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1 Indledning  

Dette notat kommer i forlængelse af debatten om udlægning af urørt skov og dets betydning for produktio-

nen af træ uden for Danmark. Der har været en debat om, hvorvidt en reduceret hugst i Danmark blot fører 

til en øget hugst andre steder. Det kaldes lækage1. Det er ikke i sig selv et problem, men kan være det i en 

klima- og natursammenhæng, hvis en øget produktion andre steder leder til et reduceret kulstoflager eller 

opdyrkning af marginale jorder andre steder med stort biodiversitetspotentiale. Tilsvarende kan det også 

være en fordel miljø- og klimamæssigt, hvis en øget produktion andetsteds kan foregå ”grønnere” end i Dan-

mark. Hvorvidt der er sådanne positive eller negative eksternaliteter andre steder er ikke fokus i denne rap-

port. Det vil kræve en særskilt analyse med fokus på nettoeffekten og vil givetvis afhænge af, hvortil en given 

lækage sker.  

I hvor høj grad lækage finder sted, afhænger af det internationale træmarked og prisdannelser heri. I dette 

notat belyser vi denne problemstilling og peger på, hvad der skal til, for at man kan kvalificere, hvilken effekt 

hugst i Danmark har på hugst andre steder.  

2 Prisdannelser på træmarkedet 

Udpegning af urørt skov og ekstensivering af dansk skovbrug gennemføres med biodiversitetsformål (Peter-

sen et al., 2016). Det vil, alt andet lige, reducere produktionen af træ fra disse områder. Såfremt den danske 

produktion formindskes, og den danske efterspørgsel er uændret, kan det potentielt lede til, at prisen på 

træprodukter stiger marginalt på den korte bane, og udbuddet på det globale marked som reaktion på dette 

stiger marginalt. Denne ligevægtsreaktion kan være medvirkende til, at der sker en intensivering af træpro-

duktionen uden for Danmarks grænser, eller at marginale arealer tages i produktion, fordi en marginalt hø-

jere pris påvirker marginale beslutninger andre steder. Vi ved, at ændringer i prisen kan være en drivkraft i 

den globale arealanvendelse, som for eksempel da stigninger i sojaprisen var drivkraften bag regnskovsryd-

ning i Brasilien i 00’erne (se Morton et al., 2006). En afledt effekt af en højere pris kan også være, at træpro-

dukterne skiftes ud med ikke-biobaserede produkter; for eksempel hvor træ til energiformål erstattes af an-

dre grønne energikilder, hvilket ikke leder til øget CO2-udledning, eller at træ som konstruktionsmateriale 

erstattes af mere CO2-intensive produkter (Sathre & O’Connor, 2010), eller at forbruget slet og ret falder.  

Grundlæggende styres den globale produktion af træ af efterspørgsel og udbud. Stiger efterspørgslen, vil 

udbuddet tilpasse sig, indtil en ny ligevægt mellem efterspørgsel, udbud og pris findes. Tilsvarende, hvis ud-

buddet stiger, vil prisen falde og efterspørgslen stige, indtil en ny ligevægt etableres.  Skovejere kan tilpasse 

deres produktion ved at hugge mere eller mindre i skoven (altså på den korte bane: ændre omdriftsalderen 

eller tyndingsintensiteten). Ændringer i produktionen som følge af arealændringer er selvsagt langsommere 

på grund af den lange tidshorisont – i hvert fald hvis det drejer sig om en forøgelse af arealet.  

                                                 

 

1 Bemærk, at lækage her blot relaterer til øget produktion andetsteds og derfor også omtales som produktionslækage. 
Der er altså ikke nødvendigvis tale om kulstoflækage. Der kan dog være en sammenhæng, fordi en mindre (kulstof-) 
effektiv skovdyrkning kan medføre et tab i skovens kulstofpulje, men omvendt kan øget produktion også medføre et 
øget skovrejsningsareal.  
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Den danske produktion og efterspørgsel på træ afstemmes hele tiden gennem priserne på eksport/import 

og på det danske marked. Tidlige studier har vist, at det danske træmarked for rundtræ i høj grad er prista-

gere fra Sverige og Finland (Thorsen, 1998). Andre studier, der kigger på integrationen mellem rundtræsmar-

kedet i Norden, inkluderer ikke Danmark, men har vist, at markederne er integrerede, og priserne udvikler 

sig samhørigt (Hänninen et al., 2007; Toivonen et al., 2002). Nyere studier peger dog på, at rundtræsmarke-

derne ikke er så integreret som tidligere, hverken på globalt niveau (Chudy & Hagler, 2020) eller i nordisk 

sammenhæng (Eriksson & Lundmark, 2020).  

Det efterlader spørgsmålet: Hvis det danske udbud reduceres, har det så en marginal betydning for den glo-

bale prissætning? Svaret på dette spørgsmålet hænger uløseligt sammen med det danske markeds størrelse 

og dermed dets påvirkning på det globale udbud af træprodukter.  

I figur 2.1. illustreres sammenhængen mellem udbuddet af træprodukter og skovarealet i Danmark og glo-

balt. Her kan det ses, at det danske skovareal udgør 0,2 promille af det globale skovareal, og at vi producerer 

2,8 millioner af de 6 milliarder kubikmeter træ, der produceres årligt globalt set, svarende til 0,47 promille af 

udbuddet. Den relativt høje andel af udbuddet fra produktionen i danske skove skyldes blandt andet, at der 

kun findes få arealer i Danmark, der ikke dyrkes.  

Under antagelse af et fuldt integreret verdensmarked for rundtræ og træbrændsel vil der være en perfekt 

udveksling mellem import/eksport og indenrigsproduktion, hvilket også kaldes substitution.  
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Figur 2.1. Skitse over samspillet mellem skovareal og træproduktion i Danmark og globalt 

Kilder på de opgjorte produktionsenheder: http://www.fao.org/faostat/en/#data  

2.1 Lækage og substitution  

En reduktion i produktionen af træ i Danmark vil medføre en øget produktion i andre dele af verden, i det 

omfang udbuddet dansk og udenlandsk produceret træ fungerer som substitutter. Denne lækage vil – under 

forudsætning af perfekt substitution mellem danske træprodukter og de importerede – være én til én. Der 

er dog en lang række faktorer, som gør, at der ikke er perfekt substitution mellem det, der produceres i 

Danmark, og det, der importeres. For det første vil man i mange tilfælde regne på aggregerede data for træ-

produkter, som indeholder flis, kork og tømmer, og der vil derfor være en tendens til lav substitution, fordi 

produkterne (der importeres og produceres herhjemme) simpelthen er fysisk forskellige. For det andet ser 

værdikæden forskellig ud for forskellige produkter, som ikke umiddelbart fremgår af primærproduktet. Op-

skæring af nåletræ medfører eksempelvis et andet restprodukt til brug i papirmasseindustrien end løvtræ 

(gennemgang fra Lundmark & Shahrammehr, 2010). For de tredje er der en tendens til, at forbrugere tillæg-

ger oprindelsen af træprodukter en værdi i sig selv (Blonigen & Wilson, 1999). Hertil findes sandsynligvis også 

en effekt af skovdriftscertificering. For det fjerde kan der ved importerede produkter være forhøjet risiko for 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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større transaktionsomkostninger, valutarisiko og risiko for leveringssvigt som følge af produktions- eller le-

veringsproblemer. For det femte kan udbredelsen af udenlandske søsterselskaber i industrien medføre en 

højere substitution (Blonigen & Wilson, 1999). Samlet set kan man udtrykke effekten i udlandet ved en redu-

ceret produktion i Danmark ved hjælp af lækageraten. En lækage på 100 procent betyder, at hvis man mind-

sker hugsten med 1 kubikmeter i Danmark, så stiger produktionen med 1 kubikmeter et andet sted i verden. 

