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Hvad giver skovene værdi?
Thomas Hedemark Lundhede og Søren Bøye Olsen

Resume
Denne undersøgelse har studeret befolkningens 
præferencer for, hvordan skoven skal se ud, når 
de benytter den rekreativt. Resultaterne viser, at 
folk foretrækker blandingsskove med nåle- og 
løvtræer i varierende størrelse imellem hinanden 
i forhold til ensaldrende og ensartede bevoksnin-
ger. Undersøgelsen indikerer også, at folk i forhold 
til tidligere undersøgelser er blevet mere positive 
over for udgåede og væltede træer som en del af 
skovbilledet.

Mere naturnær skov i Danmark
Igennem de seneste 10-15 år er flere af sta-
tens skovarealer blevet omlagt fra traditionel, 
ensaldret og ensartet højskovsdrift til en mere 
naturnær skovdrift, der i højere grad er baseret 
på den naturlige skovs dynamik og artssam-
mensætninger. På sigt vil en sådan omlægning 
medføre ændringer i skovstrukturen og der-
med påvirke skovens visuelle fremtræden. 

Flere undersøgelser har peget på, at en mere 
naturnær skovdrift kan have positive konsek-
venser for biodiversiteten, og driftsøkonomien 
ved omlægning til en sådan skovdrift er også 
forholdsvis velbelyst. Det er samtidig velkendt, 
at skovene er et yndet udflugtsmål for den dan-
ske befolkning, der besøger skovene ca. 70 mio. 
gange om året. 

Spørgsmålet er, hvorledes skovenes rekreative 
værdi vil blive påvirket af konverteringen til 
mere naturnære driftssystemer. Undersøgelsen 
blev foretaget i forbindelse med en specialerap-
port på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 
Både dataindsamling og analyser blev foretaget 
i 2004, og dataindsamlingen blev finansieret af 
Skov- og Naturstyrelsen. 
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Metode
Data blev indsamlet og analyseret på baggrund 
af valghandlingseksperiment-metoden. Vi ud-
sendte spørgeskemaer med post til ca. 1.100 
danskere i alderen 18 og 75 år. Disse var tilfæl-
digt udtrukket fra cpr-registret, 548 returnere-
de, og de brugbare besvarelser udgør det data-
mæssige grundlag for undersøgelsen, svarende 
til en responsrate på ca. 50 %. 

Vi bad respondenterne om at foretage afvej-
ninger i valgsituationer mellem to forskellige 
alternativer, der varierede på forskellige skov-
karakteristika samt en tilhørende udgift, som i 
dette tilfælde blev præsenteret som en stigning 
i den årlige indkomstskat. Hver respondent be-
svarede i alt seks forskellige af disse valgsituatio-
ner, og figur 1 viser et eksempel på et af disse 
valgsæt. 

 

B  Blandede løv- og nåletræer, varierende højde, enkelte væltede og udgåede træer, 500 kr.

A  Nåletræer, ens højde, ingen væltede og udgåede træer, 100 kr.

Spørgsmål 8. Jeg ville foretrække at betale 100 kr. ekstra i skat for skovtype A.....................□                   
                    eller

Jeg ville foretrække at betale 500 kr. ekstra i skat for skovtype B......................□

(sæt ét kryds)

Figur 1. Eksempel på valgsituation. 

Skovkarakteristika
Vi fokuserede på tre driftsrelaterede skovkarak-
teristika, som i udpræget grad vil blive påvirket 
ved omlægningen til naturnær skovdrift, og som 
vi samtidig vurderede var af betydning for den 
rekreative oplevelse af skoven. Disse driftsmæs-
sige karakteristika var : 1) træartssammensæt-
ningen, som kunne variere mellem nål, løv eller 
blandet, 2) træernes højde (som udtryk for den 
anvendte hugstmetode), der varierede mellem 
én højde/renafdrift, to højder/skærmstilling eller 
flere højder/plukhugst. 

