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1 Forord 

Denne rapport er udarbejdet som en forskningsbaseret myndighedsbetjening af IGN (Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet) for Klima, Energi og 

Forsyningsministeriet, Energistyrelsen. Opgaven er bestilt som et selvstændigt projekt i 2021. 

I forbindelse med Energistyrelsens ”Klimastatus og –fremskrivning 2022” (herefter 

Klimafremskrivningen) er der behov for at få udarbejdet en ny og opdateret fremskrivning af CO2-

optag og drivhusgasudledning fra danske skove samt høstede træprodukter frem til 2050, herunder 

opdatering af basisår for fremskrivningen og tekniske forudsætninger, således at rapporten giver et 

billede af den forventede udvikling i kulstofpuljen i danske skove og træprodukter fra skoven 

(HWP-puljen) i et såkaldt ”frozen policy”-scenarie. Med ”frozen policy” menes her hvad der mest 

sandsynligt kan forventes i lyset af historiske erfaringer, forventede markedsforhold samt politisk 

vedtagne tiltag som f.eks. støtte til ny skovrejsning eller omlægning af skovarealer til 

naturreservater. Endvidere er der behov for en rapport, der kommunikerer og dokumenterer 

resultater og tekniske forudsætninger. 

IGN udarbejder og opdaterer metoder til at fremskrive drivhusgasregnskabet for skov og høstede 

træprodukter i overensstemmelse med FN’s retningslinjer under hensyntagen til identificerede 

effekter af besluttede tiltag. Den seneste opdatering blev foretaget i 2019, baseret på EU’s 

bekendtgørelse om nationale skovregnskaber (National Forest Accounting Plan [1], herefter NFAP).  

Der er i projektet taget udgangspunkt i seneste viden om skovenes kulstofpuljer og forvaltning 

baseret på Danmarks Skovstatistik med fokus på data fra den seneste fulde rotation af den Nationale 

Skovovervågning (National Forest Inventory, NFI) (2016-2020). Projektet har indarbejdet nye 

relevante og kvantificerbare politisk vedtagne tiltag i fremskrivningerne på baggrund af bl.a. 

oplysninger fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Dette er bl.a. skovrejsning, ændret 

skovforvaltning og øget udlæg af naturreservater inkl. urørt skov. Projektet har haft fokus på at 

etablere et beregningsprogram der kan anvendes til følsomhedsanalyser for skovarealets udvikling 

og indflydelse på skovenes drivhusgasregnskaber. 

Denne rapport beskriver fremskrivningerne, grundlag og metoder samt resultater for en række 

scenarier. 

Kvalitetssikring er sket ved Henrik Meilby (KU/IFRO), Lars Graudal (KU/IGN), Karsten Raulund-

Rasmussen (KU/IGN). Bo Markussen (KU/MATH) og Torben Martinussen (KU/SUND) har 

bidraget ift. statistik omkring overlevelsesmodeller. 

 

Februar 2022 

IGN journal: 061-0004/17-5070 
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1.1 Forkortelser 

AG/AGB Above Ground Biomass, stamme, inkl. Grene for løvtræer, til 0 cm. 

BG/BGB Below Ground Biomass, rødder. 

BECCS Bioenergy with Carbon Capture and Storage. 

CCS Carbon Capture and Storage. 

CCUS Carbon Capture, Use and Storage. 

DW Dead wood, dødt ved, > 10 cm diameter og > 1 m længde. 

FF Forest floor, litterlag, små grene og kvist, løv mv over jorden. 

GHG Green House Gasses, Drivhusgasser - kuldioxid (CO2), lattergas (N2O) og metan 

(CH4). 

HWP  Træprodukter uden for skoven, Harvested Wood Products. 

iLUC indirect Land Use Change, ændring i arealanvendelse andre steder som følge af 

ændret forvaltning 

iWUC indirect Wood Use Change, ændring i anvendelse af træ på andre markeder 

iFUC indirect Fuel Use Change, ændring i anvendelse af brændsel 

NFI Danmarks Skovstatistik – National Forest Inventory. 

