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Problemstilling 

Der ønskes et sammenfattende notat, der beskriver klimaeffekter af urørt 

skov, såvel for arealer omfattet af Naturpakken (2016) (Johannsen og Nord-

Larsen 2020) som mere generelle arealer. De arealer, der er omfattet af 

Naturpakken, er ikke repræsentative for resten af Danmarks skovareal bl.a. 

som følge af som udgangspunkt lave vedmasser og en afvigende træarts- og 

aldersfordeling. 

Notatet adresserer såvel den kort- (2030-2050) som langsigtede (2050-) 

udvikling.  

Notet er knyttet til IGN’s ydelsesaftale om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening for Miljøministeriet. 

Grundlag 

Der er i Johannsen et al. (2020) angivet en lang række usikkerheder, der 

stadig vil være gældende i nærværende notat. Beregningerne i nærværende 

notat skal derfor ses som angivende et spænd for klimaeffekter. 

Effekterne, som uddybes i det følgende for hhv. biomasse, jord og hugst af 

træ, gælder generelt. Med stigende areal udlagt til urørt skov øges behovet 

for specifikke vurderinger ift. de konkrete arealer, der måtte udlægges. 

Notatet angiver generelle forhold og angiver type af effekter, mens den 

faktiske effekt vil afhænge af arealer og valgt implementering af urørt skov. 

Der er som i de tidligere notater anvendt en generel substitutionseffekt på 1 

(fortrængning af fossil energi såvel som kulstoflagring uden for skoven), 



 

SIDE 2 AF 15 uagtet at dette er lavere end konsensus på området (Leskinen et al. 2018) og 

at den konkrete substitutionseffekt afhænger af udviklingen i andre sektorer 

såvel som de produkter, der hentes fra skovarealerne. Værdien 1 valgt for at 

angive en konservativ værdi for substitutionseffekten af hugget træ. 

Der er anvendt data fra Danmarks Skovstatistik sammenstillet af Johannsen 

et al. (2019) for arealfordelingen for landet som helhed såvel som 

fordelingen til løv og nål inden for de to hovedområder, Jylland og Øerne. 

Desuden bygger nærværende rapport på: 

 Modeller udviklet til den danske Forest Reference Level, rapporteret i 

Danish National Forest Accounting Plan 2021-2030 (NFAP) (Johannsen 

et al. 2019). 

 Beregningsmetoder for opgørelser af skoves klimaeffekter jf. IPCC’s 

retningslinjer (IPCC 2006, 2007, 2014). 

 Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved jf. Johannsen et al. (2015). 

 Skovstruktur i urørt og forstligt drevet skov (Kepfer-Rojas et al. 2017). 

 Udlæg af areal efter Naturpakken (jf. beskrivelse i Johannsen og Nord-

Larsen 2020) 

 Principielle beskrivelser jf. Højgaard Petersen et al. (2020). 

 

Faktorer inddraget i analysen 

 Forventet vedmasseudvikling på træbevoksede arealer og arealer ryddet 

til naturlig succession.  

 Effekt af ændret udvikling i vedmasseniveauerne som følge af 

fravær/ophør af hugst. 

 Effekter på puljen af dødt ved i skoven. 

 Ændrede hydrologiske forudsætninger i skovene som følge af 

dræningsophør og tilstopning af eksisterende dræn. 

 Omlægning af arealer til skovgræsning. 

 Ændret afsætning af træprodukter fra skoven (til træprodukter og energi). 

 

Usikkerheder 

Usikkerheder i analysen er knyttet til en række faktorer bl.a.: 

1) Vedmasseniveauer og hastigheden hvormed de ændres over tid. 

2) Kulstofopbygningen ved omstilling til skov med mere fokus på 

biodiversitet, herunder etablering af lysåbne skovarealer, er svagt 

underbygget med data. Balancen mellem vedmasseudvikling i 

levende og død vedmasse og hugstudtag i overgangsperiode er 

baseret på skøn. 



