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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. 

Denne rapport har til formål at komme med anvisninger 
til, hvordan mængderne af dødt ved kan fremskrives. 
Opgaven har i øvrigt konkret til formål at anvende 
metoderne beskrevet i [1] til at fremskrive mængderne 
af dødt ved med de seneste udlæg af urørt skov og 
opdaterede data om skovene forvaltet af 
Naturstyrelsen. 

Rapporten er kvalitetssikret af Lars Vesterdal og Inger 
Kappel Schmidt, IGN, Københavns Universitet. 

Maj 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 er 
associeret til det døde ved.  

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 mængden af dødt ved i 
skovene [2, 3]. I skove forvaltet af Naturstyrelsen 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 dødt veds levesteder. 

Retningslinjerne for forvaltningen af Naturstyrelsens 
skove vil ganske givet sikre, at mængden af dødt ved i 
skovene, og derfor også de levesteder, som det døde 
ved tilbyder, øges over tid. Det er dog uvist, om 
indsatsen igennem den nuværende forvaltning er 
tilstrækkelig i forhold til målene eller om der er behov 
for yderligere specifikke tiltag. Denne rapport har til 
formål at sammenfatte en metode til fremskrivning af 
mængderne af dødt ved ud fra skovens aktuelle status 
og de iværksatte tiltag. Metoden bygger på tilgangen 
anvendt i studiet Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt 

ved [1]. Nærværende notat gengiver den anvendte 
metode, men indeholder ikke det videnskabelige 
grundlag bag. For detaljer, der vedrører metoderne bag 
fremskrivningen, henvises læseren til den originale 
rapport. 

Definitioner 

Dødt ved kan defineres som ved fra træer, som ikke 
længere er levende og derfor ikke deltager i 
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 [4]. 

Liggende dødt ved omfatter træstammer og trædele, 
der ligger på skovbunden.  Ofte opdeler man det 
liggende døde ved i 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, der er laget af plantemateriale under 
nedbrydning, der ligger oven på mineraljorden.  

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

Det opretstående og hældende døde ved udsættes for 
andre påvirkninger end det liggende døde ved, idet der 
ikke er samme grad af jordkontakt og dermed fugtighed, 
som for det liggende døde ved. Det stående døde ved 
vil oftere være soleksponeret, tørt og varmere, da det 
når en større højde over jorden. Det 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 skoves 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, der vedrører biodiversitet, men 
opgøres eksempelvis som en del af det nationale 
kulstofregnskab [5]. 
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Tilgang af dødt ved i 
Naturstyrelsens skove 

Forvaltningsinstruksen, der gælder for driften af 
Naturstyrelsens skove danner baggrund for 
fremskrivningen af dødt ved [6, 7]. 
Forvaltningsinstruksen indeholder en række elementer, 
der har betydning for den forventede tilgang af dødt ved 
i skovene. Disse omfatter: 

1) Udpegning af veterantræer/livstræer 
2) Behandling af stormfældet træ 
3) Forvaltning af skovbryn, skrænter og vand 
4) Udlæg af urørt skov 
5) Brug af særlige driftsformer 

I det følgende beskrives kort hvordan hver af de 
ovenstående elementer påvirker tilgangen af dødt ved, 
idet interesserede læsere henvises til den originale 

publikation for baggrundsviden om de enkelte 
elementer og deres betydning for mængden af dødt ved 
[1]. 

Udpegning af veterantræer/livstræer 

Naturstyrelsen er certificeret efter såvel FSC og PEFC’s 
skovstandard [2, 3], hvilket medfører at der i forbindelse 
med foryngelse af skoven skal udpeges mindst 5 
livstræer per ha eller svarende til mindst 10 kbm/ha. 
Desuden skal der i mellemaldrende og ældre 
tyndingsbevoksninger efterlades min. 3 højstubbe eller 
liggende døde træer i alt pr. ha. Herudover skal 
eksisterende træruiner og liggende træer under naturlig 
nedbrydning bevares og beskyttes. Med de nuværende 
retningslinjer for forvaltning af Naturstyrelsens skove 
forventes antallet af livstræer at blive større. Antallet af 
træer udpeget til livstræer er derfor anslået som det 
fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1. Forventet antal eksisterende og nye udpegninger af veterantræer/livstræer i forhold til aldersklasser og 
hovedtræartsgrupper [1]. Udpegede veteran/livstræer i aldersklasserne 5 og 15 år i løv udgøres af overstandere. 