 

1.2 Enheder 

1 gigatonne Gt =1 000 000 000 000 000 g 

1 megatonne Mt =1 000 000 000 000 g 

1 kiloton Kt =1 000 000 000 g 

1 tonne t =1 000 000 g 

1 kilogram Kg =1 000 g 

1 gram g =1 g 

 

1.3 Ordforklaringer 

Veteraniseres Træer påføres aktivt hulheder, huller eller får dele afskåret/sprængt af, eller skades 

med ild, for at fremme dannelse af levesteder for arter afhængig af dødt og døende 

ved. 

Naturreservater Samlet betegnelse for arealer udlagt med biodiversitet som hovedformål. Se også 

Bilag 11.4. 
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2 Sammendrag 

2.1 Læsevejledning 

Rapporten giver en introduktion til grundlaget for fremskrivning for skovarealets kulstofpuljer og 

udviklingen i puljen af træprodukter uden for skoven. Hovedfokus i rapporten er perioden 2021-

2050, men i lyset af skovenes store kulstofpuljer og lange tidshorisont (træer tager tid), er 

analyserne i en række tilfælde gennemført over 100 år. 

Efter formål og afgrænsning gives en introduktion til baggrund (Afsnit 4) i form af beskrivelse af 

det danske skovareal og hvorledes skovrejsning, skovforvaltning og klima spiller sammen. 

Datagrundlaget for fremskrivningen gennemgås i Afsnit 5, herunder også beskrivelse af de centrale 

elementer af ”frozen policy” – de vedtagne tiltag med indflydelse på skovenes udvikling og dermed 

skovenes kulstofpuljer. 

Metoden der anvendes til såvel fremskrivningen som følsomhedsanalyser gennemgås i Afsnit 6, 

hvor særligt afsnit 6.6 beskriver en række virkemidler/følsomhedsanalyser for fremskrivningen. 

Resultaterne for fremskrivningen, med fokus på ”frozen policy” findes i Afsnit 7.1 mens de 

forskellige variationer ift. ”frozen policy” gennemgås i afsnit 0 - 7.6 og i Afsnit 7.7 beskrives 

usikkerheder og følsomhed ved fremskrivningerne. 

I Afsnit 8 findes en sammenligning med tidligere rapportering, med tidligere fremskrivninger og 

nogle eksempler på alternative udviklinger fremover. 

Afslutningsvist indeholder rapporten en række bilag, herunder links til centrale input og output filer, 

oversigt over forkortelser, hjælpetabeller såvel som et særligt bilag om udlæg af naturreservater på 

Naturstyrelsens arealer samt et bilag om overlevelsesmodeller. 

2.2 Hovedresultater 

Udviklingen i skovarealet er beskrevet i Tabel 7.1, side 48. Uddrag af den er gengivet herunder, 

hvor centrale elementer er at:  

- Skovarealet stiger i perioden 2021-2035 med i alt 29.695 ha og der forventes en 

skovrydning i samme periode på 3.075 ha (205 ha/år) som følge af infrastruktur, natur 

restaurering mv.  

- Samlet forventes skovene at optage CO2 frem til 2050 og videre til 2120, idet der dog 

forventes en lille udledning i starten af perioden. 

- Høst af træ fra skoven vil i hele perioden frem til 2050 og efterfølgende bidrage til at 

kulstofpuljen i træprodukter (HWP) uden for skoven øges samlet, under hensyntagen til 

inflow og outflow (afskrivning). 
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Fremskrivningen er opdateret såvel med fokus på starttidspunkt (2020), opdaterede modeller for 

fremskrivning og implementering af vedtagne tiltag frem til 2035. Fremskrivningen er afgrænset til 

skoven og beskriver således ikke øvrige sektorers udvikling. 

Tabel 2.1 Uddrag af fremskrivning for skov (“frozen policy”). Ændringer beskriver nettoændringer for det samlede 

skovareal. Positive ændringer angiver udledning mens negative ændringer angiver optag. Se Bilag 11.2 for datafiler. 