 

SIDE 3 AF 15 3) Udtag af biomasse fra skoven til kævler, tømmer og bioenergi 

varierer med træart, dimensioner, hugst-teknologi samt muligheder 

for afsætning, og denne variation er ikke inddraget. Analysen opgør 

kulstofpuljen i vedmasseudtaget samlet med en substitution på 1:1. 

Det er antaget, at udlægget af urørt skov ikke påvirker det samlede 

marked for træ. Dette kan ikke forventes at holde hvis store arealer 

påvirkes. Der er ikke analyser tilgængelige der belyser denne 

problemstilling. 

De nævnte usikkerheder vil kunne påvirke resultatet i forskellige retninger. 

Usikkerheden stiger jo længere tid der er gået fra aktuel status. Der henvises 

til Johannsen & Nord-Larsen (2020) for yderligere beskrivelse af disse 

usikkerheder. 

 

Scenarier: 

Der er gennemført beregning for tre scenarier: 

I. BAU – svarende til fortsat forvaltning som hidtil.  

II. NP - Omstilling til urørt skov med løv inden 2025 og nål inden 2050 

med udlæg af arealer til lysåben skov og græsning (jf. Scenarie 2 i 

Johannsen & Nord-Larsen 2020).  

III. STOP - Ophør af hugst fra nu (jf. Scenarie 3 i Johannsen & Nord-

Larsen 2020) 

For at vise effekten ved udlægning af forskellige typer skov til urørt skov er 

beregningerne gennemført for fem typer skov med hver sin træarts-, alders- 

og jordbundssammensætning og derved forskellige kulstofniveauer. 

Undtaget for arealet specifikt udpeget som en del af Naturpakken, udgør de 

øvrige fire skovtyper modelskove med en fordeling af aldre, der resulterer i 

et stort set konstant vedmasseniveau med den standard forvaltning, der er 

registreret i de danske skov (Johannsen et al 2019). De fem typer skov er: 

 

A. Naturpakkearealet. Skov med samme arts- og alderssammensætning som 

arealet udlagt til urørt skov i fbm. Naturpakken. (Se også Johannsen & 

Nord-Larsen 2020 – BAU følger den hidtidige forvaltning ved 

Naturstyrelsen. Beregninger opdateret.) 

B. Gennemsnitsskov. Skov som afspejler de danske skoves fordeling til 

træarter og -aldre samt vækstforhold og derved de beregninger som 

gennemføres i fbm.  National Forest Accounting Plan (NFAP) og med 

BAU jf. NFAP (Johannsen et al. 2019). 

C. Skov på øerne. Skov som afspejler fordelingen til løv- (72%) og nåletræ 

(28%) på øerne. I dette scenarie antages 50 % af arealet med nåletræer at 

være bevokset med rødgran (baseret på tabel 1.5 i Nord-Larsen et al. 

2020). BAU jf. NFAP (Johannsen et al. 2019). 



 

SIDE 4 AF 15 D. Skov i Jylland. Skov som afspejler fordelingen til løv- (38%) og nåletræ 

(62%) i Jylland. I dette scenarie antages 25 % af areal med nåletræer at 

være bevokset med rødgran (baseret på tabel 1.5 i Nord-Larsen et al. 

2020). BAU jf. NFAP (Johannsen et al. 2019). 

E. Gammel løvskov. Skovtypen følger Skov på øerne (C), men 

konverteringen sker kun i løvskov ældre end 120 år (fragmenteret og 

delmængde af samlet skovareal). BAU jf. NFAP (Johannsen et al. 2019). 