Er den mindre end 100 procent, vil der blive hugget mindre end 1 kubikmeter et andet sted. 

For at forstå effekterne af disse samspil, kan man opstille økonomiske modeller. 

3 Generelle og partielle ligevægtsmodeller 

Generelle ligevægtsmodeller (Computable General Equilibrium-modeller: CGE-modeller) er sammensatte 

modeller, der tilsammen simulerer store dele af økonomien og de dynamiske handelsinteraktioner mellem 

sektorer og regioner. Anvendelsen af denne modeltype er baseret på at kunne simulere et Business As Usual 

(BAU)-scenarie, hvor udbud og efterspørgsel er i ligevægt (et Equilibirum) og herefter simulere en ændring 

(policy shock) i udbud eller efterspørgsel som følge af et nyt scenarie. En primær komponent i denne model-

type er kaliberingen op imod nationalregnskaberne, hvilket på et aggregeret niveau fremstiller den økono-

miske virkelighed. Med afsæt heri kan interaktionerne beskrives imellem sektorer og lande og udbuddet og 

efterspørgslen på services og varer. (Se mere herom i Babatunde et al., 2017; eller i Beck et al., 2019). Areal-

ændringerne i CGE-modellerne beskrives ofte ved hjælp af konstante transformeringselasticiteter (Constant 

elasticity of transformation: CET), der primært baseres på økonomiske og ikke fysiske egenskaber (Woltjer et 

al., 2017). CGE -modeller har blandt andet været brugt i energisektoren med fokus på mulighederne for at 

afbøde klimaforandringerne med eksempelvis biobrændstof (Babatunde et al., 2017). Der findes både natio-

nale, regionale og globale CGE-modeller. 

Global Trade Analysis Project (GTAP) er en CGE-model, der samlet set beskriver 98 procent af verdens BNP. 

Den har 140 regioner, der hver er opdelt i 57 sektorer, og den beskriver med overraskende høj præcision den 

danske økonomi, med 0,2 procent afvigelse fra nationalregnskabets produktionsværdi (Beck et al., 2019). For 

specifikke formål har den dog visse mangler – blandt andet mangler GTAP-modellen ændringer i udledningen 

af drivhusgasser som følge af arealændringer, ligesom arealanvendelse som sådan er meget groft modelleret.  

Et eksempel på brug af GTAP inden for træproduktion er Gan og McCarl (2007), som har anvendt den til at 

modellere lækage af træproduktion som følge af naturbeskyttelse i forskellige dele af den industrialiserede 

verden (Gan & McCarl, 2007). Her fandt man ved brug af CGE-modellen, at 1 procent nedgang i outputtet af 

træproduktion i EU førte til en stigning i outputtet fra produktionen andre steder på 0,86 procent, hvor ho-

vedparten (0,75 procentpoint) var i tropiske tømmerproducerende lande. Det kan derfor være nærliggende 

at tænke, at udlægningen af urørt skov i Danmark på samme måde fører til øget hugst eller skovrydning. 

Kigger man nærmere på GTAP-modellens opsætning, vil man finde, at elasticiteten for substitutionen mellem 

hjemlig produktion og import er på 2,8 (Huff et al., 1997; Jomini et al., 1991). Det vil sige, at en marginal 

stigning i prisen på europæisk træ på 1 procent vil føre til en marginal stigning i efterspørgslen på importeret 

træ på 2,8 procent. I hvilket omfang det er retvisende for Danmark, er ikke klart. Yderligere skal man være 

opmærksom på, at modellen ikke siger noget om, hvordan den øgede udenlandsproduktion opnås, og der-

med heller ikke hvilke miljø-, klima eller naturkonsekvenser der er tale om. I forhold til nettomiljøeffekten i 

Danmark er det afgørende for de samlede miljøeffekter, hvordan en øget produktion i udlandet fremkommer 
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– for eksempel ved intensivering, øget hugst i eksisterende skove, omlægning fra anden produktion eller fra 

naturområder. 

Partielle ligevægtsmodeller (Partial Equilibrium-modeller: PE-modeller) er meget lig CGE-modellerne. De be-

skriver dog ikke hele økonomien men kun et udsnit af regioner eller sektorer, hvilket tillader et større detal-

jeringsniveau. Blandt andet har de ofte indbygget emissionsfaktorer fra arealændringer (LULUCF) (Woltjer et 

al., 2017). De baseres oftest på fysiske enheder, modsat CGE-modellerne, der opererer i værdiforskydninger 

(Woltjer et al., 2017). Af PE-modeller kan nævnes EUFASOM, som Lauri et al. (2012) anvender til beskrivelse 

af udviklingen af efterspørgslen på træprodukter som følge af en kulstofskat. PE-modellerne har integrerede 

økonometriske komponenter til at beskrive substitutionsadfærd mellem fysiske og økonomiske enheder, 

hvor CGE-modellerne ofte kun arbejder med økonomiske enheder (Woltjer et al., 2017). 

Et eksempel på en PE-model for træsektoren er Kallio og Solberg (2018), som beskriver lækage af træproduk-

tion ved en ekstensivering af skovbruget i Norge på -10/-30/-50 procent frem mod 2040 (Kallio & Solberg, 

2018). De finder i alle scenarierne, at lækagen kortvarigt er på 100 procent, men faldende til 60-80 procent 

frem mod 2040. Dette gælder også for et lignede scenarie med stigende produktion af træprodukter, hvor 

der også fandtes en lækage på under 100 procent. Grunden til en faldende lækage er, at man i baselinesce-

narieriet regner med en kraftig stigning i efterspørgslen frem mod 2040, hvorfor de primære lande, hvor 

produktion lækkes til, ikke kan reagere så kraftigt på, hvad der sker i Norge.  

