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Forord 

Denne rapport er udarbejdet som en del af den 
forskningsbaserede myndighedsbetjening som Institut for 
Geovidenskab yder Miljø- og Fødevareministeriet. 
Baggrunden for rapporten er en ydelsesaftale præciseret 
ved et afklaringsmøde afholdt d. 30. juni 2020 Hos 
Naturstyrelsen i Randbøl. Af ydelsesaftalen fremgår: 

Der mangler dødt ved i skovene, og på trods af mange 

års indsats er mængden af dødt ved i statsskovene lav. 

Naturstyrelsen vil gerne undersøge muligheden for 

fremadrettet at overvåge og målrettet forvalte dødt ved. 

Konkret vil Naturstyrelsen gerne kunne arbejde med 

forvaltning af dødt i forbindelse med driftsplanlægningen 

og eventuelt planlægge indsatser, der hvor behovet er 

størst. Derfor er der behov for at kunne vurdere niveauet 

af dødt ved i den enkelte skov på statens arealer.  

Der eksisterer allerede data om dødt ved fra NOVANA 

kortlægning, NFI –målinger og ved kortlægning af §25-

skov på styrelsens arealer. Men Naturstyrelsen har behov 

for rådgivning i hvordan data, om såvel stående som 

liggende dødt ved, kan nyttiggøres i forbindelse med 

driftsplanlægningen. Eksempelvis ved hjælp af 

modelberegninger. Herunder er der behov for en omvendt 

tilvækstmodel (successionsmodel) i forhold til 

nedbrydningstider for forskellige træarter mv., således at 

der ved beholdning og fremskrivning af dødt ved i 

driftsplansammenhæng kan tages højde for den naturlige 

nedbrydning. 

Desuden ønskes rådgivning om omkostningseffektive 

metoder som Naturstyrelsen kan benytte til taksering af 

dødt ved på udvalgte arealer, her under.en 

metodik/kogebog til både praktisk (ved taksation) og 

teoretisk (ud fra andre kilder) opgørelse af dødt ved i 

skoven med henblik på at dette kan indgå i 

Naturstyrelsens driftsplaner mm. 

Opgaven fordeler sig således på to centrale opgaver: 1) at 
angive metoder til at opgøre mængderne af dødt ved i 
konkrete skove og 2) at anvise hvordan man kan 
fremskrive de opgjorte mængder i forbindelse med 
driftsplanlægningen. Denne rapport har til formål at 
behandle det første af disse to målsætninger. 

Rapporten er kvalitetssikret af Inger Kappel Schmidt og 
Sebastian Kepfer Rojas, IGN, Københavns Universitet. 

Januar 2021 
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Dødt ved og biodiversitet 

Stående og liggende døde træer har betydning for 
skovenes biodiversitet, fordi mange arter af dyr, planter og 
svampe er knyttet til det døde ved, herunder en række 
sjældne arter. Både træart, dødsårsag, 
nedbrydningsstadium og træets nære omgivelser spiller 
en vigtig rolle for hvor mange og hvilke arter, der bruger 
træet som levested.  

Mange forskellige faktorer har påvirket forekomsten af 
gamle træer og dødt ved i skovene. Historisk var træet en 
vigtig ressource, og kun begrænsede mængder træ blev 
efterladt til naturligt henfald. I nyere tid har den effektive 
udnyttelse af træ til træprodukter og energi påvirket 
mængden af dødt ved i skovene. De danske skove i dag, 
med en historie af mere end 200 års skovrejsning, 
indeholder betydeligt mindre dødt ved end europæiske 
produktionsskove [1] og 10-20 gange mindre end 
naturlige skove [2].  

Stigende fokus på sikring af skovenes biodiversitet har 
medført øget fokus på forvaltning af det døde ved og 
herunder at efterlade mere dødt ved i skovene til gavn for 
biodiversiteten. På denne baggrund indeholder 
certificeringsstandarderne for både FSC og PEFC 
retningslinjer, der skal øge mængde af dødt ved i skovene 
[3, 4]. I statsskovene er det øgede fokus på dødt ved 
udmøntet i en række handlingsplaner og 
vejledninger/retningslinjer for forvaltningen af skovene, 
der har en direkte forbindelse til omfanget og kvaliteten af 
levesteder i det døde ved. 