  Aldersklasse (år) 

  5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 >120 

År Art Antal (stk/ha) 
2020 Løv 3 2            

2020 Nål           5 5 5 

2040 Løv     3 5 5 5 5 5 5 8 10 

2040 Nål     5 5 5 5 5 5 5 7 10 

Udpegning af veterantræer/livstræer bidrager i sig selv 
ikke til puljen af dødt ved, men efterhånden som 
livstræerne bliver ældre og dør, bliver puljen af dødt ved 
større. Den forventede, gennemsnitlige levealder for eg, 
bøg, andre løvtræer og nåletræer er ansat til hhv. 400, 
300 og 150 år. Da en del af træerne naturligt dør 
tidligere end deres maksimale levealder som følge af 
stormfald, sygdomme (insekter, svampe etc.) eller 
ændret hydrologi, ansættes den årlige dødelighed til 
1/forventet levealder. Desuden forventes livstræer at 
bidrage til puljen af dødt ved gennem tab af døde grene 
og stammedele. Herved antages bidraget af dødt ved til 
den samlede pulje at være 0,8 pct. af volumen af 
livstræerne (gennemsnitlig mortalitet for veterantræer). 

Behandling af stormfældet træ 

Ved stormfald vælter træer uden for den planlagte 
hugst. Ifølge retningslinjerne for driften af 
Naturstyrelsens skove, ses dette som en mulighed for 
at skabe større mængder dødt ved i skovene. På 
arealer udlagt til urørt skov og gamle driftsformer samt i 
bevoksninger kortlagt efter Natura 2000 undlades derfor 
i mange tilfælde helt oparbejdning af stormfald. I øvrige 
løvtræbevoksninger efterlades spredt stormfald som 
udgangspunkt til naturlig nedbrydning, hvor der ikke er 
andre væsentlige hensyn til f.eks. færdsel. Ved andre 
typer stormfald skal arealerne som udgangspunkt leve 
op til kravene i certificeringerne, og der skal derfor 
efterlades mindst 5 livstræer per ha eller svarende til 
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mindst 10 kbm/ha som beskrevet ovenfor omkring 
udpegning af listræer/veterantræer. 

Stormfald har betydelig effekt på de danske skove både 
i form af katastrofale stormfald, der omfatter store 
arealer og som mindre, afgrænsede stormfald og 
enkelttræer, der vælter. Risikoen for stormfald 

afhænger af en række forhold, hvoraf de vigtigste er 
træart, højde og tid siden sidste forstyrrelse 
(hugstindgreb). På baggrund af en analyse af tidligere 
stormfald er stormfaldsrisikoen opgjort i Tabel 2 for hhv. 
løv- og nåletræer i forskellige aldersklasser. Stormfald 
antages at resultere i et input af dødt ved, som 
reflekterer denne risiko. 

Tabel 2. Stormfaldsrisiko, angivet som pct. arealandel, der bliver påvirket af stormfald i et år, som gennemsnit [1]. 
Ændringer i stormfaldsrisikoen fra 2020 til 2120 skyldes forventede ændringer i skovenes arts- og alderssammensætning 

  Aldersklasse (år) 

  5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 >120 

År Art Stormfaldsrisiko (%) 

2020 Løv 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 

 Nål 0 0 0 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18 

2120 Løv 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7 

 Nål 0 0 0 3 5 7 11 13 15 16 17 20 22 

Forvaltning af skovbryn, skrænter og vand 

Retningslinjerne for den naturnære skovdrift betyder, at 
der i Naturstyrelsens skove fastholdes eller frembringes 
mindst 50 m brede skovbryn, hvor bevoksningen 
udgøres af robuste, egnskarakteristiske træ- og 
buskarter. I skov mod åben kyst skal bredden være 
mindst 100 m.  Der er ikke specifikke angivelser af 
forvaltningen af dødt ved i skovbrynene. 

I henhold til retningslinjerne skal skrænter med særlig 
naturmæssig værdi henligge urørt, drives skånsomt 
eller plejes.  Ved kystskrænter og lignende bør 
nedskredne træer og buske efterlades og indgå i de 
naturlige kystudligningsprocesser. Nåletræsbevokset 
kystskrænt skal som hovedregel søges fritlagt i en 
passende takt. Derudover er der ikke angivelse af 
særlige tiltag for dødt ved i retningslinjerne.  