Hvor de typiske CGE- og PE-modeller betragter mindre policy chok, er en anden måde at bruge dem på at 

fremskrive mulige sammensatte udviklingsscenarier i verden. Lotze-Campen et al. (2018) sammensatte otte 

store CGE- og PE-modeller til at beskrive de potentielle ændringer i arealanvendelsen som følge af en udvidet 

beskyttelse af natur i Europa. Det projekteres i to scenarier: et hvor verden er mangeartet med fokus på 

frihed og selvstændighed, og et hvor fokus er på lokale bæredygtige løsninger inden for økonomi, miljø og 

sociale udfordringer (se mere om scenarierne i Nakicenovic & Swart, 2000). Første scenarie, A2, er et scena-

rie, hvor der projekteres en begrænset stigning i populationen, stor økonomisk vækst, høj stigning i fødevare- 

og foderefterspørgsel, lille beskyttelse af tropisk regnskov, ingen ændring i den europæiske landbrugspolitik 

og en udfasning af bioenergipolitikken. Det andet scenarie, B2, har lille økonomisk vækst og populationstil-

vækst, tilsvarende lav fødevare- og foderefterspørgsel, nogen beskyttelse af arealændringer i tropisk regn-

skov, ingen ændringer i CAP-reformen og begrænset bioenergiefterspørgsel. I 2040 har A2 ifølge modellen 

medført et fald i det dyrkede areal på næsten 18 Mha i Europa, hvilket medfører en stigning i det dyrkede 

areal uden for Europa på i alt 57 Mha, blandt andet 29 Mha i det subsahariske Afrika, 22 Mha i Sydamerika 

og 15 Mha i Sydasien. B2 reducerer det dyrkede areal med 14 Mha i Europa og forøger det med 28 Mha uden 

for Europa, heriblandt 11 Mha i det subsahariske Afrika og 10 Mha i Sydasien. I denne sammenhæng kan det 

bemærkes, at der i A2-scenariet bliver forskudt mere end tre gange (57/18) arealet, der bliver ekstensiveret 

i Europa, til den øvrige del af verden. I B2 er det mindre, men det er stadig to gange arealet (28/14), der bliver 

forskudt som arealforandringer uden for Europa. Denne forskydning skal ikke ses udelukkende som et resul-

tat af mindre produktion i Europa, men også som et resultat af en øget efterspørgsel. Hvor meget lækagen i 

sig selv bidrager til er ikke opgjort eksplicit. Der estimeres en stigning på op til 300 procent på efterspørgslen 

på træprodukter frem mod 2050 (FAO, 2016). Det forventes at blive imødekommet af udbuddet af rundtræ 

fra plantager, der forventes at stige til tre gange det nuværende udbud i 2050. På verdensplan er der også 

lagt op til at imødekomme denne produktion, blandt andet med høst fra naturområder, hvor over 350 milli-
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oner ha naturlig tropisk regnskov er udpeget af nationale regeringer til hugst (FAO, 2016). Den danske efter-

spørgsel på træflis, brænde og træpiller vil, forudsat ingen nye politiske initiativer, være stagnerende eller 

let faldende frem mod 2030 (Energistyrelsen, 2020).  

Der findes mange forskellige modeller med store strukturelle forskelle, fordi deres fokus ligger forskelligt. 

Det er helt afgørende, hvordan de økonomiske agenters adfærd parametriseres, fordi det afgør, hvordan 

modellen reagerer på ændringer i de økonomiske forudsætninger. En af de helt centrale parametre er, hvor 

meget markedet tilpasser sig ændringer i priser – eller hvor elastisk det er. 

4 Elasticitet 

Lækage af nedsat produktion i Danmark af træprodukter til resten af verden vil under forudsætning af perfekt 

substitution mellem danske træprodukter og de importerede alene være betinget af, hvor prisfølsom udbud 

og efterspørgsel er. Denne prisfølsomhed måles traditionelt med elasticiteter – det vil sige, hvor meget æn-

dres efterspørgslen, hvis prisen ændres 1 procent. Elasticiteten på det danske træmarked beskrives nærmere 

i afsnit 5. 

Hvis der ikke er perfekt substitution mellem danske og importerede produkter, afhænger lækagen tillige af 

forholdet mellem indenlandske og udenlandske mængder, deres priser, og hvor sammenlignelige produk-

terne er. 

Generelt vil elasticiteten være mindre på den korte end på den lange bane, også kendt som Le Chatelier-

princippet. I forhold til lækage betyder det, at en eventuel forskydning i forholdet mellem indenrigsproduk-

tionen og importen vil forplante sig langsomt i markedet (Borzykowski, 2019). 

Elasticiteten i substitution mellem import og indenrigsproduktion indgår som en bærende del i parametrise-

ringen af CGE- og PE-modellering. Plevin et al. (2015) viser, at de økonomiske parametre dækker 65 procent 

af variationen i CGE-modellering, hvilket viser, i hvor høj grad substitutionen mellem produkter eksempelvis 

påvirker den projekterede CO2-udledning, helt på linje med anden litteratur (Németh et al., 2011; Schüren-

berg-Frosch, 2015).  

Substitutionsforholdet mellem importerede og indenrigsproducerede varer kan teoretisk set beskrives ved 

hjælp af Armington-elasticiteten, der angiver, i hvilket forhold udbuddet i Danmark substitueres af importe-

rede produkter som følge af prisforskelle mellem danske og importerede produkter. Elasticiteten beregnes 

som en konstant, typisk over en tidsserie af priser på varer og tilhørende kvantiteter. Jo større elasticitet, i jo 

højere grad fungerer importerede varer som substitutter for indenrigsproducerede varer. Olekseyuk og 

Schürenberg-Frosch (2016) estimerer, at Armington-elasticiteten er betydeligt større i træsektoren i Finland, 

end den er i Danmark (tabel 5.1). Det skyldes sandsynligvis, at der er større lighed mellem træprodukter fra 

Finland og deres import af træprodukter, end der er mellem danske træprodukter og dansk importerede 

træprodukter, særligt hvad gælder gavntræet, måske fordi der i Finland er en stor træindustri, som importe-

rer relativt ensartede produkter. Tilsvarende indikerer den relativt lave Armington-elasticitet for Danmark på 

1,15, at efterspørgslen enten reagerer elastisk på ændringer i pris, men ikke så kraftigt som i Finland, eller at 

prisen reagerer elastisk på ændringer i efterspørgslen, men dette heller ikke så meget som i Finland. Der 

findes også andre estimater på Armington-elasticiteten. Temere (2017) estimerer den noget højere.  
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Tabel 4.1. Sammenstilling af Armington-elasticiteter fra litteraturen. Der er ikke nogen øvre 
grænse for, hvor høj en elasticitet kan være. 