 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

Skovarealet Ha 

Areal* 653.675 668.050 668.785 667.760 666.735 665.710 
       
Kulstofpulje kt CO2 eq 

Kulstofpulje* (AG+BG+DW+FF) 192.348 193.372 195.204 196.087 197.758 199.269 
       
 kt CO2 eq år-1 

Sum af lagerændringer + sum af 
jordbundsudledninger 

157 -81 -276 -106 -269 -243 

       
Hugst kt CO2 eq år-1 

Kulstofpulje (AG) 4.768 4.600 4.477 4.490 4.509 4.348 
HWP -299 -235 -180 -157 -130 -75 

Total skov (pr. slut år i perioden) -142 -316 -456 -263 -398 -318 

Total skov (gns. over hele perioden) -1272 -209 -406 -338 -333 -328 

 

Der er i fremskrivningen indarbejdet besluttede tiltag der påvirker udviklingen i skovenes 

kulstofpuljer, hvoraf de centrale elementer er: 

- Skovrejsning i perioden 2021-2036 på i alt 29.695 ha, fordelt til år og med angivet 

forventning til træartssammensætning og metoder til skovrejsning som angivet fra 

Miljøstyrelsen. Der er indregnet en årlig skovrydning på 205 ha/år. 

- Udlæg af naturreservater på Naturstyrelsens arealer med omstilling med fokus på 

biodiversitet gennem fjernelse af bl.a. nåletræer, retablering af naturlig hydrologi samt 

græsning (jf. flere politiske beslutninger om tiltag – se beskrivelse i afsnit 11.4.1). 

- Reduceret hugst på Naturstyrelsens arealer med fortsat naturnær skovdrift i perioden 2025-

2031 (jf. aftalen om grøn omstilling af landbruget). 

2.3 Usikkerheder og følsomhedsanalyser 

Fremskrivning af skovarealets udvikling bygger på data fra Danmarks Skovstatistik (NFI) der 

ligeledes danner grundlag for rapporteringen af udviklingen i skovene. Der er således konsistens 

mellem rapportering og fremskrivning. 

Alligevel er der en række usikkerheder forbundet med fremskrivningen. Skovenes kulstofpuljer er 

store og som direkte effekt af at træers og skovens udvikling tager mange år, er den udvikling der 

beskrives for perioden 2021-2050 i høj grad påvirket af skovrejsning og forvaltning af skovarealet 

igennem de seneste 1-200 år. På samme vis vil den forvaltning der implementeres i perioden 2021-

2050 have effekt lang tid efter denne periode, på såvel kulstofpuljer som kulstofdynamikken i 

skovarealet og i det danske landskab generelt. Dette gælder både gennem skovrejsning og gennem 

forvaltning af det aktuelle skovareal. Anvendelse af hugst i skoven til træprodukter indregnes og 

effekt heraf. Endelig er der klimaeffekter af skoven, som ikke er inkluderet i denne opgørelse, da de 
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rapporteres/påvirker andre dele af klimaregnskabet, f.eks. reduceret energiforbrug ved bygning med 

træ, substitution af fossile energikilder (kul, olie mv) ved energiforsyning (se også Afsnit 7.7.8).  

Skovenes udvikling er påvirket af bl.a. følgende faktorer: 

- Omfang af skovrejsning – en øget skovrejsning vil øge optaget. Allerede i 2050 vil den 

vedtagne skovrejsning påvirke skovenes kulstofpuljer og et øget areal vil øge dette bidrag 

(se Afsnit 0) 

- Træartsvalg i skovrejsning – vil påvirke såvel høst som kulstofpuljerne i skoven. I resultater 

er set på ændring alene i skovrejsningen 2021-2035 (se Afsnit 7.3). 

- Hvorledes høsten af træ fra skovene udnyttes har stor indflydelse på regnskabet for 

træprodukter uden for skoven (Harvested Wood Products - HWP). Følsomhedsanalyserne 

viser at skovenes bidrag kan fordobles, hvis en højere andel af træet udnyttes til langvarige 

produkter uden for skove eller indgår i lagring f.eks. i Carbon Capture and Storage (CCS), 

(se Afsnit 7.4). 

- Implementering af naturreservater (se oversigt over det politiske grundlag s. 85), med 

omstilling med fokus på biodiversitet (fjernelse af særligt nåletræer, veteranisering af træer, 

græsning, retablering af naturlig hydrologi mv.) vil medføre en reduktion af optag i 

omstillingsperioden hvorefter der vil komme en periode med optag efter hugststop. 