Da der ikke ligger en særskilt forvaltningsinstruks for 
dødt ved i skovbryn samt på skrænter, og fordi det 
forventes at en del af livstræerne generelt udpeges i 
disse områder, forventes forvaltningen i de områder 
ikke at give en ekstra tilgang af dødt ved.  

Genskabelse af mere naturlige hydrologiske forhold er 
et vigtigt element i udviklingen mod naturnær skovdrift 
på Naturstyrelsens arealer. Således graves ikke nye 
grøfter, og bortset fra lovgivningsmæssige forpligtelser 

oprenses eksisterende grøfter som udgangspunkt ikke 
længere. I nogle områder vil ophør af vedligeholdelse 
eller aktiv lukning af grøftesystemer medføre, at træer 
dør som følge af ændret hydrologi.  

Genskabelse af de hydrologiske forhold i skovene 
forventes lokalt at give anledning til øgede mængder af 
dødt ved. Imidlertid er det uvist, hvor stor en del af 
arealet, der påvirkes af forvaltningen. Endvidere 
forventes nedbrydningen af det døde ved at blive 
påvirket af de fugtigere forhold, dog i variabelt omfang 
og retning. Idet såvel det påvirkede areal som 
nedbrydningshastigheden er ukendt, antages 
genskabelsen af de hydrologiske forhold i denne 
rapport ikke at bidrage til de samlede mængder af dødt 
ved. Der er dog behov for at undersøge, hvad overgang 
til naturlig hydrologi betyder for tilgangen af dødt ved og 
dets nedbrydning. 

Udlæg af urørt skov  

Udlæg af urørt skov medfører at al hugst og fjernelse af 
døde/døende træer standses. Kun sikkerhedsmæssige 
forhold (nærhed til publikumsfaciliteter), kan medføre at 
store grene/enkelte træer, fældes eller på anden måde 
nedlægges, men de efterlades i bevoksningen som 
bidrag til puljen af dødt ved. Der er aktuelt (december 
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2020) udlagt 16.151 ha urørt skov i Naturstyrelsens 
skove.  

Udlægning af urørt skov er et af de virkemidler, der 
direkte har den største effekt på puljen af dødt ved, som 
forventeligt stiger, når der ikke fjernes træ fra skovene. 
Hvor hurtigt og hvorledes puljen af dødt ved udvikler sig 
i skove udlagt til urørt skov, påvirkes af skovens og 
alder og struktur ved udlægningen, lokalitet og 
produktivitet og tiden siden udlægning til urørt skov.  

Som udgangspunkt forventes mængden af dødt ved i 
Naturstyrelsens skove ved fremskrivningens 
begyndelse at være lig med opgørelsen foretaget af 
Danmarks Skovstatistik [8]. Udviklingen i mængden af 
dødt ved afhænger af opbygningen af træbiomasse og 

derfor af jordbundsforholdene. Ved fremskrivningen er 
jordbunden derfor klassificeret som hhv. gode 
vækstlokaliteter (lerede morænejorde) og dårlige 
vækstlokaliteter (sandede hedesletter og bakkeøer).  

På baggrund af studier af ophobningen af dødt ved i 
skove, som har været urørt i lang tid, forventes 
mængden af dødt ved at nærme sig 100 m3/ha på de 
gode vækstlokaliteter og 40 m3/ha på de dårlige 
vækstlokaliteter 100 år efter skoven er udlagt til urørt 
skov. Hvordan udviklingen vil være i den 
mellemliggende periode er uvist, men det er i 
beregningerne antaget, at udviklingen er lineær (Tabel 
3). 

 

Tabel 3. Forventede mængder af dødt ved i skove udlagt til urørt skov [1]. Arealet markeret med gråt viser niveauerne i 
følsomhedsberegningerne gående fra en faktor 0,5 til 1,5 i forhold til standard-scenariet. 