 Armington-elasticiteten 

 
Aggregerede træbase-
rede varegrupper 

Træflis og -fibred Rundtræd 

Danmark 1,15a   

Estland   4,529 

Finland 2,43a 1,885  

Frankrig 0,55b-0,95a 0,169 0,769 

Italien 0,26c-1,10a   

Letland   1,039 

Polen   1,306 

Portugal  1,879  

Storbritannien 1,41b   

Sverige   1,062 

Sydafrika 1,27c   

Tjekkiet   1,183 

Tyskland 0,08b 1,333  

Ungarn 1,07a  0,520 

Østrig 1,39a-   

a  Olekseyuk og Schürenberg-Frosch (2016) (Træ- og korkprodukter, 1995-2011) 
b  Welsch (2008) (Landbrug, skovbrug og fiskeri, 1979-1990) 
c  Gibson (2003) (Landbrug, skovbrug og fiskeri 1970-2001) 
d Lundmark og Shahrammehr (2011), 1961-2007 

For at lave yderligere fortolkning af, hvad Armington-elasticiteten betyder for dansk import af træ, skal man 

først beskrive, hvordan følgende funktioner afhænger af prisen:  

- Det danske udbud af og den danske efterspørgsel på dansk træ 

- Den danske efterspørgsel på udenlandsk træ 

- Det udenlandske udbud af og efterspørgsel på udenlandsk træ 

- Den udenlandske efterspørgsel på dansk træ  

Det skyldes, at det er ligevægtsrelationerne mellem disse udbuds- og efterspørgselsfunktioner, der afgør for-

holdet mellem import og produktion og dermed også, i hvilket omfang det danske træmarked er integreret i 

det øvrige nordiske, europæiske eller globale træmarked.  

Generelt kan man sige, at produktionen af træ kan stige enten gennem en intensivering af eksisterende pro-

duktionsarealer, ved hugst i naturskov eller på lang sigt ved skovrejsning. Man kunne forestille sig, at en 

mindre produktion i Danmark ét sted blev kompenseret ved øget produktion et andet sted. For at det vil ske, 
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skal der dog være en grund til, at en ejer vil vælge at reagere på, at produktionen falder et andet sted. Et 

prissignal i markedet vil for eksempel være en sådan grund. Vi er derfor nødt til at se nærmere på prismeka-

nismerne på det danske træmarked og samspillet med det internationale træmarked.    

5 Det danske træmarked  

Den danske produktion af gavntræ fra nåletræ har de sidste 70 år været stigende med store udsving i år med 

storm (figur 5.1). Det kan også ses, at hugsten af gavntræ af bøg (2016) er faldet til 20 procent af, hvad den 

var i 1950. For eg er det cirka 50 procent og for nåletræ er den fordoblet. Hvis man sammenligner gennem-

snittet af hugsten, der blev til gavntræ i perioden 1950-1984 med 1985-2018, kan det ses, at produktionen 

af gavntræ af nål er stort set uændret, mens hugsten af bøg er faldet med 65 procent og eg med 46 procent. 

Dette skal ses parallelt med, at skovarealet er steget med cirka 60 procent i perioden (DST, 2017).  

 

Figur 5.1. Udviklingen i hugsten af gavntræ fordelt på bøge-, ege- og nåletræ.  
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Figur 5.2. Hugsten af træ til gavntræ fordelt på bøge-, ege- og nåletræ.  

Data fra statbank.dk, SKOV55A og SKOV6.  

Der er givetvis flere forklaringer, herunder ændret dyrkningspraksis og en skæv aldersklassefordeling. Ser 

man alene på den driver, der hedder aldersklasse, viser Nord-Larsen et al. (2019), at 34 procent af bøgesko-

ven i Danmark er over 100 år og derfor er tæt på en forventet omdriftsalder. Denne trend har været tilta-

gende siden 1990. Det samme gør sig gældende for rødgran, hvor der er en tiltagende andel af hugstmodent 

vedmasse, der står i skovene, parallelt med at der har været en kraftig stigning i hugsten. Derfor må man 

forvente, at denne effekt isoleret set vil betyde en betydelig stigning i de kommende år på grund af den 

skæve aldersfordeling. (Se også Johannsen et al., 2019). Priserne er dog også afgørende for hugsten. Stiger 

priserne som følge af større efterspørgsel enten fra det danske eller udenlandske marked, vil hugsten øges, 

alt andet lige.  

Kigger man på forholdet mellem prisen på dansk træ og importeret træ af samme type og hugsten i perioden, 

kan det ses, at hugsten af bøg virker stærkt korreleret med den indenrigske pris på bøg (figur 5.3.). Det indi-

kerer, at det ikke kun er aldersklassefordelingen, der er betydende for, hvor meget der hugges, men at skov-

ejerne kan øge eller reducere hugsten, for eksempel ved ændret omdriftsalder eller tynding. Med andre ord: 

Antagelsen om, at hugsten afhænger af prisen, virker rimelig. Endvidere kan der observeres store udsving i 

prisen på importerede varer, som antyder, at den produktmæssige sammensætning varierer meget fra år til 

år i forhold den indenrigske produktion. (Se figur 5.3; figur 5.4; figur 5.5 og figur 5.6).  
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Figur 5.3. Prisen per kubikmeter gavntræ bøg for indenrigs- og importerede varer på den venstre y-
akse og hugsten i perioden på højre y-akse. 

Baseret på data fra Dansk Skovforening (2020) og statbank.dk, KN8Y (se bilag 1). 

 

Figur 5.4. Prisen per kubikmeter gavntræ eg for indenrigs- og importerede varer på den venstre y-
akse og hugsten i perioden på højre y-akse.  

Baseret på data fra Dansk Skovforening (2020) og statbank.dk, KN8Y (se bilag 1). 
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Figur 5.5. Prisen per kubikmeter gavntræ af andet løvtræ (eksklusive tropiske arter) for indenrigs- 
og importerede varer på den venstre y-akse og hugsten i perioden på højre y-akse. 

Baseret på data fra Dansk Skovforening (2020) og statbank.dk, KN8Y (se bilag 1). 

 

 

Figur 5.6. Prisen per kubikmeter gavntræ af nåletræ for indenrigs- og importerede varer på den 
venstre y-akse og hugsten i perioden på højre y-akse. 

Baseret på data fra Dansk Skovforening (2020) og statbank.dk, KN8Y (se bilag 1).  

En del af hugsten af gavntræ i Danmark går til eksport, og derfor er efterspørgslen/forbruget af danskprodu-

ceret træ i Danmark mindre, end figurerne 5.2-5.6 viser.  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

m
3

kr
/m

3

Axis Title

Andet løvtræ (ekskl. tropiske arter), kr./m3

Indenrigspriser Importpriser Hugst

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

m
3

kr
/m

3

Axis Title

Nåletræ, kr./m3

Indenrigspriser Importpriser Hugst



13 

 

Eksporten af råtræ fra Danmark består af dansk produceret træ og af en ukendt mængde reeksport af råtræ 

(importeret træ der igen eksporteres uden bearbejdning, herunder også merchanting2). Af den grund kan 

den danske efterspørgsel på dansk produceret træ ikke beskrives direkte. Som en del af skovstatistikken op-

gøres, hvor mange procent af det dansk savede træ, der eksporteres, fordelt på nål og løv i årene 2011-2017. 