Fremskrivningerne viser at optag stagnerer i naturreservater efter ca. 100 år. Ved et 

umiddelbart hugststop, opbygges mere kulstof. Ved udlæg til naturreservater sker en 

reduktion af høsten af træ fra skovarealet, som reducerer HWP bidraget fra skovene (se 

Afsnit 7.5 og Bilag 11.4). 
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3 Formål og afgrænsning 

Dette projekt og nærværende rapport har til formål at beskrive grundlag og metoder til brug for 

klimafremskrivning for skov og træprodukter til brug for Energistyrelsens Klimastatus- og 

Fremskrivning, som udgives jf. Klimaloven. Fremskrivningen omfatter opgørelse af optag af CO2 

og udledninger af CO2 og andre drivhusgasser fra det danske skovareal samt lagring af kulstof i 

eller udledning af CO2 fra puljen af træprodukter (HWP-puljen). Rapportens formål er at beskrive 

principper og grundlag, så det kan indgå i det videre arbejde ved såvel Klima, Energi og 

Forsyningsministeriet som ved andre ministerier, organisationer mv. 

Der inddrages en række primære effekter af forvaltning af skovarealet og deraf afledte effekter på 

klimaregnskaber for skovarealet og træprodukter (HWP). 

Der inddrages besluttede forvaltningsmæssige tiltag for skovene og for skovrejsning i en samlet 

fremskrivning. Beslutningerne er angivet i en række politiske aftaler, bl.a. om støtte til skovrejsning 

og omlægning af arealer fra skovdrift til naturreservater. 

Metoderne og opdaterede inputdata kan anvendes til opdatering, når effekten af nye virkemidler 

skal beregnes ift. skovenes bidrag til klimaopgørelser. 

Der inddrages ikke effekter af prisdynamik på afsætningsmuligheder for træ, omfang af 

skovrejsning (herunder tilgængelighed af planter/frø til skovrejsning), forædling samt teknologisk 

udvikling i såvel operationel forvaltning af skovarealer som i anvendelse af træ. Disse forhold vil 

kunne påvirke udviklingen og dermed klimaeffekten af skove og træprodukter, men ligger uden for 

den aktuelle opgave.  

4 Baggrund 

4.1 Skovarealet 

I Danmark udgør skovene 14,7 pct. af landets areal. I forhold til de seneste opgørelser er 

skovarealet svagt stigende [2] med under 2000 ha/år mens det i tidligere periode (1990-2000) var 

over 4000 ha/år. Den største del af skovarealet udgøres af løvskov (44 pct.) og nåleskov (36 pct.), 

mens en mindre del er blandede løv- og nåleskovsbevoksninger (10 pct.), juletræer og arealer med 

pyntegrønt (5 pct.) samt midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer i skov, som veje, 

vendepladser mv. (2 pct.).  

Den samlede vedmasse i de danske skove er 138 mio. m3, svarende til et gennemsnit på 219 m3/ha. 

Den største samlede vedmasse findes i Region Midtjylland (47 mio. m3), mens den største 

gennemsnitlige vedmasse findes i Region Sjælland (290 m3/ha) og Region Hovedstaden (285 

m3/ha). De regionale forskellene i gennemsnitlig vedmasse hænger blandt andet sammen med 

forskelle i de dominerende træarter mellem regionerne. Af den samlede vedmasse findes den største 

del i løvskovene (74 mio. m3) og nåleskovene (52 mio. m3), mens de blandede løv- og nåleskove 

rummer 12 mio. m3. Den største gennemsnitlige vedmasse findes således i løvskovene (263 m3/ha), 
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mens den er noget mindre for nåleskovene (200 m3/ha) og de blandede løv- og nåleskove (192 

m3/ha). Forskellene mellem skovtyperne påvirkes også af deres forskellige 

aldersklassesammensætning. 

Skovene optager CO2 fra atmosfæren og lagrer kulstof i træernes ved som en del af fotosyntesen og 

udgør inkl. Jordbunden og tørv i skoven, det største naturlige kulstoflager på landjorden, hvor de 

indeholder 80 pct. af alt kulstof bundet i landjordens økosystemer [3]. Skove spiller derfor en meget 

vigtig rolle i det globale kulstofkredsløb. Skovenes lager af kulstof er fordelt på fem forskellige 

puljer: 1) levende overjordisk biomasse (træernes stammer og grene), 2) levende underjordisk 

biomasse (træernes rødder), 3) døde grene og stammer, 4) jordbundens lag af uomsat organisk 

materiale (døde blade og nåle) og 5) mineraljordens indhold af organisk materiale. 