Med det stigende fokus på dødt ved er der opstået et øget 
behov for at kvantificere mængden af dødt ved på både 
nationalt/regionalt niveau såvel som for den enkelte skov. 
Det døde ved opgøres årligt for de danske skove som 
helhed i Danmarks Skovstatistik [5], men disse opgørelser 
siger ikke noget om den enkelte ejendom. Denne rapport 
har derfor til formål at give en vejledning i, hvordan dødt 
ved kan opgøres for den enkelte skov i forbindelse med 
driftsplanlægningen.  

Definitioner 

Dødt ved kan defineres som stykker af træers ved, som 
ikke længere er levende og derfor ikke har forbindelse til 
træets fotosyntese, metabolisme eller transportfunktioner.  

Dødt ved forekommer i forskellige former, der har 
betydning for funktionen som levested for arter knyttet til 
det døde ved. Herunder har det døde veds position, 
størrelse, nedbrydningsgrad og historie betydning. 

Liggende dødt ved omfatter træer og trædele, der ligger 
på skovbunden.  Ofte opdeler man det liggende døde ved 
større dødt ved (Coarse Woody Debris, CWD) og mindre 
dødt ved (fine woody debris, FWD). Typisk ligger 
grænsen mellem CWD og FWD ved en diameter på 10 
cm. De fleste internationale skovstatistikker registrerer 
dødt ved med en diameter ned til 6-20 cm. I nogle lande 
opgøres FWD selvstændigt med en nedre diameter på 2-
10 cm, mens det i de fleste lande opgøres som en del af 
litterlaget, som er ikke nedbrudt plantemateriale, der ligger 
oven på mineraljorden.  

Stående dødt ved omfatter i reglen opretstående eller 
hældende træer med rodkontakt. Mindste diameter for 
træer, der indgår i denne pulje varierer mellem lande og 
studier.  

Det stående og hældende døde ved udsættes for mere 
tørre og solrige forhold end det liggende døde ved, der 
har jordkontakt og derfor ofte er mere fugtigt og koldt. 
Stående dødt ved kan derfor tilbyde andre levesteder end 
det liggende døde ved. 

Dødt ved i og på levende træer omfatter døde grene 
samt døde partier i grene og stamme. Denne pulje er 
svær at opgøre ved målinger, ligesom den ikke 
almindeligvis indgår i studier af skovens døde ved. Den 
primære kilde til information herom er dels beskrivelser af 
gamle træer (veterantræer og stynede træer) og dels 
vejledninger om beskæring.  

Dødt ved i stød og rødder er en væsentlig kilde til dødt 
ved i jorden/jordbunden. Denne pulje opgøres i meget få 
studier. 

Nationale opgørelser af dødt 
ved 

Dødt ved opgøres på nationalt niveau som en del af 
Danmarks Skovstatistik. Opgørelserne i Danmarks 
Skovstatistik, herunder opgørelserne af dødt ved, hviler 
på internationalt anerkendte principper og udvikles i 
internationale netværk som European National Forest 
Inventory Network (ENFIN) og internationale projekter 
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som eksempelvis DIABOLO (Distributed, Integrated and 
Harmonised Forest Information for Bioeconomy 
Outlooks). 

Det døde ved opgøres på baggrund af målinger på 
prøveflader udlagt i et landsdækkende 2 x 2 km net [5]. I 
hvert af nettets celler er placeret en gruppe bestående af 
fire prøveflader i hjørnerne af et kvadrat på 200 x 200 
meter. Det samlede antal prøveflader måles over en fem-
årig periode. En tredjedel af grupperne er permanente og 
er placeret i det sydvestlige hjørne af nettets celler. Disse 
genmåles ved hver fem-årige rotation af skovstatistikkens 
målinger. To tredjedele af grupperne er temporære og 
flyttes tilfældigt inden for den respektive 2 x 2 km celle i 
nettet ved hver gentagelse af den fem-årige rotation. 

 
Figur 1. Design Danmarks Skovstatistik. Prøvefladerne er 
udlagt i et 2 x 2 km net. Inden for hver af nettets celler er 
placeret en cluster med 4 cirkulære prøveflader, med en 
indbyrdes afstand på 200 m. 