  Dødt ved (m3/ha) 

År Lokalitet Standard 0,5 0,75 1,25 1,5 

2020 Gode vækstlokaliteter 10 5 10 10 15 

2020 Dårlige vækstlokaliteter 10 5 10 10 15 

2070 Gode vækstlokaliteter 70 35 50 90 105 

2070 Dårlige vækstlokaliteter 30 15 20 35 45 

2120 Gode vækstlokaliteter 100 50 70 130 150 

2120 Dårlige vækstlokaliteter 40 20 25 55 60 

 

Andre driftsformer 

De særlige driftsformer på Naturstyrelsens arealer 
omfatter bl.a. græsningsskov, stævningsskov, egekrat 
og arealer udlagt til bevaring af genressourcer. Arealer 
med særlige driftsformer forvaltes efter en række 
særlige principper, der for græsningsskov indeholder 
skærpede krav til bevaring af gamle træer og dødt ved. 
Indtil aftalen om Naturpakken i 2016, omfattede de 

særlige driftsformer også plukhugstdrift. Da en del af 
særligt de bøgedominerede skove forventes forvaltet 
efter principperne for plukhugstdrift uanset at 
forvaltningsinstruksen herfor ikke længere er gældende, 
medtages denne forvaltningstype i det følgende. 

Forvaltningen af skov udlagt til særlige driftsformer 
forventes at følge udviklingen angivet i Tabel 4. 
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Tabel 4. Mængder af dødt ved i skov forvaltet efter særlige driftsformer. Arealet markeret med gråt viser niveauerne i 
følsomhedsberegningerne gående fra en faktor 0,5 til 1,5 i forhold til standard-scenariet. 

  
Dødt ved (m3/ha) 

  
Plukhugst Egekrat Gen-ressourcer 

År Lok. Standard 0,5 0,75 1,25 1,5   

2020 Gode vækstlokaliteter 8 4 8 8 12 10 5 

2020 Dårlige vækstlokaliteter 7 3,5 7 7 10,5 10 5 

2070 Gode vækstlokaliteter 20 10 15 25 30 10 5 

2070 Dårlige vækstlokaliteter 13 6,5 10 16 19,5 10 5 

2120 Gode vækstlokaliteter 25 12,5 20 30 37,5 10 5 

2120 Dårlige vækstlokaliteter 17 8,5 13 21 25,5 10 5 

Skovrejsning 

Skovrejsning øger skovarealet, men det tager lang tid 
før, at skove, som plantes i dag, opbygger betydelige 
mængder af dødt ved. Der er ikke særlige vejledninger 
for forvaltningen med hensyn til dødt ved på 
Naturstyrelsens skovrejsningsarealer, men de er 
omfattet af de øvrige vejledninger og principper. 

Med den eksisterende politik på området forventes der 
en del skovrejsning i løbet af de kommende 100 år. 
Som udgangspunkt forventes der at blive plantet 200 
ha/år i gennemsnit på Naturstyrelsens arealer. I løbet af 
fremskrivningerne kommer der ikke store træer, der kan 
udpeges til veterantræer/livstræer. Men, det forventes, 
at der efter 60 år vil ske en begyndende opbygning af 
dødt ved, således at der efter 100 år vil være ca. 5 
m3/ha for de arealer der har opnået en alder på 100 år 
(Tabel 5). 

Tabel 5. Udviklingen af dødt ved i skovrejsning. 

Alder Dødt ved 

år m3/ha 

20 0 

40 0 

60 2 

80 3 

100 5 

 

Fremskrivning af mængderne 
af dødt ved 

Analysen hviler på det skovbevoksede areal, der 
forvaltes af Naturstyrelsen, fordelt på træarter (løv/nål) 
og aldersklasser. Analysen medtager således ikke 
lysåbne arealer, selvom der på disse kan findes 
fritstående træer, der kan bidrage til den samlede pulje 
af store og/ eller døde biologisk værdifulde, træer. Det 
træbevoksede areal forventes i simuleringerne 
opretholdt. Denne antagelse holder muligvis ikke i 
forhold til nyere retningslinjer for udlæg af urørt skov, 
hvor ikke-hjemmehørende nåletræsarter fældes og 
efterlades til naturlig succession. Ved høje 
græsningstryk fra eks. vildt kan arealerne blive friholdt 
for træbevoksning over lange tidsspænd. 

Udgangspunktet for simuleringen er 
aldersklassefordelingen i skove forvaltet af 
Naturstyrelsen bestemt ud fra det senest tilgængelige 
skovkort opdateret i 2019. Det antages derved at 
aldersklassefordelingen ikke har ændret sig væsentligt 
siden den seneste driftsplanrevision. Desuden er det 
antaget, at mængden af dødt ved som udgangspunkt 
for simuleringerne svarer til mængderne målt på 
Danmarks Skovstatistiks prøveflader [8] svarende til 9,0 
m3/ha. 
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Særligt for arealet udlagt til urørt skov er der i 
simuleringerne taget udgangspunkt i det udlagte 
skovareal efter Naturpakken samt tidligere udlægninger 
med et samlet areal på i alt 16.151 ha og deres 
fordeling til træarter og aldersklasser bestemt ud fra 
Naturstyrelsens skovkort og implementering af hugst 
stop. 

