artsmangfoldighed
ved
at
integrere
naturhensyn
i
jordbrugsproduktionen – og med ”landsparing” vælger vi i stedet at
indrette dedikerede naturreservater helt uden produktion og holde
dem separat fra produktionsarealerne. Det sikrer især rødlistede
arter. Høj befolkningstæthed, manglende viden og stort behov for
fødevarer og træ taler mest for et både-og.








Økonomi og beskæftigelse:







Omlægning til urørt skov i statsskovene betyder, at vi samlet risikerer
at miste hugstindtægter fra op mod 110.000 ha.
Skovhugst udgør 35-40 pct. af Naturstyrelsens indtægter.
Statsskovene bidrager med ca. 1,65 mia. kr. årligt til dansk økonomi
– og 3,5 mia. kr., hvis man også regner indirekte og inducerede bidrag
med.
Omlægning til urørt skov i statsskovene vurderes at kunne ramme ca.
halvdelen af Naturstyrelsens beskæftigede.
En omlægning rummer også risiko for tab af vigtig viden og erfaringer
fra styrelsens omlægning til naturnær skovdrift, der ellers skulle
understøtte det private skovbrugs overgang til naturnær skovdrift.



Biodiversitet:



Klima:


Klimapotentialet er ekstra højt, hvis skov erstatter lavproduktive
kulstofrige jorde.
Naturnære skove rummer et betydeligt større klimapotentiale end
urørte skove, og mindst et lige så stort potentiale som traditionelt
dyrkede skove. Det skyldes substitutionseffekten, dvs. hvor træ
erstatter fossil energi og klimabelastende materialer.
Mere urørt skov kan af denne grund føre til et betydeligt langsigtet
tab af CO2 på ca. 250-1.000 ton CO2/ha pr. trægeneration
Det risikerer alt andet lige at koste samfundsøkonomien mellem
20.625-49.500 kr./ha (kvotebelagt pris på 55 kr./ton CO2), svarende
til 22,7-54,5 mio. kr./årligt, og helt op til 125.000-500.000 kr./ha (ikke
kvotebelagt pris på 500 kr./ton CO2), svarende til 137,7-550 mio.
kr./årligt.
Nutidsværdien af dette beløb, svarer til en nutidsværdi på mellem
0,56-1,36 og 1,13-2,73 mia. kr. (ved en kalkulationsrente på hhv. 4 og
2% og laveste CO2-pris på blot 55 kr./ton/CO2) og en nutidsværdi på
3,44-13,75 og 6,88-27,5 mia. kr. (ved 500 kr./ton CO2 og en
kalkulationsrente på hhv. 4 og 2%).
Hensynet til klima taler samlet for naturnært dyrkede skove, hvor en
vis træproduktion tænkes nænsomt sammen med naturbeskyttelse,
naturfremmende tiltag og n vis grad af urørt skov.


Skove er et særdeles effektivt middel til at lagre CO2 og har derfor
også meget stort potentiale som klimaløsning. Det skyldes, at skov
optager og lagrer CO2. Træ kan samtidig erstatte fossilenergi og
klimatunge materialer.
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Urørt skov er et vigtigt virkemiddel til at fremme biologisk
mangfoldighed. Derfor er det også vigtigt at fremme urørt skov.
Dyrket, strukturelt varieret og heterogen skov med over 20 m3 dødt
ved/ha og 20 % urørt skovandel kan på mange parametre, hvis ikke
alle, måle sig med naturværdierne i urørt skov.
Mangel på baseline studier maner til en vis forsigtighed. Vi ved nemlig
ikke præcist ved, hvordan urørt skov hhv. flersidig naturnær skovdrift
påvirker biodiversiteten og i hvilken takt. Der forskes derfor også
intensivt netop i dette spørgsmål i disse år.





Generelle anbefalinger

Ensidig satsning på urørt skov kan overse en række vigtige faktorer,
bl.a. at nogle habitater og arter trives med en vis skovdrift og at
udtagning af biomasse kan fjerne ophobede næringsstoffer, der ellers
kan være til ugunst for biodiversiteten.
Danmarks begrænsede areal taler for et både-og: Dvs. at afsætte
min. 75.000 ha urørt skov (min. 22.000 ha statsskov og 53.000 ha
privatskov) og samtidig implementere naturvenlige tiltag i den øvrige
skovdrift.