I Danmarks Skovstatistik måles diameteren af døde 
stående, hældende og liggende træer med kontakt til 
rodkage/stammebasis inden for den cirkulære prøveflade 
(15 m radius) 130 cm fra jordoverfladen (diameter i 
brysthøjde eller dbh). Dette omfatter også træer hvor dele 
af træet rækker uden for prøvefladen. Målingerne omfatter 
alene træer hvor dbh>10 cm. 

Målingen af dbh anvendes sammen med et sæt af 
træartsspecifikke vedmassemodeller (Madsen, 1985, 
Madsen, 1987, Madsen and Heusèrr, 1993) til at 
bestemme vedmassen (volumen) af stående, hældende 
eller liggende døde træer med rodkontakt inden for 
prøvefladen. Træer der er knækkede har naturligvis en 
reduceret vedmasse. Derfor måles også højden eller 
længden af knækkede stående, hældende eller liggende 
døde træer med rodkontakt inden for prøvefladen, hvis 
der er knækket mere end 10 % af træhøjden. Dog 
betragtes liggende, brækkede eller oversavede døde 
træer som ét samlet træ når afstanden mellem trædelene 
er mindre end 2 m og man er sikker på, at delene kommer 
fra samme træ.  Højde-/længdemålingen omfatter også 
dele af døde træer, der rækker uden for prøvefladen.  

Liggende/hældende dødt ved med kontakt til 
stammebasis/rodkagen og stubbe koordinatsættes ved 
deres afstand og retning fra prøvefladens centrum til 
stammens centrum i terrænniveau.  

Trædele uden kontakt til rodkage/stammebasis – både 
stammer og grene – måles på midten af stykker, der 
overstiger 10 cm i diameter og som er inden for 
prøvefladen. Yderligere måles længden af den del af det 
døde træ, der overstiger 10 cm i diameter og som er 
inden for prøvefladen. Den del af træet, der er mindre end 
10 cm i diameter eller som eventuelt ligger uden for 
prøvefladen, indgår ikke i opgørelsen og måles ikke. 
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Figur 2. Måling af dødt ved i Danmarks Skovstatistik [6]. 
Rodfæstede træer inden for den cirkulære prøveflade 
medtages i hele deres udstrækning, dvs også de dele, der 
rækker uden for cirklen, hvorimod træer rodfæstet uden 
for cirklen, men som helt eller delvist ligger/hælder ind i 
cirklen, ikke medtages 

I de danske skove er der ved den seneste opgørelse [7] i 
gennemsnit registreret 6,3 m3/ha dødt ved. Mængden af 
dødt ved er størst i Region Hovedstaden (9,6 m3/ha), 
mens der er mindst i region Syddanmark (3,7 m3/ha). Ud 
af den samlede døde vedmasse er 47 pct. løvtræ, mens 
52 pct. er nåletræ. 

Mængden af dødt ved har siden skovstatistikkens 
begyndelse været jævnt stigende. Stigningen dækker 
over en stærk stigning i mængderne af dødt løvtræ mens 
mængden af dødt nåletræ har været nogenlunde konstant 
de seneste 5 år. 

 
Figur 3. Mængderne af dødt ved i de danske skove [7]. 

Dødt ved i Naturstyrelsens skove 

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige 
skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi 
for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, 

beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove 
og andre naturområder. 

Naturstyrelsens samlede mængde af dødt ved er 
estimeret til lige godt 1 mio. m3, svarende til 9,0 m3/ha 
(Tabel 1). Mængderne af dødt ved er størst i 
Naturstyrelsens skove i Region Midtjylland, men den 
gennemsnitlige mængde per ha er størst i Region 
Sjælland (19,1 m3/ha).  

I Naturstyrelsens skove er der lidt mere dødt ved per 
hektar i løvskovene end i nåleskovene og der er noget 
mindre i de blandede løv- og nåleskove (Tabel 2). 

Mængden af dødt ved i Naturstyrelsens skove har været 
stigende siden påbegyndelsen af Danmarks Skovstatistik 
[7]. Stigningstakten har særligt i de senere år været 
kraftigere end i resten af landets skove. 

 
Figur 4. Gennemsnitlige mængder af dødt ved i 
Naturstyrelsens skov og i resten af landet (transparente 
søjler). 