 

For at standardisere beregningerne og lette tolkningen af forskelle mellem 

scenarier og skovtyperne, er alle værdier omregnet til ton CO2-eq per ha og 

år med indflydelse på atmosfæren. Dermed angiver negative tal fjernelse af 

CO2 fra atmosfæren og positive tal udledning (både CO2 og CH4 og N2O 

omregnet til CO2-eq per ha og år). Dette beskriver de forventede effekter på 

udledningerne af drivhusgasser som afspejles i de årlige rapporteringer af 

klimaregnskabet. Resultater er sammenfattet i Tabel 1 til Tabel 3 i Bilag 1.  

Som udgangspunkt for arealerne i B-D er taget skovarealer, hvor 

aldersklassefordelingen er i overensstemmelse med de foryngelsesmodeller, 

der er estimeret i NFAP (Johannsen et al. 2019). For areal i E er kun 

delmængden >120 år medtaget.  

Vedmasseniveauet for aldersklasser og regioner er som udgangspunkt 

baseret på NFAP og antages konstant i BAU scenariet, mens der for de to 

øvrige scenarier forventes de samme høje niveauer som angivet i Johannsen 

& Nord-Larsen 2020 og Kepfer-Rojas et al. 2017. Udvikling i 

kulstofpuljerne for de forskellige arealer og scenarier er gengivet i Tabel 5 

Bilag 1. 

 

Resultater og diskussion 

Konsekvensen af udlæg af urørt skov for CO2-optag og –lager afhænger af 

det enkelte scenarium i samspil med typen af skov, der lægges urørt. 

Konsekvenserne ændrer sig endvidere over tid og afhænger af hvilke puljer 

der betragtes (se nedenstående afsnit og tabeller i Bilag 1). 

Effekt på skovbiomassens kulstof-lager 

Ved udlæg af urørt skov bibeholdes træerne på arealerne og kan derfor 

fortsætte væksten uden der fjernes vedmasse fra arealet. I forhold til 

scenarier, hvor træer fældes, leder dette til en større opsparing af kulstof i 

skovens træer. Fælles for alle skovtyper er derfor, at kulstof-lagret (udtrykt i 

CO2–eq) i skovens biomasse er størst for scenarier med umiddelbart 

hugststop (III) og mindst for business-as-usual (I) (Tabel 1, Tabel 2 og 

Tabel 3).  

For BAU (Scenarie 1) er den årlige ændring i skovbiomassens lager af 

kulstof (optag fratrukket hugst) næsten konstant og tæt på 0 for de 



 

SIDE 5 AF 15 forskellige skovtyper. Dette skyldes at optaget af CO2 nogenlunde 

modsvarer fjernelse af CO2-eq gennem hugsten over tid. Dog sker der frem 

til 2050 en opbygning af CO2-lagret i skove, som ligner Naturpakkens 

arealer, fordi lagret er lille ved periodens begyndelse. Modsat sker der frem 

til 2050 en udledning fra gamle bøgeskove, fordi hugsten i de modne skove 

overstiger tilvæksten. 

For scenarier med udlæg af urørt skov, der indebærer et umiddelbart stop for 

al hugst (Scenarie III), sker der en opbygning af skovbiomassens kulstof-

lager. Opbygningen er størst i de første 15 år. Ændringen aftager 

efterhånden som skovbiomassen nærmer sig sit maksimale niveau og 

emissioner fra døde og rådnende træer nærmer sig optaget gennem 

fotosyntesen, således at den samlede ændring i skovbiomassens kulstof-

lager nærmer sig 0 om end der vil være naturlige udsving grundet f.eks. 

stormfald eller brand. Opbygningen i de første perioder er størst for 

Naturpakke-arealerne, fordi disse har et forholdsvis lille initialt lager, mens 

opbygningen er mindst for gamle bøgeskove, der lægges urørt, fordi disse 

som udgangspunkt har et CO2-lager som er tæt på det maksimale. 

