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Indledning 
Lavbundsjorder er et aktuelt instrument, der har flere formål. Udtagning af lavbundsjorder kan dels reducere 

landbrugets udledning af drivhusgasser, og dels være med til at genskabe eller forbedre natur og således 

bidrage til Danmarks miljø- og klimamålsætninger. Udtagningen er målrettet kulstofrige lavbundsjorder, og 

effekten opstår ved, at vandstanden hæves, og dyrkningen ophører, hvorefter nedbrydningen af jordens 

kulstofindhold enten helt ophører eller sker langsommere, hvormed der udledes færre drivhusgasser. 

Udtagning i Klima-Lavbundsordningen er målrettet lavbundslandbrugsjord og tilknyttede arealer. Der er i 

tidligere udredninger set på kompensationsniveauet for landbrugsjord under denne ordning eller lignende 

ordninger (Pedersen 2020a; 2020b; 2021; Pedersen & Jacobsen, 2019). Nogle af disse lavbundsarealer er dog 

skovbevoksede arealer i tilknytning til landbrugsjord og er således ikke dækket af de nævnte tidligere 

udredninger. Nærværende notat supplerer således disse udredninger ved at illustrere værdien af 

skovbevoksede arealer i klima-lavbundsprojekter, så denne værdi kan benyttes til at anslå 

lodsejerkompensation. Notatet omfatter træarterne bøg og rødgran på bonitet 2 og 4 samt rødel og bygger 

på beregninger og analyser foretaget i forbindelse med tidligere arbejde (Lundhede & Thorsen, 2021a; 

2021b).  

Metode og forudsætninger 
Notatet her viser venteværdikurver for en række træarter med tilhørende tabeller, hvor sammenhæng 

mellem alder, diameter og venteværdi kan aflæses. Venteværdien er et samlet udtryk for værdien af både 

den stående vedmasse og jordens alternativomkostning – det vil sige værdien af den fremtidige drift – og 

kan under bestemte forudsætninger bruges som udgangspunkt for fastsættelse af kompensations for udtag 

af lavbundsjorde med skovbevoksede arealer.  

En hævning af vandstanden på arealer bevokset med bøg og rødgran vil have konsekvenser for den fremtidige 

vækst og kvalitet af bevoksningen. Især for bøg må man forvente en dårlig sundhedstilstand, som kan 

resultere i topdød, rødmarv og øget risiko for stormfald (Bergstedt, 2016), og for begge arter må det 

formodes, at den fortsatte drift vil være udfordret. Rødel er tolerant og kan trives i stillestående vand, og 

effekten af en vandstandshævelse er givetvis mindre end for de to andre arter. 

Venteværdier for bøg på bonitet1 2 og 4 er baseret på beregninger foretaget i Lundhede og Thorsen (2021a), 

hvor det forudsættes, at bevoksningen selvforynges med en tyveårig afvikling af skærmen. Skærmstilling sker 

i år 90 for bonitet 2 og år 110 for bonitet 4. Venteværdier for rødgran på bonitet 2 og 4 er baseret på 

beregninger fra det bagvedliggende arbejde i Lundhede og Thorsen (2021b), hvor forudsætningen er, at 

bevoksningen renafdrives ved økonomisk optimal omdrift i år 85 efter plantning. Venteværdiberegningerne 

for rødel er baseret på beregninger fra Lundhede og Thorsen (2017), hvor eksisterende tilvækstkurver er 

tilrettet til en model for naturlig foryngelse, hvor udtynding sker løbende, dog med en stærkere udtynding i 

                                                           

 

1 I skovbruget anvendes ofte fem forskellige bonitetsklasser, hvor 1 er den bedste og 5 er den dårligste. Se Bergstedt 

(2016) side 77-78 for uddybende forklaring. 
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år 60 og hugning af skærmstillingen i år 70. Tilvæksten er baseret på Morville og Helms’ oversigt, som den 

fremgår i Skovbrugstabeller (Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 1979), hvor der ikke er angivet nogen bonitet. 

Alle beregningerne bygger på en forudsætning om, at lodsejer fortsat ejer det skovbevoksede areal, men ikke 

længere må drive skoven forstlig – det vil sige, at der ikke må foretages hugst og salg af træerne. 

Beregningerne repræsenterer således det privatøkonomiske tab relateret til den forstlige drift, som følger af 

udtagningen, og omfatter således ikke jagt- eller herlighedsværdier. 

Der er ved beregningerne anvendt en diskonteringsrente på tre procent, hvilket er i tråd med tidligere 

analyser af danske skoves ligevægtsafkast, se Thorsen (2010). 