I Naturstyrelsens skove er der konstateret dødt ved på 
godt 50 pct. af prøvefladerne (Tabel 3). I forhold til det 
samlede skovareal er der færre prøveflader, hvor der ikke 
er konstateret dødt ved i Naturstyrelsens skove og flere 
prøveflader hvor der er konstateret større mængder (Figur 
5). 
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Figur 5. Frekvens af prøveflader fordelt efter mængden af 
dødt ved på prøvefladen i Naturstyrelsens skove. De 
lysegrønne søjler viser den samme fordeling for landets 
skove som helhed. 

Mængderne af dødt ved har været stigende i 
Naturstyrelsens skove gennem de seneste 10 år. 
Årsagerne kan være mange, men et stigende fokus på 
skovenes biologiske værdier bl.a. udtrykt gennem en 
generel opmærksomhed på det døde ved, certificering og 
udlæg af urørt skov har sandsynligvis været vigtige 
drivere i denne proces.  

Om end mængderne af dødt ved har været stigende er de 
stadigt betydeligt under de mængder, der konstateres i 
naturlige skove.  I en række Østdanske urørte skove 
konstaterede Rojas et al. (2017) en gennemsnitlig 
mængde dødt ved på 189 m3/ha. Dog skal udviklingen 
ses i lyset af at processerne i skovene forløber langsomt. 
Fokus på dødt ved og urørt skov i 20-30 år sikrer kun små 
mængder dødt ved, når træer ofte har levetider på flere 
århundreder og en del af skovarealerne er skovrejsning 
fra de seneste 200 år. 

Brug af nationale opgørelser 

Ud over opgørelserne af dødt ved i fbm. Danmarks 
Skovstatistik opgøres mængderne af dødt ved også på 
NOVANA-stationerne. Da NOVANA-programmet sigter 
mod bestemte skovtyper og er udlagt i særligt udvalgte 
skovbevoksninger har programmet kun lille udsagnskraft 
om mængderne af dødt ved i de danske skove generelt 
og om Naturstyrelsens skove specifikt. 

Danmarks Skovstatistik bygger på en systematisk tilfældig 
stikprøve og har derfor også generel udsagnskraft om 
mængderne af dødt ved i de danske skove såvel som i 

skove administreret af Naturstyrelsen. Imidlertid afhænger 
sikkerheden på estimaterne fra Danmarks Skovstatistik af 
antallet af prøveflader. Estimaterne vil således være 
rimeligt sikre for Naturstyrelsens skove overordnet set, 
men vil forringes hvis man går ned på regionalt eller lokalt 
niveau. For de enkelte bevoksninger har de nationale 
estimater kun ringe udsagnskraft. 

Forslag til målemetode 

Danmarks Skovstatistik leverer data om mange 
forskelligartede aspekter af skovenes status og udvikling. 
De anvendte metoder afspejler derfor et kompromis 
mellem forskellige elementer, der til sammen 
karakteriserer skovenes struktur. Med Naturstyrelsens 
ønske om mere snævert at karakterisere mængderne af 
dødt ved kan valget af målemetode bedre tilpasses det 
specifikke mål. 

Målingerne skal udføres således at: 

• det er muligt at opgøre mængderne og 
sammensætningen af skovenes døde ved på 
bevoksnings- eller skovniveau 

• opgjorte mængder og sammensætningen af dødt ved 
kan sammenlignes mellem bevoksninger eller skove 

• resultaterne kan kædes sammen med observerede 
forskelle i biodiversitet på lokaliteten 

• de leder til resultater der er sammenlignelige med 
andre statistikker (eks. Danmarks Skovstatistik) 

• de kan gentages i fremtiden således at udviklingen 
mht. mængder og sammensætning af det døde ved 
kan kortlægges 

Prøveflader og transekter 

Dødt kan måles på mange forskellige måder afhængig af 
sammenhæng. I litteraturen har der været anvendt linje-
transekt [8], transekt [9], relaskop-transekt [10] og 
prøveflader [6, 9]. 
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I Danmarks Skovstatistik [6] er målingerne af dødt ved 
baseret på prøveflader med en radius på 15 m. 
Prøvefladerne er velegnede til at måle stående dødt ved 
fordi prøvefladens afgrænsning let afgøres med en 
elektronisk afstandsmåler og fordi den cirkulære form 
sikrer den mindst mulige ratio mellem areal og omkreds. 
Herved reduceres mængden af tvivlstilfælde om et træ er 
indenfor eller uden for prøvefladen mest muligt.  