For scenarier med omstilling til urørt skov over en periode og 

biodiversitetstiltag sker, den største forøgelse af skovbiomassens kulstof-

lager typisk i perioden 2005-2050, som følge af vedvarende hugst frem til 

2030 og i nogle tilfælde frem til 2050. Gennemgående i beregningerne 

resulterer scenarier med biodiversitetstiltag (etablering af lysåbne arealer, 

fjernelse af eksotiske nåletræer og græsning) en lavere opbygning af 

kulstoflager end ved hugststop. Denne effekt er særlig udtalt for jyske 

arealer, hvor nåletræer, særligt eksotiske nåletræer, udgør en stor andel af 

det samlede skovareal.  

Effekt på skovjorden 

Fælles for alle scenarier er ændringerne i skovjordens kulstof-lager er 

nogenlunde konstant. Dette er i overensstemmelse med en række studier, 

som viser, at selvom skovjordens kulstof-lager er meget stort, sker 

ændringerne i puljerne meget langsomt, og optag/udledninger er derfor 

ganske små (Gundersen et al 2020 og Gundersen et al 2021). Ved scenarier 

II og III forventes dræning at ophøre. Udledninger af drivhusgasser fra 

drænede organiske jorde og genfugtede organiske jorde opgøres jf. 

retningslinjer for klimaregnskaber (se også Johannsen et al. 2019). Disse 

fremgår af Tabel 1 for Naturpakke arealet og i Tabel 2 for de øvrige arealer 

(og derfor fremgår de ikke af tabel 3. 

Effekt på hugst og CO2-optag 

Fælles for scenarierne II og III er en reduktion af hugst på arealerne i 

forhold til Scenarie I. Ved hugststop (III) er der ingen hugst, mens der i 

scenariet med biodiversitetstiltag (II) er en indledende hugst frem til 2030-

2050, særligt hugst af eksotiske nåletræer.  



 

SIDE 6 AF 15 Fælles for skove forvaltet som business-as-usual (Scenarie 1) er at CO2-

optaget fra atmosfæren for landet som helhed er konstant og højt (7,9-8,3 t 

CO2-eq/ha/år). For arealer udlagt som en del af Naturpakken er optaget 

mindre, i særdeleshed i 2030-2050 (4,0 t CO2-eq/ha/år). Dette hænger 

sammen med den konkrete sammensætning af træarter og -aldre.  

For gamle løvskove er optaget i 2020-2030 forholdsvis lavt (4,4 t CO2-

eq/ha/år), hvilket skyldes at gamle træer generelt vokser langsommere end 

unge.  

I skove udlagt til urørt skov med et umiddelbart stop for al hugst (Scenarie 

III), er det samlede optag i 2020-2030 på linje med optaget i Scenarie 1. 

Dog er CO2-optaget på arealer udlagt som en del af Naturpakken højere i 

skove udlagt til urørt skov end ved forvaltning som i Scenarie I (Tabel 1). 

Dette skyldes, at yderligere hugst mindsker kronedækket og derved 

fotosyntesen, i den allerede ret åbne skov. I efterfølgende perioder (2050-) 

mindskes det samlede optag af CO2 i skove udlagt til urørt skov efterhånden 

som det samlede kulstof-lager nærmer sig det maksimale i de udlagte skove.  

I Tabel 4 er for hver af de forskellige kombinationer angivet den estimerede 

effekt i forhold til BAU scenarierne. Forskellene omfatter effekten i skoven 

(sum af effekt på levende biomasse, dødt ved og jordbund), effekt på 

hugstens omfang og dermed mulighed for substitution og effekten på 

størrelsen af det eksternerne lager af kulstof i træprodukter fra hugst (HWP).  

Effekt på samlede emissioner 

Den samlede effekt på emissioner af drivhusgasser til atmosfæren ved 

udlæg af skov til biodiversitetsformål, med eller uden indledende 

biodiversitetstiltag (hugst, dræningsophør, mv.), vil afhænge af det samlede 

areal, der omfattes og hvorledes det resterende skovareal forvaltes som følge 

heraf. 