Antages det, at andelen af eksport for 2011 at være gældende helt tilbage til 1993, og at eksportandelen for 

henholdsvis savet træ og usavet træ er ens, kan efterspørgslen efter henholdsvis dansk og importeret træ 

estimeres som vist i figur 5.7, figur 5.8, figur 5.9 og figur 5.10. Her kan det ses, at efterspørgslen på importeret 

bøgegavntræ og efterspørgslen på indenrigsproduktion af bøgegavntræ er nogenlunde lige store i perioden 

(figur 5.7). Tidsserien for eg domineres af et år med meget stor import. Én mulig forklaring er reeksport, der 

ikke er fanget af vores forholdsvis grove antagelse om reeksport.   

 

Figur 5.7. Den danske efterspørgsel på gavntræ af bøg i kubikmeter.  

Data fra statbank.dk, KN8Y (koder i bilag 1) og SKOV6.  

                                                 

 

2 Merchanting: Køb og salg af varer af danske virksomheder der aldrig passerer den danske grænse.  
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Figur 5.8. Den danske efterspørgsel på gavntræ af eg i kubikmeter.  

Data fra statbank.dk, KN8Y (koder i bilag 1) og SKOV6. 

 

 

Figur 5.9. Den danske efterspørgsel på gavntræ af løvtræsarter (eksklusive tropiske arter) i kubik-
meter.  

Data fra statbank.dk, KN8Y (koder i bilag 1) og SKOV6. 
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Figur 5.10. Den danske efterspørgsel på gavntræ af nåletræsarter i kubikmeter.  

Data fra statbank.dk, KN8Y (koder i bilag 1) og SKOV6. 

Ovenstående baserer sig på data fra Danmarks Statistik. Vivian Kvist Johannsen (IGN, KU) har påpeget, at 

data herfra kan være fejlbehæftet. Vi har selv observeret uoverensstemmelser i de indrapporterede data fra 

Danmarks Statistik i forholdet mellem tons og kubikmeter, hvilket peger på, at data kan være fejlbehæftet. 

Det har ikke været muligt inden for projektets tidsmæssige ramme at dykke ned i det. 

5.1 Elasticitet  

Det danske træmarked kan ses som et produkt af prisen på træprodukterne, produktionen og importen. 

Kigger man på, hvor følsom den danske træproduktion er over for ændringer i prisen på dansk træ inden for 

gavntræ af bøg, eg, andet løvtræ og nåletræ, vil man kunne afgøre, i hvor høj grad den danske produktion 

reagerer på en prisændring på dansk træ, og om der er forskel træarterne imellem. På baggrund af en simpel 

OLS-regression kan man se, at der i perioden 1993-2016 var en hældningskoefficient på 0,4 for gavntræ af 

bøg og meget tæt på nul for eg, andet løvtræ og nåletræ (se bilag 2). Det skal understreges, at disse OLS-

regressioner er lavet uden statistisk gennemgang af deres signifikans, hvorfor det her blot skal give en indi-

kation af, hvordan man kan arbejde med prisforholdene. Forudsat at den grove model holder, betyder det 

altså historisk set, at hver gang den danske pris på dansk produceret gavntræ af bøg er steget med 1 procent, 

er udbuddet steget med 0,4 procent. Omvendt ser vi ingen sammenhæng mellem produktionen af gavntræ 

af henholdsvis eg, andet løvtræ og nåletræ og de tilhørende danske priser. Dette er ikke overraskende. Der 

er en relativt høj andel af tæt-på-hugstmoden bøg, og det er en træart med relativ stor fleksibilitet for, hvor-

når man vælger at afdrive den (jordværdikurven er flad omkring optimum). Omvendt er der kun ganske lidt 

hugstmodent eg, da eg i vidt omfang er brugt på skovrejsningsarealer (Johannsen et al., 2019). Derfor er de 

endnu ikke i nærheden af at være hugstmodne, hvorfor de ikke er reelle substitutter. For nål er der lille 

fleksibilitet i hugsttidspunktet – dels på grund af stormfaldsrisiko og dels fordi jordværdikurverne er stejlere, 

hvorved priseffekten slår mindre kraftigt ind. 

Kigger vi på sammenhængen mellem dansk produktion af gavntræ og prisen på importerede varer, kan det 

ses, at alle løvtræsarterne har meget lave hældningskoefficienter, hvorimod nåletræ har en hældning på 0,2. 
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Det svarer til, at en prisstigning på 1 procent på importerede varer medfører en stigning i hugsten i danske 

skove på 0,2 procent (bilag 2).  

Elasticiteter baserer sig på marginale ændringer. Hvis der er tale om at udlægge urørt skov på store andele 

af skovarealet, vil nogle af disse marginalbetragtninger givetvis ikke være gældende (jf. også Petersen et al., 

2016). Man skal dog her være opmærksom på, at netop fordi der er substitution mellem dansk og udenlandsk 

produceret træ, vil en betragtelig reduktion af dansk produceret træ stadig være marginal i forhold til pris-

dannelse. Centralt for effekterne er også, hvad man sammenligner med – udbuddet i dag, udbuddet de sidste 

30 år, eller forventet udbud i fremtiden hvis man ikke havde udlagt arealerne.  

6 Opbygning af en partiel ligevægtsmodel for dansk træ 

I ovenstående gennemgang har vi beskrevet, hvordan man med økonomiske modeller kan anskue, hvilke 

dynamikker der er dominerende ved produktionsændringer i dansk træproduktion. For at få detaljeringsgra-

den på træmarkedet tilstrækkeligt belyst, vurderer vi, at man vil komme længst med en partiel ligevægtsmo-

del.  

I forhold til den indenlandske produktion og efterspørgsel har vi set på, i hvilket omfang reduceret hugst af 

dansk træ ét sted vil føre til øget hugst et andet sted.  For at en sådan effekt skal finde sted, kræver det, at 

en ejer får mere ud af at øge sin hugst end ved ikke at gøre det. Det vil ske, hvis der er en øget pris.  Figur 3.2 

ovenfor indikerer, at det er en rimelig antagelse. Johannsen et al. (2019) finder, at bøgetræ typisk fældes ved 

100-120 år og ved 60-70 år for nål (gennemsnit af arter med lav og høj omdriftsalder, for eksempel lærk og 

douglasgran), hvilket er tæt på, hvad der opfattes som økonomisk optimum i danske skovøkonomiske mo-

deller. Igen viser det tilknytningen til prisen. Prisen på dansk træ afhænger imidlertid af prisen på udenlandsk 

træ. Hvor en række ældre studier tyder på, at dansk prissætning er styret af træmarkedet i Norden, viser en 

række nyere studier, at denne tendens globalt set er faldende. Det er dog ikke belyst for det danske træmar-

ked. Der er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng, men hvor kraftig den er, vides ikke. Man er derfor nødt 

til at modellere priser og udbud og efterspørgsel samlet for det danske og internationale træmarked, før man 

kan svare på, om og i hvor høj grad en reduceret hugst ved for eksempel udlægning af urørt skov vil lede til 

øget hugst andre steder. 