Beregningerne er baseret på bedste tilgængelige data og viden omkring omkostninger og gevinster og giver 

et kvalificeret bud på driftsøkonomiske tab af udtagning af skovbevoksede lavbundsjorde. Ved udtag af 

skovbevokset lavbundsjord kan nærværende beregninger, på baggrund af viden om eller vurdering af 

bevoksningens alder og bonitet samt måling af bevoksningens gennemsnitlige diameter i 130 cm højde, give 

et skøn over lodsejerens tab ved ophør af skovdriften. Ved konkret benyttelse bør man sikre sig, at de 

skovdyrkningsmæssige forudsætninger svarer til dem, som beregningerne i det underliggende materiale er 

baseret på. Samtidig bør der foretages en konkret vurdering af, om lavbundsjordes bonitet befinder sig i det 

her angivne spænd mellem bonitet 2 og 4, eller om boniteten potentielt er ringere, svarende til lavere 

venteværdier.  

Resultater  
I figur 1 vises venteværdikurver i forhold til bevoksningens alder for bøg på bonitet 2 og 4. For bonitet 2 

varierer venteværdien mellem cirka 118.000 og 216.000 kr. pr. ha over bevoksningens levetid, mens den for 

bonitet 4 varierer mellem cirka 77.000 og 165.000 kr. pr. ha. Begge kurver viser et ’dyk’ i forbindelse med 

den første skærmstilling og i forbindelse med afdrift af den sidste del af bevoksningen. I forbindelse med 

vurdering af kompensation til en lodsejer vil det derfor være væsentligt at tage hensyn til, hvorvidt denne 

skærmstilling er foretaget. Sammenhængen mellem alder, diameter og venteværdi kan ses i tabel 1. 

Bevoksninger, der er ældre end de her viste, vil i nogen grad kunne være påvirket af misfarvning i form af 

rødmarv, hvorfor kvaliteten og dermed værdien må forventes at være faldende. 

For rødgran kan man i figur 2 og tabel 2 aflæse, at venteværdierne varier mellem cirka 31.000 og 94.000 kr. 

pr. ha for bevoksninger på bonitet 2 og mellem cirka 17.000 og 59.000 kr. pr. ha på bonitet 4. For især 

bevoksninger på bonitet 4 ses det, at kurven flader ud omkring år 50, og at eventuelle overmodne 

bevoksninger således formentlig ikke kan forventes at have nogen højere værdi end det kan aflæses af 

kurven. 

Venteværdikurven for rødel vist i figur 3 er forholdsvis flad og varier kun mellem cirka 50.000 og 59.000 kr. 

pr. ha. 
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Figur 1. Venteværdi-alderskurver for bøg, bonitet 2 og 4   

Tabel 1. Venteværdier for bøg 

Alder 
(år) 

Bonitet 2 Bonitet 4 

Diameter i 
brysthøjde (cm) 

Venteværdi 
(kr./ha) 

Diameter i 
brysthøjde (cm) 

Venteværdi 
(kr./ha) 

25 7,2 118.287 4,8 77.073 

30 9,1 137.127 6,4 89.348 

35 11,1 147.225 7,8 103.579 

40 13,2 153.517 9,4 118.763 

45 15,3 159.722 11,0 124.801 

50 17,4 165.880 12,7 130.362 

55 19,5 171.809 14,4 135.726 

60 21,6 177.302 16,1 140.913 

65 23,8 182.032 17,8 145.867 

70 25,9 185.570 19,5 150.430 

75 28,1 187.487 21,2 154.396 

80 30,2 187.126 22,9 157.516 

85 32,4 183.816 24,6 159.469 

90 34,7 177.073 26,4 160.031 

95 37 198.975 28,2 158.717 

100   30,0 155.070 

105 41,8 215.803 31,8 148.470 

110 44,3 197.394 33,7 138.265 

115   35,7 157.002 

125   39,6 164.963 

130   41,7 146.177 
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Figur 2. Venteværdi-alderskurver for rødgran, bonitet 2 og 4   

Tabel 2. Venteværdier for rødgran 

Alder 
(år) 

Bonitet 2 Bonitet 4 

Diameter i 
brysthøjde (cm) 

Venteværdi 
(kr./ha) 

Diameter i 
brysthøjde (cm) 

Venteværdi 
(kr./ha) 

20 8,5 30.541 7,6 17.047 

22 9,6 32.401 8,5 18.085 

24 10,4 34.374 9,3 19.186 

27 11,8 39.304 10,3 20.965 

30 13,2 43.084 11,4 22.909 

33 14,6 46.311 12,5 24.551 

37 16,5 51.612 14,0 26.572 

41 18,4 55.978 15,6 28.113 

45 20,4 60.129 17,2 31.413 

50 23,0 66.416 19,2 36.106 

56 26,0 73.372 21,7 41.490 

62 29,2 77.808 24,2 45.576 

69 33,0 84.017 27,1 50.833 

77 37,4 90.234 30,6 55.996 

85 42,1 94.084 34,1 58.872 
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Figur 3. Venteværdi-alderskurve for rødel 

Tabel 3. Venteværdier for rødel 

Alder 
(år) 

Diameter i 
brysthøjde (cm) 

Venteværdi 
(kr./ha) 

15 9,6 49.505 

25 14,0 59.264 

35 19,6 54.386 

45 24,1 53.886 

55 27,0 51.656 

60 28,9 50.332 

70 30 41.634 
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