Imidlertid kan det være ganske tidskrævende at opgøre 
mængden af liggende dødt ved inden for en prøveflade. 
En hurtigere måde er at anvende linje-transekter, hvor 
alene liggende dødt ved der krydses af transekt-linjen 
måles. En kombination af disse metoder blev derfor 
anvendt i undersøgelsen Biologisk mangfoldighed i 

naturskov – en sammenligning mellem østdanske natur- 

og kulturskove [11]. 

På baggrund af erfaringerne fra projektet Biologisk 

mangfoldighed i naturskov – en sammenligning mellem 

østdanske natur- og kulturskove foreslås det at anvende 
en kombination af linje-transekt og prøveflademålinger til 
måling af hhv. liggende og stående dødt ved. Fordelen 
ved denne sammensætning af målemetoder er at der 
opnås en høj grad af effektivitet. Modsætningsvis relaterer 
målingerne sig ikke til det sammen areal, hvilket kan ses 
som en ulempe ved metoden. 

Prøveflade-setup 

Prøvefladerne udlægges i et systematisk net/grid på f.eks. 
50x50 eller 100 x 100 meter, hvor der etableres en 
prøveflade i hver af nettets skæringspunkter. Tætheden af 
prøvefladerne og derved nettets grid-størrelse afhænger 
af midlerne til rådighed for undersøgelsen, størrelsen af 
det undersøgte areal, den ønskede præcision på 
estimaterne og fordelingen af det døde ved i den konkrete 
skov. Den cirkulære prøveflades placering (centrum) 
findes vha. gps.  

Figur 6. Måling af dødt ved med en kombination af prøveflade (stående dødt ved) og linje-transekt (liggende dødt ved). 
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Prøvefladens centrum udgør samtidig udgangspunktet for 
udlægningen af linje-transektet til måling af det liggende 
døde ved. Der vælges et tilfældigt tal mellem 0 og 360, 
der angiver kompasretningen for linje-transektet. 
Målebåndet trækkes 50-100 m i den udvalgte retning.  

 
Figur 7. Prøvefladens centrum markeret med 
landmålerstok samt linje-transekt udlagt med 50 m 
målebånd. 

Måling af stående dødt ved 

Målingerne af levende træer gennemføres i vidt omfang 
på samme måde som i Danmarks Skovstatistik.  

Inden for prøvefladen måles diameteren på alle stående 
eller hældende døde stammer tykkere end den valgte 
minimumsdiameter i brysthøjde, dvs. i 130 cm’s højde 
(dbh). Minimumsdiameteren bør afspejle formålet med 
undersøgelsen, men kan med fordel lægge sig op af 
andre nationale opgørelser for at gøre resultaterne 
sammenlignelige. I Danmarks Skovstatistik anvendes en 
minimumsdiameter på 10 cm, mens der i NOVANA 
programmet anvendes 20 cm. Træer tilhører prøvefladen, 
hvis centrum af stammens årring 0 findes inden for 
prøvefladen. For træer, der tveger under 130 cm’s højde, 
opfattes de enkelte stammer som separate træer og 
måles hver for sig.  

Målestedshøjden måles fra humuslagets overflade, eller 
såfremt der intet humuslag findes, fra mineraljordens 
overflade. Står træerne på skrånende grund, bestemmes 

brysthøjden fra et sted, der kan regnes som et passende 
gennemsnit. Visse steder kan det være vanskeligt at 
bestemme, hvorfra brysthøjden skal måles, f.eks. hvis 
træerne gror på tuer, sten eller i delvist oversvømmede 
områder. I de tilfælde anvendes færdselsniveau efter 
bedste skøn.  

 

Figur 8. Måling af stående dødt ved i en radius af 15 m fra 
prøvefladens centrum. Træer tilhører prøvefladen, hvis 
centrum af stammens årring 0 findes inden for 
prøvefladen. 