Det indbefatter grundlæggende, at man opstiller et ligningssystem for henholdsvis efterspørgsel på dansk og 

importeret træ, udbud på dansk og importeret træ og en prisfunktion. Ved at antage ligevægt, det vil sige, at 

den samlede efterspørgsel er lig summen af det dansk producerede (minus eksport) og importerede træ 

(minus reeksport), kan man løse ligningssystemet og efterfølgende bruge det til projektioner af følsomhed 

for ændringer. 

I notatet her har vi, med relativt grove antagelser, estimeret priselasticiteten på dansk produceret træ. Som 

påpeget af Henningsen et al. (2019) kan det dog være et problem, hvis der ikke er variation nok til at give 

pålidelige resultater, og en grundigere analyse er derfor nødvendig. Dertil er der behov for estimeringer af 

Armington-elasticiteterne samt eventuelle krydselasticiteter produkterne imellem. Først herefter vil det 

være muligt at løse ligningssystemet og derved kvalificere diskussionen om, i hvilket omfang en reduktion i 

den danske træproduktion fører til en øget produktion andetsteds. Det har desværre ikke været muligt inden 

for projektets rammer, men vil være formålstjeneligt i klima- og biodiversitetsøjemed at arbejde videre med. 
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Der pågår for tiden et arbejde med at udvikle en CGE-model for Danmark (GrønREFORM), som inkluderer 

kulstof, og her indgår elasticitetsestimater også for skov og træ. Disse vil principielt kunne trækkes ud og 

benyttes. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er grund til at tro, at de er bedre estimeret end 

dem, der nævnes i rapporten her. Og igen er datagrundlaget i den model næppe detaljeorienteret nok til at 

kunne besvare spørgsmålene her. 

Et af de ubesvarede spørgsmål er, at lækage ikke kun er et spørgsmål om hvor produktion (og dermed bidrag 

til BNP) foregår, men også at der er nogle sideeffekter herved. Det er især lækage af potentiel biodiversitets-

skadelig produktion, der har fået opmærksomhed, fordi det kan have betydning for den globale biodiversitet 

(Gan & McCarl, 2007; Lotze-Campen et al., 2018). Man er derfor nødsaget til at være bevidst om, i hvilket 

omfang en ekstensivering i Danmark medfører intensivering i udlandet og meget gerne hvorhenne og med 

hvilke sandsynlige marginale natureffekter. Dermed vil man kunne kvalificere, hvordan man vil vægte hensy-

net til dansk natur over for den i udlandet.   

En anden effekt, man bliver nødt til at overveje, er, at hvis man nedsætter produktionen, og prisen for dansk 

træ stiger, vil man utvivlsomt øge incitamentet til at lave skovrejsning og dermed imødekomme ønsket fra 

det danske skovprogram om mere skovareal.  

7 Konklusion 

Udgangspunktet for notatet her var at undersøge, i hvilket omfang vi kan sandsynliggøre effekten på øget 

hugst på andre arealer ved reduceret hugst på visse arealer, for eksempel ved udlægning til urørt skov. Der 

foreligger ikke eksisterende modeller til at belyse dette, men vi anbefaler, at de opbygges ved brug af en 

partiel ligevægtsmodel. 

Grundlaget for at kunne lave en partiel ligevægtsmodel er, at skovejere ændrer adfærd, hvis det kan svare 

sig for dem. De vil derfor ændre udbuddet af træ, hvis det kan svare sig – det vil sige, hvis priserne ændres. 

Hvis der hugges mindre ét sted, vil det kun resultere i øget hugst et andet sted, hvis der er en priseffekt. Vi 

anbefaler en partiel tilgang for at kunne gå i detaljen med det relativt heterogene produkt og produktions-

form. 

I nærværende notat har vi gjort os følgende observationer:  

 Det danske træmarked udgør en meget lille andel af verdens træmarked. En marginal ændring i det dan-

ske udbud, vil derfor sandsynligvis kun medføre en marginal prisændring på verdensmarkedsprisen (men 

selvsagt meget lille), og det vil (marginalt set) øge incitamentet til træhugst i eksisterende skove, men 

også til skovrejsning. Samspillet mellem priserne på dansk produceret træ og træ produceret andre ste-

der er ikke tilstrækkeligt belyst til, at vi kan estimere, hvor stor effekten er, hverken på prisen på dansk 

eller udenlandsk produceret træ eller på udbudsreaktionerne fra andre dele af verden.  

 Flere studier peger på en stærkt øget global efterspørgsel på træ frem mod 2050. Det vil øge presset på 

eksisterende skovressourcer, men også give incitament til øget skovrejsning. Man forventer blandt an-

det, at udbuddet af rundtræ fra plantagedrift udvides til en tredobling frem mod 2050.  

 Der er relativt få studier af samspillet mellem dansk produceret og importeret træ.  

- Olekseyuk og Schürenberg-Frosch (2016) har tidligere vist en tendens til, at substitutionen af dansk 

produceret gavntræ med importeret er elastisk. Det vil sige, at udenlandsk produceret træ kan er-

statte dansk produceret træ i vidt omfang.  
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- Lotze-Campen et al. (2018) viser, at reduktioner i produktionen af træ i Europa kan, under to IPCC-

scenarier, medføre stigninger i produktionen i tropiske regioner.  

 Det danske udbud af gavntræ er ikke konstant, men varierer over tid. 

 Det danske udbud af gavntræ af nåletræ har været stigende over tid, og faldende for løvskovene, men 

forventes at stige periodisk for både løv og nål – dels på grund af den observerede aldersklassefordeling 

og dels på grund af skovrejsning. Når man taler om lækage, er det derfor centralt at adskille løv og nål. 

Ligeledes kan man gætte på, at det vil være vigtigt at adskille certificeret og ikke certificeret træ. Det er 

dog ikke undersøgt her. 

 Ud fra meget grove overslag er det danske udbud følsomt for prisen, men der er forskel træarterne imel-

lem. Det skyldes både aldersklassefordelingen og fleksibiliteten i omdriftsalderen for træarterne. Vi ser 

umiddelbart en større priselasticitet for bøg end for eg og nål. Det vil sige, at den danske hugst i bøg vil 

påvirkes mere af prisændringer end hugsten for nål. For eg skyldes den lave elasticitet nok i højere grad, 

at egearealet er meget ungt. Disse elasticiteter er dog meget groft beregnet og bør kvalificeres bedre. 