I et ukendt omfang vil en del af den reducerede hugst, som følge af et øget 

udlæg af urørt skov, blive hentet i andre skove. I følge opgørelsen af det 

samlede skovareal i Danmark i 2019 (Nord-Larsen et al. 2020) sker der i 

øjeblikket en netto-opsparing af vedmasse i skovene på 1,5 mio. m3/år, 

hvorfra den reducerede hugst på de urørt udlagte skovarealer i et vist 

omfang vil kunne hentes. I hvilket omfang dette kan og vil ske, påvirkes af 

hvilke arealer, der udlægges til urørt skov, herunder træarts- og 

alderssammensætningen og den hidtidige forvaltning af arealerne. 

Endvidere afhænger størrelsen af en sådan eventuel forøgelse af hugsten på 

andre arealer af priselasticiteten for træmarkedet i Danmark. Der er ikke 

endnu foretaget en sådan analyse i Danmark, som belyser effekten på bl.a. 

råvareforbrug, import, behov for at udnytte kapacitet i maskinpark og 

træindustri og anvendelsen af alternative materialer til konstruktion og 

energi.  



 

SIDE 7 AF 15 I det omfang udlæg af urørt skov leder til øget hugst på det øvrige skovareal 

eller øget import, svarende til den ”sparede” hugst på de udlagte arealer, vil 

udlæg af urørt skov føre til uændrede eller ligefrem øgede udledninger af 

drivhusgasser til atmosfæren som følge af øgede transportafstande.  

Ændringerne af skovenes klimapåvirkning som følge af Naturpakken 

isoleret set vil have ringe betydning på national skala, fordi de berørte 

arealer kun udgør omkring 2 % af det danske skovareal eller 0,3 % af 

landarealet.  

Med den nye aftale om udlæg af samlet 75.000 ha skov med biodiversitet 

som hovedformål påvirkes 12 % af det samlede skovareal eller 2 % af 

landarealet. Det er endnu ikke fastlagt hvor den urørte skov udlægges og 

hvorledes tidligere udpegninger og udlæg til biodiversitetsformål kommer 

til at indgå i dette. Det er derfor ikke muligt at estimere den faktiske effekt. 

Med en tidshorisont frem til 2030 eller 2050, vil udlæg af urørt skov med en 

træartsfordeling svarende til landet som helhed medføre en samlet forøgelse 

af emissioner af drivhusgasser, når hugst af træ medtages som et bidrag til 

kulstoflager (HWP) og substitution af fossile energikilder og CO2-dyre 

materialer (Tabel 5). 

 

Indflydelse på klimarapportering 

Den danske klimarapportering for skovene og hugsten af træ fra skovene 

indgår direkte i LULUCF-rapporteringen (skovenes kulstofpuljer og HWP) 

og indirekte i energirapporteringen (biomasse rapporteres med ingen 

emissioner i energirapporteringen da emissioner ved hugst rapporteres fuldt 

ud i LULUCF-rapporteringen).  

I det omfang der sker en øget anvendelse af træ i bygninger, vil dette 

medføre et lavere energiforbrug til andre materialer og emissioner fra 

byggesektoren vil dermed reduceres.  

I opgørelse af de danske skoves kulstofpuljer og udvikling anvendes data fra 

Danmarks Skovstatistik. I opgørelsen af ændringer anvendes data fra to 

fulde dataindsamlingsperioder for at undgå rapporteringer, der baseres på 

enkelt års data. Dermed bliver rapporteringen i 2030 baseret på forskellen 

mellem kulstofpuljer opgjort med data fra 2021-2025 og 2026-2030. Det må 

derfor forventes, at den fulde effekt af den ændrede forvaltning gradvist 

bliver synlig i klimarapporteringen i perioden 2030-2050 og efterfølgende. 