Tilgang af dødt ved 

Tilgangen af dødt ved bygger på prognoser relateret til 
de enkelte virkemidler som gennemgået ovenfor. For en 
række af virkemidlerne fremkommer tilgangen ved 
overgangen fra en aldersklasse til den næste. Det 
gælder udpegningen af veterantræer, hvor den 
udpegede mængde af veterantræer ændrer sig fra en 
aldersklasse til den næste.  

Andre virkemidler, som eksempelvis urørt skov og 
særlige driftsformer er kendetegnet ved en forventet 
endelig mængde af dødt ved efter lang tids forløb. I 
simuleringerne er der regnet med, at denne mængde 
nås efter 100 år, og at den opnås med en lineært forløb.  

Endelig er tilgangen af dødt ved fra stormfald bestemt 
af stormfaldssandsynligheden og forvaltningen af det 
stormfældede træ efter Naturstyrelsens retningslinjer. 

Nedbrydning af dødt ved 

Mængden af dødt ved reduceres over tid som følge af 
den almindelige nedbrydning af dødt ved. Hvor hurtigt 
det døde ved nedbrydes og forsvinder, afhænger i høj 
grad af træets tykkelse og art samt eksponering for fugt, 
varme og lys. Nedbrydningshastigheden beskrives ofte 
ved den såkaldte halveringstid, der angiver tiden det 
tager for halvdelen af stofmængden at forsvinde ved et 
eksponentielt henfald. 

Det eksponentielle henfald beskrives ved funktionen: 

𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑁𝑁0 ∙ 𝑒𝑒−𝑘𝑘∙𝑡𝑡 

hvor N0 er mængden af dødt ved fremskrivningens 
begyndelse og N(t) er den tilbageværende mængde 
ved tidspunktet t efter fremskrivningen. Hvor 
halveringstiden beregnes som: 𝑇𝑇½ = 𝑙𝑙𝑙𝑙(2)

𝑘𝑘
. Hvis 

halveringstiden er kendt, kan henfaldet derfor beregnes 
som:  

𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑁𝑁0 ∙ 𝑒𝑒
−ln (2)

𝑇𝑇½
∙𝑡𝑡 

På baggrund af en analyse af 
nedbrydningsrater/halveringstider observeret for en 
række forskellige studier, som omfattede forskellige 
lokaliteter, træstørrelser og træarter anvendte 
Johannsen et al. [1] en halveringstid på 20 år (Figur 1). 

 
Figur 1. Henfald af dødt ved under forskellige 
halveringstider (T½). Figuren viser den forventede 
udvikling i tilbageværende dødt ved som følge af træets 
gradvise forrådnelse. 

Samlet udvikling i mængderne af dødt ved 

Den samlede tilgang af dødt ved beregnes som 
summen af input fra de forskellige tiltag (T) beskrevet 
ovenfor (∑ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝑇𝑇

𝑇𝑇=𝑁𝑁
𝑇𝑇=1 ) mens afgangen beregnes med 

henfaldsfunktionen ud fra mængden af dødt ved ved 
periodens begyndelse. Således fremskrives den 
samlede mængde af dødt ved trinvis ud fra mængderne 
ved simuleringens begyndelse:  

𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡 = � 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑇𝑇

𝑇𝑇=𝑁𝑁

𝑇𝑇=1
+ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢−𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)∙ln (2)

ℎ  

hvor 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡 og  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝 er mængden af dødt ved hhv. 
ved periodens slutning og begyndelse, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡,𝑇𝑇 er 

input af døde vedmasse fra tiltag T,  ℎ  er 
halveringstiden for biomassens henfald og 𝑡𝑡 er tid. 