Når man vurderer, om lækage er et miljø- og klimamæssigt problem, er det væsentligt at holde sig for øje, 

hvor en eventuel øget produktion flytter hen; er det steder med stor koncentration af oprindelig skov eller 

steder med intensivt dyrkede plantager? Er det lande med en effektiv miljøbeskyttelse? Det er ikke belyst i 

rapporten her, men vil være vigtigt at være opmærksom på. 
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Bilag 1 Varegrupper 

Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) efter land, enhed, im- og eksport, varer og tid  

Varegrupper udvalgt fra import/eksport under positionskoderne for rundtræ (4403) og savet træ (4407), 

fra statbank.dk, KN8Y.  

Andet 

løvtræ 

44039510 Rundtræ til opskæring, af birk (Betula spp.) med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet 

eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot 

eller andre træbeskyttelsesmidler 

Andet 

løvtræ 

44039590 Træ af birk (Betula spp.) (undtagen rundtræ til opskæring), med et tværsnit på ≥ 15 

cm, ubearbejdet, afbarket, afgrenet eller groft tildannet; ikke malet, bejdset eller behandlet 

med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler 

Andet 

løvtræ 

44039600 Træ af birk (Betula spp.), med et tværsnit på < 15 cm, ubearbejdet, afbarket, afgrenet 

eller groft tildannet ; ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyt-

telsesmidler 

Andet 

løvtræ 

44039700 Træ af poppel og asp (Populus spp.) i, ubearbejdet, afbarket, afgrenet eller groft 

tildannet; ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler 

Andet 

løvtræ 

44039910 Poppel, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider 

(undtagen groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lignende; træ, ud-

skåret til brædder, bjælker, planker og lign... 

Andet 

løvtræ 44039920 Tømmer af kastanje, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet 

Andet 

løvtræ 44039950 Tømmer af birk, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet 

Andet 

løvtræ 

44039951 Rundtræ til opskæring, af birketræ, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på 

to eller fire sider 

Andet 

løvtræ 

44039959 Birketræ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire 

sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjs-

skafter og lignende; sveller til jernbaner og l... 

Andet 

løvtræ 

44079310 Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

samlet ende til ende, også høvlet eller slebet 

Andet 

løvtræ 

44079391 Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

høvlet (undtagen samlet ende til ende) 

Andet 

løvtræ 

44079399 Løn, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

(undtagen samlet ende til ende, også høvlet eller slebet) 

Andet 

løvtræ 

44079410 Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 

6 mm, samlet ende til ende, også høvlet eller slebet 
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Andet 

løvtræ 

44079491 Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 

6 mm, (undtagen af samlet ende til ende) 

Andet 

løvtræ 

44079499 Kirsebærtræ, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 

6 mm, (undtaget samlet ende til ende, også høvlet eller slebet) 

Andet 

løvtræ 

44079510 Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

samlet ende til ende, også høvlet eller slebet 

Andet 

løvtræ 

44079591 Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

(undtagen af samlet ende til ende) 

Andet 

løvtræ 

44079599 Ask, savet eller tilhugget i længderetning, skåret og skrællet, af tykkelse > 6 mm, 

(undtagen samlet ende til ende, også høvlet eller slebet) 

Andet 

løvtræ 

44079991 Poppel, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 

mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende til ende) 

Andet 

løvtræ 44079993 Valnød savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet > 6 mm 

Bøg 

44039400 Træ af bøg (Fagus spp.) med et tværsnit på < 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, af-

grenet eller groft tildannet, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbe-

skyttelsesmidler 

Bøg 44039200 Tømmer af bøg, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet 

Bøg 

44039210 Rundtræ til opskæring, af bøg Fagus-arter, også afbarket, afgrenet eller groft tildan-

net på to eller fire sider 

Bøg 

44039290 Bøg Fagus-arter, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller 

fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værk-

tøjsskafter og lignende; sveller til jernban... 

Bøg 

44039300 Træ af bøg (Fagus spp.) med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, af-

grenet eller groft tildannet, ikke malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbe-

skyttelsesmidler 

Bøg 

44079200 Bøg Fagus-arter, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også 

høvlet, slebet eller samlet ende til ende, af tykkelse > 6 mm 

Bøg 

44079210 Bøg savet eller tilhugget i længderetningen, sammensat ved fingerskarvning, også 

høvlet eller slebet, tykkelse > 6 mm 

Bøg 44079230 Bøg savet eller tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse > 6 mm 

Bøg 44079250 Bøg savet eller tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse > 6 mm 

Bøg 44079290 Bøg savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, tykkelse > 6 mm 

Eg 

44039100 Eg (Quercus-arter) i, ubearbejdet, afbarket, afgrenet eller groft tildannet; ikke malet, 

bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler 
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Eg 

44039110 Rundtræ til opskæring, af eg Quercus-arter, også afbarket, afgrenet eller groft til-

dannet på to eller fire sider 

Eg 

44039190 Eg Quercus-arter, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller 

fire sider (undtagen rundtræ til opskæring, groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værk-

tøjsskafter og lignende; sveller til jernba... 

Eg 

44079110 Eg, savet i længderetningen, sammensat ved fingerskarvning, også høvlet eller sle-

bet, tykkelse > 6 mm 

Eg 

44079115 Eg Quercus-arter, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af 

tykkelse > 6 mm, slebet samt samlet ende til ende, også høvlet 

Eg 

44079131 Parketstaver, ikke-sammensatte, af eg Quercus-arter, af tykkelse > 6 mm, høvlet 

(undtagen af krydsfiner eller fineret træ) 

Eg 

44079139 Eg Quercus-arter, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af 

tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende og undtagen parketstaver) 

Eg 44079150 Eg, savet eller tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse > 6 mm 

Eg 

44079190 Eg Quercus-arter, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af 

tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende til ende) 

Nål 

44031010 Ledningsmaster af nåletræ, imprægnerede,  længde ≥ 6 ≤ 18 m, omkreds i tykkeste 

ende > 45 ≤ 90 cm 

Nål 

44031091 Nåletræ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelses-

midler 

Nål 

44031099 Træ, undtagen nåletræ, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træ-

beskyttelsesmidler 

Nål 

44031100 Træ af nåletræ, ubearbejdet, afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire 

sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler 

Nål 

44032000 Nåletræ, afbarket, afgrenet eller groft tildannet, undtagen malet, bejdset eller be-

handlet med træbeskyttelsesmidler 

Nål 

44032010 Tømmer af rødgran eller alm ædelgran, afbarket, afgrenet eller groft tildannet, und-

tagen malet, bejdset/behand. med træbeskyttelsesm. 