Friluftsliv:











Skovene er et yndet udflugtsmål for danskerne, der besøger skovene
ca. 70 mio. gange om året. De naturnært drevne statsskove udgør
alene de 40-50 mio. besøg, til trods for de blot udgør 18 prc. af
skovarealet. Befolkningen vil gerne skove, biodiversitet og urørte
naturmiljøer, ikke mindst i en naturnær skovblanding.
Den rekreative værdi afhænger i høj grad af adgangsforhold og
geografisk placering. I tæt befolkede områder kan værdien nå helt op
på 32.000 kr./ha/år, men ligger i gennemsnit lavere på 8.000 kr/ha/år.
Der er således en høj betalingsvillighed for rekreative værdier i skove
– især når de er tæt på byerne.
Påvirker urørt skov kvaliteten af adgangsfold, veje, stier, skiltning
mv., vil det få negativ betydning. Samme forhold gælder, hvis opsatte
hegn og udsatte dyr begrænser eller ligefrem er til fare for det
almindelige friluftsliv.
Befolkningen foretrækker en skov, hvor både alder, arter og drift
varierer. Det er dog svært at vurdere, om betalingsvilligheden for
biodiversitet i urørt skov er større eller mindre end biodiversitet
knyttet til naturnær skov. Der er derfor heller ikke basis for at
konkludere, om befolkningen foretrækker urørt frem for naturnær
skov.





Danmark bør fremskynde sin strategi med fordobling af skovarealet,
så udtagning af urørt skov kan ske i takt med at skovarealet forøges
og vi ikke blot skubber natur- og klimaproblemerne videre.
Danmark bør sikre sin natur og biodiversitet med min. 75.000 ha urørt
gammelskov.
Danmark bør sikre et mål om min. 20 m3 dødt ved/ha.
Danmark bør fortsætte med at omlægge til naturnær skovdrift,
inkluderet urørt skov, dødt ved og grønne hensyn.
Danmark bør lægge en strategi for, hvordan privatskovene langt
mere kan inddrages i omlægningen til naturnær skovdrift med urørt
skov, dødt ved og grønne hensyn. Deres deltagelse er afgørende for
at nå et minimum på 75.000 ha urørt skov.
Danmark bør lægge en balanceret natur- og klimavenlig strategi for
den fremadrettede skovdrift i statsskovene og afsætte tilstrækkelige
midler, mandskab og tid til formålet. Herunder også tilstrækkelige
midler til at styrke medarbejdernes biologiske kompetencer og
handlemuligheder.
Danmark bør sætte tilstrækkelige midler af til at styrke forskningen i
urørt skov hhv. naturnær skovdrift og ordnet skovdrift, samt ikke
mindst deres tilknyttede konsekvenser for hhv. biodiversitet og
klima, men også den øvrige samfundsøkonomi, beskæftigelse og
friluftslivet.

Anbefalinger til driften
Med afsæt i denne analyse anbefaler vi:
 At hugst med udtag af vedmasse i statens skove kun foretages efter
nøje vurdering af bevoksningernes naturpotentiale. Herunder kan
hugst uden udtag af vedmasse, tiltag til at fremme udviklingen af
levesteder knyttet til træer på roden og til at inducere stormfald uden
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oprydning, foretages overalt på især de marginale og natursårbare
jorde, hvor det vurderes at fremme naturens udvikling bedst og heller
ikke går hårdt ud over økonomien.


At den naturnære omlægning på robuste jorde forceres med øget
gruppevis hugst i unge og mellemaldrende, ensartede bevoksninger
(ikke mindst nåleplantninger) med sigte på at skabe strukturel
variation og heterogenitet i træartsindhold, tæthed og kronedybde,
inklusive etablering af større lysbrønde og egentlige lysninger.