Der er i nærværende notat alene taget udgangspunkt i effekten på det danske 

CO2 regnskab ved de forskellige virkemidler. Virkemidlerne indgår dog i 

den samlede effekt på drivhuseffekten og derved på klimaforandringerne på 

globalt niveau. 

En del af de foreslåede virkemidler har effekter ud over Danmarks grænser. 

Hele eller delvise hugststop vil sandsynligvis lede til en øget import af træ 



 

SIDE 8 AF 15 til savværksindustri, byggeri, møbelindustri og i et vist omfang til 

energisektoren. Dette vil lede til mere transport og heraf øgede udledninger. 

Ændret hugst vil påvirke priser og dermed prisrelationen til andre og mere 

CO2-dyre materialer, som eksempelvis stål eller beton i byggeriet. 

Hvorledes dynamikken og priselasticiteten omkring danske og udenlandsk 

træ, træprodukter og alternativer vil påvirke dette, vides ikke. 

Import af træ eller stål tæller ikke med i det danske klimaregnskab. Det gør 

international transport heller ikke. Der kan således være en klima-

regnskabsmæssig fordel i at flytte klimabelastningen ved produktionen af 

træ og andre produkter over på andre lande gennem at indføre hugststop på 

hele eller dele af det danske skovareal. Denne strategi vil imidlertid 

medvirke til en forøgelse af de samlede globale CO2-udledninger i det 

omfang efterspørgslen efter energi og materialer ikke samtidig mindskes.  
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Tabel 1. Effekter af forskellige scenarier for Naturpakke arealet. Vækstvilkår og fordeling til 

løv/nål som for det konkrete areal omfattet af Naturpakken. Alle drivhusgasser omregnet til 

samme enhed, CO2 ækvivalenter (CO2 eq. per ha og år).  

A: Naturpakke arealet  2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

I: Reference udvikling (BAU)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) 1,1 2,1 -0,4 0,0 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,2 0,2 0,2 0,2 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -8,4 -6,3 -6,1 -6,3 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -7,0 -4,0 -6,2 -6,0 

II: Udvikling med udlæg af arealer til 
lysåben skov og græsning (NP) 

    

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -0,7 -5,5 -2,9 -0,6 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,2 0,0 0,0 0,0 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,1 0,1 0,1 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -6,0 -1,4 -0,2 -0,2 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -6,6 -6,9 -3,1 -0,7 

III: Udvikling med hugst-stop (STOP)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -8,3 -6,7 -2,0 -0,6 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,2 0,0 0,0 0,0 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,1 0,1 0,1 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -8,1 -6,7 -2,0 -0,5 

Der er arbejdet videre med beregning af akkumulering ved hugst-stop ligesom beregninger 

af hugstudbytter fra omlægningen er genberegnet ift. Johannsen & Nord-Larsen 2020. 
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Tabel 2. Effekter af forskellige scenarier for træbevoksede arealer. Vækstvilkår og fordeling til 

løv/nål som gennemsnit for hele landet. Alle drivhusgasser omregnet til samme enhed, CO2 

ækvivalenter (CO2 eq. per ha og år). 

B: Hele landets skovareal samlet 2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

I: Reference udvikling (BAU)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -8,5 -8,2 -8,1 -8,2 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -8,3 -8,0 -8,0 -7,9 

II: Udvikling med udlæg af arealer til 
lysåben skov og græsning (NP) 

    

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -3,2 -2,0 -1,3 -0,3 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,2 0,0 0,0 0,0 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 

0,0 0,1 0,1 0,1 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -4,3 -2,5 0,0 0,0 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -7,4 -4,5 -1,3 -0,1 

III: Udvikling med hugst-stop (STOP)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -6,5 -5,8 -1,3 -0,5 

Litter lag (t CO2 eq/ha/yr) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

CO2 fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,2 0,0 0,0 0,0 

N2O fra drænet organisk jord (t CO2 
eq/ha/yr) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 fra drænet og genfugted 
organisk jord (t CO2 eq/ha/yr) 