Diameteren måles som enkelt måling med en klup. 
Kluppen anbringes vinkelret på træets akse. Linealens 
retning holdes mod prøvefladens centrum. Diameteren 
aflæses i mm. Der foretages aldrig korrektion af den 
aflæste diameter, heller ikke, hvis f.eks. barken mangler. 
Hvis der findes abnorme udvækster eller andet på 
stammen i brysthøjde, drejes kluppen, eller den flyttes op 
eller ned til det nærmeste normale sted på stammen. 

Yderligere måles højden på alle stående eller hældende 
døde træer med en præcision på 0,1 m. Hvis et træ er 
knækket måles højden til brudstedet og det noteres at 
træet er knækket.  

Måling af liggende dødt ved 

Liggende døde træer måles i transekter med 
udgangspunkt i prøvefladernes centrum. Transekterne 
kan have en samlet længde på f.eks. 50 eller 100 m. Hvor 
transektet rækker uden for forsøgsområdet måles der 
alene på dén del af transektet, der ligger inden for 
forsøgsområdet og transektets faktiske længde 
registreres.  Transektets kompasretning findes som et 
tilfældigt tal mellem 0 og 360 og registreres. Transektet 
udlægges med 50 eller 100 m målebånd. 
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Diameteren af det liggende døde ved, der er tykkere end 
en valgt minimusdiameter, måles (i mm) vinkelret på det 
døde ved, hvor transektet skærer det døde ved (Figur 9). 
Som for det stående døde ved bør den valgte 
minimumsdiameter afspejle formålet med undersøgelsen, 
men kan med fordel lægge sig op af andre nationale 
opgørelser for at gøre resultaterne sammenlignelige. For 
at muliggøre genmålinger registreres afstanden til det 
døde ved fra prøvefladens centrum med 0,1 m præcision.  

Registreringen af diameteren af det døde ved bruges til 
beregning af den samlede liggende mængde af dødt ved, 
men kan også anvendes til at fordele det døde ved til 
størrelsesklasser. Imidlertid vil størrelsesfordelingen have 
en anderledes karakter end for det stående døde ved, 
hvor tykkelsen af det døde ved måles ved bunden af 
stammen (1,3 m over færdselsniveau). For at sikre 
overensstemmelse mellem størrelsesfordelingen for det 
stående og det liggende døde ved kan målingerne 
suppleres med diameteren af det liggende døde ved i den 
stykkets tykke ende (eks. 1,3 m fra rodende eller brud-
sted) [12]. 

 
Figur 9. Måling af liggende dødt ved med klup. Bemærk at 
målingen foretages vinkelret på det liggende døde veds 
hovedakse på stedet hvor linje-transektet skærer det 
liggende døde ved. 

Andre registreringer 

For at kvalificere målingerne af det døde ved og afspejle 
den potentielle effekt for biodiversiteten vil det være 
formålstjenligt at måle en række yderligere variable. Disse 
omfatter: 

 Arten af det døde ved 
 Det døde veds stilling  

 Stående 

 Hældende  
 Liggende 

 Tilstedeværelse af redehuller og andre hulheder i 
stammen  
 Ingen huller 
 Redehuller 
 Hulheder 
 Både redehuller og hulheder 

 Nedbrydningsgraden for det døde ved. 

Medbrydningsgraden af det døde ved karakteriseres 
ud fra træets fysiske udseende og omfanget af 
nedbrydning, som kan undersøges ved at stikke i 
træet med en skarp genstand. Nedbrydningsgraden 
inddeles i fire klasser i overensstemmelse med 
Danmarks Skovstatistik [5]: 

 Fast ved. Under 10 % af træet har ændret 
struktur pga. nedbrydning, og veddet er fast 
på overfladen. Veddet er kun lidt angrebet af 
vednedbrydende organismer 

 Lettere nedbrydning. 10-25 % af veddet 
har ændret struktur pga. nedbrydning. Dette 
kan undersøges ved at stikke i veddet med 
en kniv 

 Nedbrudt ved. 26-75 % af veddet er blevet 
blødt eller meget blødt (frønnet) 

 Meget nedbrudt ved. 76-100 % af veddet 
er blødt eller meget blødt (frønnet). Man kan 
stikke en skarp genstand gennem veddet. 
Dog kan der stadig findes en fast kerne i 
træet. 