Resultater 

Ud fra de nuværende retningslinjer for forvaltningen af 
Naturstyrelsens skove forventes mængden af dødt ved 
at stige kraftigt i de kommende 100 år, fra en 
gennemsnitlig død vedmasse 9,6 m3/ha i 2020 til 36,7 
m3/ha (Tabel 6). Et interessant bidrag fra analysen var, 
at den tidligere fremskrivning fra 2014 til 2019 [1], var 
meget tæt på det faktiske niveau i 2019 [8]. 
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Tabel 6. Udviklingen i mængderne af dødt ved fra specifikke forvaltningstiltag. Udviklingen beskrevet under ”Basis” 
henviser til den forventede udvikling uden særlige tiltag (T) svarende til den hidtidige forvaltning. 

Kilde 2020 2040 2060 2080 2100 2120 

 1.000 m3 

Almindelig arealdrift 

Basis 763 703 684 687 702 722 

Veterantræer 2 32 134 328 469 737 

Stormfald 30 471 731 1.031 1.214 1.334 

Særlig arealdrift 

Urørt skov mv. 228 641 1.055 1.377 1.608 1.839 

Asketoptørre 10 27 13 6 3 2 

Skovbryn og vand - - - - - - 

Skovrejsning efter 2020 - - - - 8 28 

I alt 1.032 1.873 2.617 3.430 4.003 4.661 

 m3/ha 

Gennemsnit 9,6 16,9 22,7 28,8 32,5 36,7 

Analysen viser, at forvaltningen af skovene uden 
særlige tiltag (Basis), i store træk vedligeholder den 
nuværende mængde af dødt ved i skoven. Stigningen i 
det døde ved skyldes for en dels vedkommende udlæg 
af urørt skov og andre driftsformer, som over en 100 
årig periode opbygger en gennemsnitlig død vedmasse 
på 85 m3/ha. Et andet stort bidrag kommer fra 
behandlingen af stormfald, som kun i et mindre omfang 
udnyttes. Endelig medfører udpegning af veterantræer, 
som også er en del af forvaltningen i henhold til 
skovcertificeringen, en betydelig stigning i de samlede 
mængder af dødt ved. 

Følsomhedsanalyser 

En fremskrivning af de døde vedmasser som 
gennemført i dette studie er selvsagt forbundet med 
store usikkerheder. Der er derfor gennemført 
følsomhedsanalyser på de parametre der forventes at 
bidrage mest til usikkerheden i fremskrivningen. 

Der er som standard anvendt en gennemsnitlig 
dødelighed af udpegede evighedstræer på 0,8 pct. Det 
er vanskeligt at vide hvor stor den faktiske dødelighed 
vil være. Vi analyserede følsomheden af 
fremskrivningen ved at variere dødeligheden i standard-
scenariet fra 0,5 - 5 gange. Hvis dødeligheden er 5 

gange standard-dødeligheden stiger den 
gennemsnitlige døde vedmasse stort set lineært til 
næsten 60 m3/ha på de 100 år simuleringerne varer 
(Figur 2). I de øvrige simuleringer aftager stigningen 
over tid og bliver over 100 år 33-42 m3/ha. 

 
Figur 2. Følsomhedsanalyse af dødeligheden af 
udpegede evighedstræer. Figuren viser den 
gennemsnitlige døde vedmasse for hele skovarealet, 
hvor alle andre parametre følger standard-scenariet. De 
anvendte dødeligheder svarer til 0,5 - 5 gange 
dødeligheden i standard-scenariet. 

Ændringer i stormfaldsrisikoen på 50 – 150 pct. af 
standard-scenariet giver anledning til stort set ligefremt 
proportionale ændringer i den gennemsnitlige døde 
vedmasse i skovene (Figur 3). Efter 100 år er den 
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gennemsnitlige døde vedmasse i skovene steget til hhv. 
32 og 48 m3/ha for en stormfaldsrisiko på hhv. 50 og 
150 % af standard-scenariet. 

 
Figur 3. Følsomhedsanalyse af stormfaldsrisikoen. 
Figuren viser den gennemsnitlige døde vedmasse for 
hele skovarealet, hvor alle andre parametre følger 
standard-scenariet. Procent-angivelserne henviser til 
ændringen i forhold til standard-scenariet.  

På tværs af alle arter og typer af dødt ved er der i 
analysen brugt en standard halveringstid for det døde 
ved, vel vidende at nedbrydningshastigheden varierer 
betydeligt mellem forskellige arter og størrelser af dødt 
ved og er afhængig af lokale klimatiske og topografiske 
forhold. En følsomhedsanalyse viser, at halveringstiden 
påvirker akkumuleringen af dødt ved betydeligt (Figur 
4). Ændring af halveringstiden fra 15 til 35 år medfører, 
at der akkumuleres 16 m3/ha yderligere over en 100 
årig periode.  