Endvidere inkluderede vi antallet af væltede 
og udgåede træer efterladt i skoven til natur-
lig nedbrydelse, som kunne variere fra ingen 
over enkelte til mange. Tabel 1 uddyber sam-
menhængen mellem beskrivelser af skovkarak-
teristika i undersøgelsen og de underliggende 
driftsmæssige faktorer, som forventes ændret i 
forbindelse med konvertering fra konventionel 
til naturnær skovdrift.

Betegnelser anvendt i undersøgelsen Betydning i praksis

Træart Træartssammensætning
Løv 100% løv, 0% nål
Blandet 50% løv, 50% nål
Nål 0% løv, 100% nål

Træernes højde Skovdyrkningssystem
Ens højde Renafdrift (ensaldret)
To højder Skærmstilling (to aldre)
Varierende højder Plukhugst (mange aldre)

Udgåede og væltede træer Dødt ved i skoven

Ingen 0 stammer pr. ha

Enkelte 5 stammer pr. ha
Flere 10 stammer pr ha

Tabel 1. Sammenhæng mellem beskrivelse af karakteristika og underliggende driftssystem.
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Blanding af nål og løv foretrækkes
Det overordnede billede viser, at rene løvtræs-
bevoksninger foretrækkes frem for rene nåle-
træsbevoksninger, men at det mest foretrukne 
skovbillede er blandingsbevoksninger af nål og 
løv. Dette kan aflæses af de beregnede beta-
lingsviljer i tabel 2, hvor en ændring til blan-
dingsbevoksninger har den højeste betalings-
vilje på 969 kr. pr. år pr. husstand. 

Tabellen viser også, at de naturnære driftssyste-
mer, plukhugst og til dels skærmstilling repræ-
senteret ved hhv. mange varierende højder og 
to højder foretrækkes frem for det traditionelle 
renafdriftssystem repræsenteret ved én træhøj-
de, som er udgangspunktet for beregningerne. 
Man kan se, at plukhugst med de mange vari-
erende aldre er folks foretrukne valg blandt de 
tre dyrkningssystemer. 

Undersøgelsen viser således, folk generelt fore-
trækker variation inden for en bevoksning. Se-
nere studier har desuden vist, at også variation 

mellem bevoksningerne i skoven foretrækkes af 
den danske befolkning. 

Gamle, udgåede træer har også værdi
Et andet interessant resultat fra undersøgel-
sen er, at den danske befolkning også har en 
betalingsvilje for at efterlade enkelte væltede 
og udgåede træer i skoven til naturlig formuld-
ning i forhold til ikke at efterlade nogen træer. 
I forhold til tidligere præferenceundersøgelser, 
hvor det konkluderedes, at befolkningen havde 
en modvilje mod at efterlade døde træer, er 
der således sket en ændring frem til 2004, hvor 
denne undersøgelse blev gennemført. 

Vores undersøgelse viser også, at betalingsviljen 
er påvirket positivt af viden om de biologisk 
gavnlige effekter af at efterlade gamle og udgå-
ede træer i skoven. Således vidste hele 85 % af 
de adspurgte, at væltede og udgåede træer fun-
gerer som levested for mange arter af svampe 
og insekter og dermed som grundlag for en 
højere biodiversitet.

Skovkarakteristika Betalingsvilje i kr.

Blanding af løv- og nåletræer 969

Kun løvtræer 770

To højder (aldre) i bevoksningen (skærmstilling) 205

Mange højder (aldre) i bevoksningen (plukhugst) 856

Få væltede og udgåede træer 114

Note: Betalingsviljen for ’flere væltede og udgåede træer’ viste sig ikke at være signifikant 
forskellig fra nul, hvorfor denne ikke er medtaget her.

Tabel 2. De beregnede betalingsviljer (i kr pr. år pr. husstand) for de enkelte skovkarakteristika 
i forhold til en ensaldrende bevoksning af rødgran uden væltede, udgåede træer.

Danskerne ønsker varierede skove
Konklusionen på denne undersøgelse er, at 
befolkningen foretrækker en skov, hvor både 
alder og arter varierer. Disse karakteristika er 
sammenfaldende med det skovbillede, som vil 
komme til udtryk gennem en mere naturnær 
drift, og som derfor må formodes at øge sko-
venes rekreative værdi. 