Beregninger 

Beregningen af død vedmasse i den foreslåede 
målemetode afhænger af hvorvidt det døde ved er 
stående (VS, prøveflademålingen) eller liggende (VL, 
transekt-målingen).  

For det stående/hældende døde ved, der måles på den 
cirkulære prøveflade, estimeres det døde træs vedmasse 
ved hjælp af vedmasse-funktioner med indgang for dbh 
og højde [13-15] samlet i Skovbrugstabellerne [16]. 

Funktionerne har den generelle form: 

𝑉𝑉𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐹𝐹�𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 , ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐷𝐷𝑔𝑔,𝑖𝑖� 

hvor Vs er vedmassen af det i’te stående træ på den j’te 
prøveflade bestemt som en funktion F af træets diameter 
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målt i brysthøjde (d), højde (h) samt den 
grundfladevægtede middeldiameter (Dg). I praksis kan Dg 
erstattes med det enkelte træs diameter idet der ikke 
foretages målinger af den levende bestand og Dg derfor 
ikke er kendt. 

For knækkede træer kan vedmassen op til brudstedet 
bestemmes ved hjælp af stammesidelinjer, der er lavet til 
at producere estimater som er konsistente med 
vedmassefunktionerne [13, 15].  

Den gennemsnitlige vedmasse for den enkelte prøveflade 
findes ved at summere vedmasserne af de 
stående/hældende træer og dividere med 
prøvefladearealet:  

𝑉𝑉𝑆𝑆,𝑖𝑖 =
1
𝐴𝐴𝑖𝑖
�𝑉𝑉𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑗𝑗

𝑖𝑖=1

, 

hvor nj er antallet af stående/hældende døde træer på 
den j’te prøveflade og A er arealet af prøvefladen. 

For det liggende døde ved bestemmes den 
gennemsnitlige døde vedmasse (VL) udtrykt i kubikmeter 
per ha som [17]: 

𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑖𝑖 =
10.000 ∙ 𝜋𝜋2

8𝑀𝑀 �𝑑𝑑𝑙𝑙,𝑡𝑡𝑖𝑖2

𝑚𝑚𝑗𝑗

𝑡𝑡=0

 

hvor M er længden af transektet (målt i m) knyttet til den 
j’te prøveflade, mj er antallet af stykker dødt ved der 
krydses af transektlinjen og dl er diameteren målt hvor 
linje-transektet krydser det t’te træstykke (målt i m).  

Sikkerheden på estimaterne 

Estimater for spredning på estimatet for middelværdien 
beregnes som: 

 𝑠𝑠𝑉𝑉� = �
1

𝐽𝐽(𝐽𝐽 − 1)��𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉��2
𝐽𝐽

𝑖𝑖=0

 

og det tilhørende konfidensinterval fås ved:  

𝑉𝑉� ± 𝑡𝑡𝐽𝐽−1,1−𝛼𝛼/2 × 𝑠𝑠𝑉𝑉� 

hvor 𝑉𝑉�  er estimatet for gennemsnitlig død vedmasse 
opnået som et gennemsnit af i alt J 
prøveflader/transekter, α er konfidensgraden (typisk 5%) 
og t er 97,5% (1-α/2) fraktilen af en t-fordeling med J-1 
frihedsgrader. Bemærk at spredning på middelværdi og 

konfidensinterval beregnes separat for stående og 
liggende dødt ved. 

Et estimat for den samlede døde vedmasse (VD) fås ved: 

𝑉𝑉𝐷𝐷 =
1
𝐽𝐽 ��𝑉𝑉𝑆𝑆,𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝐿𝐿,𝑖𝑖�

𝐽𝐽

𝐽𝐽=1

 

Hvor sikkert estimatet er for en given skovbevoksning 
eller en given skov afhænger af variationen inden for 
bevoksningen (og eventuelt mellem bevoksninger), af 
antallet af prøveflader/transekter og af størrelsen/længden 
af prøvefladerne/transekterne. 

Sikkerheden på estimatet vil falde ved stigende variation 
indenfor og mellem bevoksninger og stige ved stigende 
antal og størrelse/længde af prøveflader/transekter [18].  