 

 

 
Figur 4. Følsomhedsanalyse af halveringstiden anvendt 
til at simulere nedbrydningen af det døde ved. Figuren 
viser den gennemsnitlige døde vedmasse for hele 
skovarealet, hvor alle andre parametre følger standard-
scenariet. Procent-angivelserne henviser til ændringen i 
forhold til standard-scenariet. 

Diskussion og konklusion 

Analysen viser, at de valgte forvaltningstiltag, der er 
implementeret i Naturstyrelsen skove, forventeligt vil 
øge mængden af dødt ved i skovene betydeligt. 
Analysen viser endvidere, at et niveau på 20 m3/ha nås 
inden for en ~30 årig periode. 

I de europæiske lande er den gennemsnitlige døde 
vedmasse i skovene 5-25 m3/ha [9]. Med den 
forvaltning, der lægges op til for Naturstyrelsens 
arealer, vil Naturstyrelsen i løbet af ca. 30 år altså opnå 
en større mængde dødt ved end gennemsnittet for de 
fleste europæiske lande. Forudsætningen er, at ca. 20 
pct. af skovarealet er udlagt til særskilt forvaltning (urørt 
skov og særlige driftsformer), og at en betydelig 
mængde ved efterlades i skovene som konsekvens af 
de gældende retningslinjer og politikker.  

Forudsætningen for fremskrivningerne i nærværende 
notat er, at specifikke tiltag er stedfastsatte (hvilke typer 
skov gennemføres tiltagene i) og kvantificerede (hvor 
mange træer eller hvor stort areal, der er omfattet). En 
række tiltag, som potentielt kan påvirke mængderne af 
dødt ved og hastigheden, hvormed det døde ved 
dannes, men som ikke er stedfastsatte og 
kvantificerede, omfatter veteranisering af træer, 
genopretning af naturlig hydrologi, udlægning af 
lysåbne arealer i skov og ændret græsning. Disse 
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elementer forventes at være en del af forvaltningen i 
urørt skov, men omfanget er ukendt. Idet veteranisering 
er et forholdsvis arbejdskrævende og dyrt tiltag 
forventes mængderne herfra ikke at være store, mens 
ændring af de hydrologiske forhold samt græsning kan 
påvirke større arealer og have stor umiddelbar effekt på 
både tilførsel og nedbrydning af det døde ved. 

I forbindelse med vedtagelsen af en natur- og 
biodiversitetspakke, der i 2021-2024 skal være med til 
at forbedre biodiversiteten i Danmark, forventes 75.000 
ha skov udlagt til urørt skov. Da de specifikke arealer 
ikke endnu er udpegede og den konkrete forvaltning på 
de enkelte arealer ikke er fastlagt (fx rydning af 
eksotiske træer og re etablering af lysåbne arealer), har 
det ikke i forbindelse med dette projekt være muligt at 
undersøge effekten af det yderligere areal udlagt til 
urørt skov på mængden af dødt ved i Naturstyrelsens 
skove. Udlæg af urørt skov med hugststop giver 
imidlertid det største enkelt-bidrag til den samlede pulje 
af dødt ved, og det må derfor forventes, at det yderlige 
udlæg af urørt skov med hugststop vil bidrage 
betydeligt til den samlede mængde dødt ved i 
Naturstyrelsens skove, hvis alle eller dele af de 75.000 
ha bliver udlagt her. 

Der er ikke foretaget en vurdering/analyse af, hvilken 
effekt de øgede mængder dødt ved i skovene vil have 
på organismer tilknyttet dødt ved og herved til skovenes 
biodiversitet. Tidligere studier har vist, at sikringen af en 
række arter kræver 20-50 m3 dødt ved per hektar 
afhængig af skovtype og region [10]. Den nedre del af 
dette spænd kan ifølge denne rapports analyser nås på 
arealer forvaltet af Naturstyrelsen inden for 30 årig 
periode, mens det vil kræve yderligere tiltag at nå det 
øvre niveau som gennemsnit for Naturstyrelsens skove. 
Det skal dog bemærkes, at man som følge af udlægget 
af urørt skov med hugststop mange steder i skovene vil 
nå niveauer betydeligt over 50 m3/ha. 
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