0,0 0,1 0,1 0,1 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet (t CO2 eq/ha/yr) -6,4 -5,7 -1,3 -0,3 
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Tabel 3. Effekter af forskellige scenarier for træbevoksede arealer. Vækstvilkår og fordeling til 

løv/nål som hhv. på øerne og i Jylland. Alle drivhusgasser omregnet til samme enhed, CO2 

ækvivalenter (CO2 eq. per ha og år). Drivhusgasser fra organiske jorde har samme niveau som i 

Tabel 2. Er medregnet i samlet opgørelse, men ikke angivet i denne tabel. 

C: Øerne  2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

I: Reference udvikling (BAU)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -8,0 -7,6 -7,6 -7,6 

Samlet  -7,7 -7,5 -7,5 -7,6 

II: Udvikling med udlæg af arealer til 
lysåben skov og græsning (NP) 

    

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -1,7 -5,6 -2,3 -0,3 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -4,7 0,0 0,0 0,0 

Samlet -6,3 -5,5 -2,3 -0,1 

III: Udvikling med hugst stop (STOP)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -7,3 -6,6 -2,1 -0,4 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet -7,1 -6,6 -2,0 -0,2 

D: Jylland 2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

I: Reference udvikling (BAU)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -8,8 -8,5 -8,4 -8,5 

Samlet  -8,6 -8,3 -8,3 -8,2 

II: Udvikling med udlæg af arealer til 
lysåben skov og græsning (NP) 

    

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -3,7 -0,5 -0,9 -0,3 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -4,2 -3,6 0,0 0,0 

Samlet -7,7 -4,0 -1,0 -0,1 

III: Udvikling med hugst stop (STOP)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -6,1 -5,4 -1,0 -0,5 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet -5,9 -5,3 -1,0 -0,4 

E: Gammel løv > 120 år, øerne 2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

I: Reference udvikling (BAU)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) 7,1 8,5 1,2 -0,4 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -11,8 -8,7 -5,8 -6,2 

Samlet  -4,4 0,0 -4,4 -6,3 

II: Udvikling med udlæg af arealer til 
lysåben skov og græsning (NP) 

    

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -1,7 -0,6 -0,5 -0,3 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) -1,6 0,0 0,0 0.0 

Samlet -3,2 -0,6 -0,5 -0,1 

III: Udvikling med hugst stop (STOP)     

Vedmasse (t CO2 eq/ha/yr) -1,2 -1,6 -0,5 -0,3 

Hugst (t CO2 eq/ha/yr) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet -1,0 -1,6 -0,5 -0,1 
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Tabel 4. Forskelle i optag (t CO2 eq/ha/yr) i forhold til BAU, for scenarier, areal og del (areal, 

hugst og samlet). En negativ værdi angiver en mindre udledning end i BAU mens en positiv 

værdi angiver en højere udledning end i BAU. Drivhusgasser fra organiske jorde har samme 

niveau som i Tabel 2. Er medregnet i samlet opgørelse, men ikke angivet i denne tabel. 