Overordnet anbefaler vi, at hugst på marginale og natursårbare jorde
med biomasseudtag så vidt muligt sker efter samme prioritering som
i biodiversitetsskov225:
o
1. Alle individer af vedplantearter, som ikke er
hjemmehørende i Europa og er invasive, dvs. klit-fyr (contortafyr), glansbladet hæg og sitkagran.
o
2. Bevoksninger og grupper af andre vedplantearter, som ikke
er hjemmehørende i Europa, dvs. bl.a. douglasgran, thuja,
cryptomeria, grandis, nobilis, hybridlærk og rødeg.
o
3. Bevoksninger af overvejende europæiske vedplanter, som
ikke er hjemmehørende i Danmarks biogeografiske regioner
(atlantisk/kontinental), bl.a. østrigsk fyr, nordmannsgran,
europæisk lærk og bjergfyr. Gammel bjergfyr og udvalgte
bevoksninger og enkelttræer af de øvrige arter bør dog skånes,
hvor de har betydning som levesteder for truede arter.
o
4. Bevoksninger af vedplanter under 150 år af arter som er
potentielt hjemmehørende i Danmark, dvs. primært rødgran,
alm. ædelgran og ær. Her prioriteres det at efterlade
trægrupper, veterantræer og dødt ved i bevoksninger med
strukturel og botanisk variation samt lade udvalgte

o

o
o

225

Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål.
Naturstyrelsen 2018
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bevoksninger af såvel løvtræ som rødgran på lav bund indgå i
hydrologigenopretningen uden forudgående hugst.
5. Bevoksninger, navnlig plantninger og homogene
skærmforyngelser af hjemmehørende arter under 150 år, med
fokus på at fremme en mere åben og varieret struktur med 3075 % kronedække fordelt på tættere (herunder utyndede)
grupper, fritstillede træer, lysbrønde og egentlige lysninger.
Ved denne hugst efterlades alle eksisterende eller potentielle
struktur- og veterantræer, dvs. gamle træer (over 150 år) og
træer, som er undertrykte i væksten eller som har skader, sår
og hulheder. Desuden efterlades lystræer (skovfyr, eg, ask)
fortrinsvis frem for skyggetræer (bøg, ahorn(ær)). Ligeledes
efterlades buske, lianer, samt insektbestøvede vedplanter (fx
tjørn, vedbend, kristtorn, seljepil, lind, fuglekirsebær,
skovæble, røn). Træer der skades i forbindelse med skovning
bevares ligeledes.
6. Bevoksninger ældre end 150 år, samt registreret §25 skov
hugges ikke, eller kun efter helt særlige retningslinjer.
7. I områder udlagt til anden biodiversitetsskov, hvor der er
ekstensiv drift målrettet den specifikke flora, funga og fauna,
fortsættes den ekstensive drift så vidt muligt uændret. Udover
sikring af allerede eksisterende mikrohabitater og
biostrukturtræer (store træer, hultræer, veterantræer,
liggende og stående døde træer o.l.) bør der foretages aktive
tiltag for både at fremskynde udvikling af yderligere
mikrohabitater og strukturtræer (’veteranisering’) og sikre
kontinuerlig tilgang af mikrohabitater, med fokus på
ensartede bevoksninger af bøg og eg, og især i tilknytning til
eksisterende kerneområder med forekomst af truede
vedboende arter.
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Rasmus Ejrnæs: Naturbeskyttelse er løgn og latin. 11 april 2019

FRA DK-NFAP - Johannsen et al 2019:
https://curis.ku.dk/portal/files/225664165/Sagsnotat_kulstof_skovrejsning_2
0190724.pdf

Forskere: Ensidigt fokus på urørt skov løser ikke klima og biodiversitetskrise,
12. april 2019

Den årlige udledning fra en gennemsnitsdansker:
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/u60/stoerre_trivsel_med_mindre_kli
mabelastning_livsstilskatalog_020117.pdf

Grøn supergruppe kræver totalomlægning af Naturstyrelsen. 20. juni 2019

Paris-aftalen (artikel 2):
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

Medarbejdere i Naturstyrelsen til grønne ngo’er: Stop forstemmende angreb
på vores faglighed. 4. juli 2019

Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og
biodiversitetsindikatorer - med henblik på kortlægning af synergier og
konflikter ved arealtiltag. Energi nr. 226. http://dce2.au.dk/pub/SR226.pdf

Dansk Skovforening: Drop silotænkning og bevar skovdrift på statens
arealer. 20. august 2019

Friluftsrådet: Kritik af Naturstyrelsen er helt urimelig. 21 juni 2019

Dansk Skovforening: Myndigheder skal tage ansvar for bevaring af skovtype.
18. september 2019

WWF. World Forest Report.
https://wwf.panda.org/our_work/forests/forest_publications_news_and_rep
orts/living_forests_report/

Forskere: Lav en naturzone og giv naturen en reel håndsrækning. 6.
november 2019
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