Den her anbefalede prøvefladestørrelse udgør et 
pragmatisk kompromis mellem antal 
prøveflader/transekter og størrelsen af den enkelte 
prøveflade/det enkelte transekt. I kompromiset indgår 
samtidig overvejelser om oversigtligheden af prøvefladen 
og derved tidsforbruget ved målingerne. Samtidig svarer 
de anbefalede prøvefladestørrelser og transektlængder til 
de anvendt i en række andre studier [7, 19] og muliggør 
derfor sammenligninger.  

Den anbefalede prøvefladestørrelse afspejler ikke 
overvejelser om et statistisk optimalt design, hvor man 
kan forvente det mindst mulige fejl på estimatet ved de 
anvendte ressourcer. Hertil er der for lidt viden om 
eksempelvis tidsforbruget ved sampling i forskellige 
prøvefladestørrelser og transektlængder og den 
forventede variation indenfor og mellem 
skovbevoksninger i de relevante skovtyper. 

Konklusion 

Dødt ved har stor betydning for skovenes tilbud af 
levesteder for en lang række organismer. På denne 
baggrund er der et behov for regionalt såvel som lokalt at 
opgøre status og udvikling af mængderne af dødt ved. På 
denne baggrund er notatets mål, at give anvisninger for 
hvordan lokale opgørelser af dødt ved kan gennemføres. 

Notatet anbefaler en kombination af cirkulære prøveflader 
og linje-transekter til at opgøre hhv. stående (og 
hældende) og liggende dødt ved. De cirkulære 
prøveflader er identiske med det sampling design der 
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anvendes i den nationale skovstatistik, hvorfor 
resultaterne herfra vil være sammenlignelige. I den 
nationale skovstatistik anvendes ikke linje-transekter, men 
det vurderes at effektiviteten ved linje-transektet vil være 
betydeligt højere end ved at opgøre dødt ved på en fast 
prøveflade. 

Notatet giver anvisninger til hvordan mængderne af dødt 
ved efterfølgende beregnes og hvordan sikkerheden på 
de opnåede estimater estimeres. 
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Appendix 1 
Tabel 1. Mængden af dødt ved i Naturstyrelsens skove fordelt på regioner og typer af dødt ved (baseret på data fra NFI 
2014-2018). 

Type Denmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 

 Dødt ved (1.000 m3) 

  Gennemsnit (m3/ha) 

I alt 1.040 295 363 201 98 85 

 9,0 10,9 11,0 7,0 19,1 4,0 

Stående 718 138 320 159 50 51 

 6,2 5,1 9,7 5,6 9,8 2,4 

Hældende 22 5 3 12 1 1 

 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,0 

Liggende 300 152 40 29 46 33 

  2,6 5,6 1,2 1,0 9,0 1,5 

 

Tabel 2. Dødt ved i Naturstyrelsens skove fordelt til regioner og skovtyper (baseret på data fra NFI 2014-2018). 

  Denmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 

 Dødt ved (1.000 m3) 

  Gennemsnit (m3/ha) 
I alt 1.040 295 363 201 98 85 

9,0 10,9 11,0 7,0 19,1 4,0 
Skov, nål 554 78 252 175 13 34 

9,3 12,6 11,9 8,2 16,5 3,5 
Skov, løv 398 183 79 10 77 50 

10,1 11,0 10,1 4,1 21,1 5,6 
Skov, blandet løv og nål 81 35 27 12 7 1 

7,2 10,1 10,0 4,1 10,7 0,4 
Juletræproduktion 0 - - - - 0 

0,1 - - - - 0,1 
Midlertidig ubevokset skov 6 - 4 3 - - 

1,9 - 4,7 2,6 - - 

 

Tabel 3. Frekvens af prøveflader efter mængder af dødt ved i Naturstyrelsens skove (baseret på data fra NFI 2014-
2018). 

Mængde Denmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 

m3/ha Andel af prøvefladerne (pct.) 

0 46.5 45.3 37.6 48.0 26.8 64.2 

0-10 31.3 30.6 34.5 33.6 29.5 24.5 

10-20 9.7 9.2 11.6 9.9 15.7 6.0 

20-30 3.6 5.5 4.6 2.3 4.0 1.5 

30-40 2.3 2.8 2.3 2.6 6.3 0.5 

40-50 2.0 0.4 3.8 1.1 2.1 2.3 

>50 4.6 6.3 5.6 2.5 15.5 1.0 
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