Scenarie No Areal Del 2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

    t CO2 eq/ha/yr 

II: NP A Naturpakke Vedmasse mv -2,0 -7,8 -2,7 -0,7 

II: NP A Naturpakke Hugst 2,3 4,9 5,9 6,1 

II: NP A Naturpakke Samlet 0,3 -2,9 3,2 5,4 

II: NP B Hele landet Vedmasse mv -3,4 -2,2 -1,4 -0,4 

II: NP B Hele landet Hugst 4,2 5,7 8,1 8,1 

II: NP B Hele landet Samlet 0,9 3,6 6,7 7,8 

II: NP C Øerne Vedmasse mv -1,9 -5,7 -2,5 -0,4 

II: NP C Øerne Hugst 3,3 7,6 7,6 7,6 

II: NP C Øerne Samlet 1,4 2,0 5,1 7,1 

II: NP D Jylland Vedmasse mv -3,8 -0,7 -1,0 -0,4 

II: NP D Jylland Hugst 4,7 5,0 8,4 8,5 

II: NP D Jylland Samlet 0,8 4,3 7,4 8,1 

II: NP E Kun løv > 120 år Vedmasse mv -9,0 -9,3 -1,9 0,0 

II: NP E Kun løv > 120 år Hugst 10,2 8,7 5,8 6,2 

II: NP E Kun løv > 120 år Samlet 1,2 -0,6 3,9 6,2 

III: STOP A Naturpakke Vedmasse mv -9,6 -9,0 -1,8 -0,7 

III: STOP A Naturpakke Hugst 8,4 6,3 6,1 6,3 

III: STOP A Naturpakke Samlet -1,2 -2,7 4,3 5,5 

III: STOP B Hele landet Vedmasse mv -6,6 -5,9 -1,4 -0,6 

III: STOP B Hele landet Hugst 8,5 8,2 8,1 8,1 

III: STOP B Hele landet Samlet 1,9 2,3 6,7 7,6 

III: STOP C Øerne Vedmasse mv -7,5 -6,7 -2,2 -0,5 

III: STOP C Øerne Hugst 8,0 7,6 7,6 7,6 

III: STOP C Øerne Samlet 0,5 0,9 5,4 7,1 

III: STOP D Jylland Vedmasse mv -6,2 -5,6 -1,1 -0,6 

III: STOP D Jylland Hugst 8,8 8,5 8,4 8,5 

III: STOP D Jylland Samlet 2,6 2,9 7,3 7,8 

III: STOP E Kun løv > 120 år Vedmasse mv -8,4 -10,3 -1,9 0,0 

III: STOP E Kun løv > 120 år Hugst 11,8 8,7 5,8 6,2 

III: STOP E Kun løv > 120 år Samlet 3,4 -1,6 3,9 6,2 
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Tabel 5. Kulstoflager for forskellige scenarier for træbevoksede arealer – fordelt til 

hovedpuljer, omregnet til samme enhed, CO2 ækvivalenter (CO2 eq. per ha). Puljerne for dødt 

vedmasse og litter laget er ansat til samme niveauer for skovtyper, inden for hvert scenarie. 

Derfor er de kun angivet for areal type A. 

Scenarie Pulje (t CO2 eq/ha) 2020 2030 2050 2100 2200 

 A: Naturpakke areal      

I: BAU Vedmasse, levende 232 228 225 225 226 

  Vedmasse, død 6 10 14 22 24 

  Litter lag 46 46 46 46 46 

II: NP Vedmasse, levende 232 270 305 352 354 

  Vedmasse, død 6 19 35 71 89 

  Litter lag 46 47 49 54 55 

III: STOP Vedmasse, levende 232 330 428 469 492 

  Vedmasse, død 6 19 35 71 89 

  Litter lag 46 47 49 54 55 

 B: Hele landet      

I: BAU Vedmasse, levende 232 228 225 225 226 

II: NP Vedmasse, levende 232 267 291 332 332 

III: STOP Vedmasse, levende 232 330 428 469 492 

 C: Øerne      

I: BAU Vedmasse, levende 347 343 341 342 342 

II: NP Vedmasse, levende 347 361 457 549 552 

III: STOP Vedmasse, levende 347 457 573 651 665 

 D: Jylland      

I: BAU Vedmasse, levende 185 182 178 179 179 

II: NP Vedmasse, levende 185 229 222 242 242 

III: STOP Vedmasse, levende 185 278 369 394 421 

 E: Øerne, > 120 år      

I: BAU Vedmasse, levende 695 585 428 378 401 

II: NP Vedmasse, levende 695 709 704 704 704 

III: STOP Vedmasse, levende 695 692 704 704 704 
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