Endvidere viser undersøgelsen, at befolkningen 
foretrækker at efterlade få, væltede og udgåede 
træer til naturligt forfald i skoven, og at denne 
præference hænger sammen med en stigende 
biologisk forståelse af at efterlade dødt ved i 
skoven af biodiversitetsmæssige hensyn. 
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”Samfundet bygger på en kontrakt mellem dem, der er i 
live, dem, der er døde, og dem, der endnu ikke er født.” 
Sådan sagde den britiske 1700-tals-filosof Edmund Burke. 
At værne om naturen er netop et mix af respekt for dem, 
der var før os, og dem, der følger efter os. Vores børn og 
børnebørn. Vi har meget mere at tage hensyn til end os 
selv. I det lys er det oplagt, at vi skal værne om naturen og 
biodiversiteten og sikre klodens klima.

 5

Forord

4 Forord

Den giver også et overblik over en række af de 
vigtigste danske studier gennem tre årtier, som 
’sætter pris på naturen’, ligesom der gives en 
introduktion til de mest almindelige metoder 
inden for værdisætning.

Med denne bog håber vi: 
• at sætte anvendelsen af økonomiske vær-

disætningsstudier højt på dagsordenen, så 
vi kan tydeliggøre både de negative og de 
positive effekter på vores miljø og natur, 
som følger af samfundets aktiviteter og 
politikker.

• at værdien af natur og miljø kan få en fast 
plads i nationalregnskabet og i samfunds-
økonomiske modeller samt en fast plads i 
diskussionen om Danmarks velfærd. 

• at bogen formidler de miljøøkonomi-
ske værdisætningsstudier på en måde, så 
de kan indgå i undervisningen i økonomi, 
samfund og forvaltning på gymnasie- og 
bachelorniveau.

Denne bog kunne ikke have været realiseret, 
hvis ikke så mange af landets dygtige forskere 
og andre fagfolk havde fundet overskuddet til 
at bidrage. Dette er vi meget taknemmelige for.

Desuden skal der lyde en stor tak til 15. Juni 
Fonden, der beredvilligt og fremsynet har finan-
sieret dette bogprojekt, så vi for alvor har kun-
net vise, hvordan man sætter pris på naturen. 

Jesper Sølver Schou, Jørn Jensen 
og Bo Jellesmark Thorsen
Frederiksberg, juni 2018

Hvad er prisen på naturen og på miljøgoder? 
Det ved vi meget mere om i dag end for tre år-
tier siden. For gennem de sidste 25-30 år er der 
udført en stor mængde miljøøkonomisk forsk-
ning i Danmark, og en god del af forskningen 
har netop omfattet værdisætning af miljøgoder 
- eller ’sat priser på naturen’. 

I dag kan vi i væsentlig grad sætte pris på na-
turens goder - også i kroner og øre, som det 
kan ses i denne bogs faglige kapitler. Budskabet 
fra samtlige undersøgelser er, at befolkningen 
i al almindelighed er villige til at betale ganske 
meget for at sikre natur- og miljøgoder.

Selv om den miljøøkonomiske forskning i Dan-
mark har en kvalitet, som er højt anerkendt in-
ternationalt, savner man fortsat i den hjemlige 
andedam at se den opnåede viden forankret i 
de analyser og modeller, som understøtter po-
litiske beslutninger. 

En forklaring kan være, at værdisætning af miljø-
goder fortsat er omgærdet med en vis skepsis 
i den offentlige debat, bl.a. på grund af mang-
lende indsigt i de muligheder, som en kritisk 
anvendelse af den opnåede viden kan bidrage 
med. Det råder denne bog bod på. Med mil-
jøøkonomien er det muligt i højere grad at 
frembringe mere retvisende helhedsbilleder af 
politiske beslutninger, hvor både omkostninger 
og gevinster - også de der knytter sig til natur 
og miljø - bringes frem i lyset.

Som redaktører af denne bog vil vi gerne give 
vores bidrag til at bringe naturens værdi ind i 
beslutningsgrundlaget. Derfor introducerer bo-
gen en lang række af de overvejelser, som knyt-
ter sig til anvendelse af værdisætningsstudier til 
brug for forberedelsen af politiske beslutninger. 
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