Nål 

44032011 Rundtræ til opskæring, af rødgran Picea abies Karst. eller almindelig ædelgran Abies 

alba Mill., også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider 

Nål 

44032019 Nåletræ af rødgran Picea abies Karst. eller almindelig ædelgran Abies alba Mill., ube-

arbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ 

til opskæring; groft tildannet træ til stokke,... 

Nål 

44032030 Tømmer af skovfyr, afbarket, afgrenet eller groft tildannet, undtagen malet, bejdset 

eller behandlet med træbeskyttelsesmidler 
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Nål 

44032031 Rundtræ til opskæring, af skovfyr Pinus sylvestris L., også afbarket, afgrenet eller 

groft tildannet på to eller fire sider 

Nål 

44032039 Nåletræ af skovfyr Pinus sylvestris L., ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft 

tildannet på to eller fire sider (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, 

paraplyskafter, værktøjsskafter og lignen... 

Nål 

44032090 Nåletræ, afbarket, afgrenet eller groft tildannet, undtagen malet, bejdset eller be-

handlet med træbeskyttelsesmidler, i.a.n. 

Nål 

44032091 Rundtræ til opskæring, af nåletræ, også afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to 

eller fire sider (undtagen af rødgran Picea abies Karst., almindelig ædelgran Abies alba Mill. 

eller skovfyr Pinus sylvestris L.) 

Nål 

44032099 Nåletræ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire si-

der (undtagen rundtræ til opskæring; groft tildannet træ til stokke, paraplyskafter, værktøjs-

skafter og lignende; sveller til jernbaner og li... 

Nål 

44032110 Rundtræ til opskæring, af fyr (Pinus spp. med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet 

eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet 

Nål 

44032190 Træ af fyr (Pinus spp.) med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, afgre-

net eller groft tildannet, undtagen rundtræ til opskæring 

Nål 

44032200 Træ af fyr (Pinus spp.) med et tværsnit på < 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, afgre-

net eller groft tildannet 

Nål 

44032310 Rundtræ til opskæring, af ædelgran (Abies spp.) med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubear-

bejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet 

Nål 

44032390 Træ af ædelgran (Abies spp.) med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, 

afgrenet eller groft tildannet, undtagen rundtræ til opskæring 

Nål 

44032400 Træ af ædelgran (Abies spp.) med et tværsnit på < 15 cm, ubearbejdet eller afbarket, 

afgrenet eller groft tildannet 

Nål 

44032510 Rundtræ til opskæring, af nåletræ, med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubearbejdet eller 

afbarket, afgrenet eller groft tildannet, undtagen af fyr og ædelgran 

Nål 

44032590 Træ af nåletræ, undtagen af fyr og af ædelgran, med et tværsnit på ≥ 15 cm, ubear-

bejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet, undtagen rundtræ til opskæring 

Nål 44032600 Nåletræ, ubearbejdet, afbarket, afgrenet eller groft tildannet, i.a.n. i pos. 4403 

Nål 

44071010 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, sammensat ved fingerskarvning, 

også høvlet eller slebet, tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071015 Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 

6 mm, slebet samt samlet ende til ende, også høvlet 
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Nål 

44071030 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse > 6 mm, ikke sam-

mensat ved fingerskarvning 

Nål 

44071031 Nåletræ af rødgran Picea abies Karst. eller almindelig ædelgran Abies alba Mill., sa-

vet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undta-

gen samlet ende til ende) 

Nål 

44071033 Nåletræ af skovfyr Pinus sylvestris L., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende) 

Nål 

44071038 Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 

6 mm, høvlet (undtagen samlet ende til ende og undtagen af rødgran Picea abies Karst., almin-

delig ædelgran Abies alba Mill. eller skovfyr Pin... 

Nål 

44071039 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse > 6 mm, ikke sam-

mensat ved fingerskarvning, ej rød- eller ædelgran 

Nål 

44071050 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse > 6 mm, ikke sam-

mensat ved fingerskarvning 

Nål 

44071071 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, til fremstilling af blyanter, tykkelse 

> 6 mm 

Nål 

44071079 Nåletræ savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet,  længde ≤ 125 

cm og tykkelse > 6 < 12,5 mm 

Nål 

44071091 Rødgran Picea abies Karst. eller almindelig ædelgran Abies alba Mill., savet eller til-

hugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet 

eller samlet ende til ende og undtagen træ til fr... 

Nål 

44071093 Skovfyr Pinus sylvestris L., savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skræl-

let, af tykkelse > 6 mm (undtagen høvlet, slebet eller samlet ende til ende og undtagen træ til 

fremstilling af blyanter og træ af længde ≤... 

Nål 

44071098 Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 

6 mm (undtagen høvlet eller slebet samt rødgran Picea abies Karst., almindelig ædelgran Abies 

alba Mill. og skovfyr Pinus sylvestris L.) 

Nål 

44071099 Nåletræ, savet eller tilhugget i længederetningen, skåret eller skrællet, tykkelser > 6 

mm, i.a.n. 

Nål 

44071110 Fyrretræ (Pinus spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, 

slebet eller samlet ende til ende, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071120 Fyrretræ (Pinus spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, 

høvlet, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071190 Fyrretræ (Pinus spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af 

tykkelse > 6 mm, undtagen samlet ende til ende og høvlet 
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Nål 

44071210 Ædelgrantræ (Abies spp.) og (Picea spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skå-

ret eller skrællet, slebet eller samlet ende til ende, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071220 Ædelgrantræ (Abies spp.) og (Picea spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skå-

ret eller skrællet, høvlet, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071290 Ædelgrantræ (Abies spp.) og (Picea spp.) savet eller tilhugget i længderetningen, skå-

ret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, undtagen samlet ende til ende og høvlet 

Nål 

44071910 Nåletræ undtagen fyr og ædelgran, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

eller skrællet, slebet eller samlet ende til ende, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071920 Nåletræ undtagen fyr og ædelgran, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

eller skrællet, høvlet, af tykkelse > 6 mm 

Nål 

44071990 Nåletræ undtagen fyr og ædelgran, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret 

eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, undtagen samlet ende til ende og høvlet 
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Bilag 2 Priselasticiteter 

Bemærk, at regressionsfunktionerne står i rækkefølgen: bøg, eg, andet løvtræ og nåletræ.  
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Ændring i pris for indenrigsproducerede vare, kr

Priselasticitet for gavntræ, indenrigspriser

Bøg Eg Andet løvtræ

Nåletræ Linear (Bøg) Linear (Eg)

Linear (Andet løvtræ) Linear (Nåletræ)
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Ændring i pris for importerede, kr

Priselasticitet for gavntræ, importpriser

Bøg Eg Andet løvtræ

Nåletræ Linear (Bøg) Linear (Eg)

Linear (Andet løvtræ) Linear (Nåletræ)
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