Det samlede kulstoflager i de danske skoves levende vedmasse (stammer, grene og rødder samt 

nåletræernes levende nåle) er 42,2 mio. t kulstof, svarende til 67 t per ha. Omsat til CO2-

ækvivalenter (CO2-eq) svarer dette til 155 mio. t CO2-eq eller 244 t CO2-eq/ha. Det største samlede 

kulstoflager blandt skovens fem puljer ligger i mineraljorden (67 pct.). Selvom puljen i jorden 

udgør den største del af skovenes kulstoflager, har den mindre betydning i en klimamæssig 

sammenhæng, fordi puljen kun ændres meget langsomt og derfor kun optager eller udleder små 

mængder kulstof, så længe skoven opretholdes. 

I den seneste opgørelse vokser den samlede vedmasse i skovene med 1,2 mio. m3/år (data fra 2010-

2020). Det til en årlig forøgelse af skovenes kulstoflager med 1,2 mio. t CO2-eq/år. Den samlede 

hugst og naturlige afgang af træer er beregnet til 4,6 mio. m3/år. Heraf vurderes den samlede hugst 

at være 4,0 mio. m3. Opgjort som summen af nettotilvæksten og afgangen, er den samlede 

vedmassetilvækst 5,8 mio. m3/år svarende til 8,7 m3/ha/år. Omsat til CO2-ækvivalenter svarer dette 

til et optag på 6,2 mio. t CO2-eq/år og et gennemsnitlig CO2-optag på 9,2 t CO2-eq/ha/år. 

4.2 Skovrejsning, skovforvaltning og klima 

Skovene og deres produktion af træ kan modvirke klimaforandring gennem optag og lagring af CO2 

fra atmosfæren, gennem lagring af CO2 i træprodukter, og gennem erstatning af fossil-tunge 

materialer og energiformer. Processerne og omfanget hvor med skovene kan afhjælpe 

klimaforandringer afhænger af hvordan skovene forvaltes, herunder hvilke andre 

økosystemtjenester som skovene forventes at producere. I det følgende beskrives effekten af 

forskellige forvaltningstiltag i skovene.  

4.2.1 Skovrejsning 

En åbenlys forskel på enårige afgrøder i landbruget og skove er træernes ofte lange levetid og 

derved deres evne til gennem fotosyntesen at binde CO2 og herefter fastholde store mængder kulstof 

i deres stamme, grene og rødder. Ved skovrejsning på landbrugsjord opbygges der kulstof i særligt 

over- og underjordisk biomasse samt i litterlaget. Opbygningen af kulstof i mineraljord og dødt ved 

går ganske langsomt og har derfor kun begrænset effekt på klimaet set selv over lange tidsspænd 

(>100 år) så længe skoven opretholdes. Særligt i de første 25 år efter skovrejsning, vil en vis 
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mængde urter og græs også vokse på arealer med skovrejsning. Deres kulstofpulje medregnes i 

rapportering, men er ikke medtaget i tidligere notater om skovrejsningens kulstopoptag. 

Skovrejsningens effekt i form af kulstofoptag i træer afhænger af tre hovedfaktorer [4]: 

 Hvor (geografisk placering med betydning for lokale vækstvilkår, herunder nedbør, temperatur 

og jordbundsforhold) 

 Hvordan (hvordan skovrejsningen gennemføres herunder valg af træart og dyrkningsmetode, 

herunder brug af plantning, naturlig tilgroning og amme-/hjælpetræer) 

 Hvornår (træernes vækst ændrer sig med deres alder hvorfor CO2-optaget ændres over tid)  

Disse tre faktorer indgår i et komplekst samspil og i det følgende beskrives særligt træernes vækst 

og kustofoptag. Ved skovrejsning med eg eller andre langsomt voksende træarter på de ringere 

jorde optages der i de første 10 år efter skovrejsning blot 2 t CO2-eq /ha/år [4]. Et lignende lavt 

CO2-optag forventes når arealerne overlades til naturlig tilgroning. På de bedre jorde er den 

tilsvarende binding, når der plantes hurtigt voksende løvtræer op til 11 t CO2-eq /ha/år og 17 t CO2-

eq /ha/år når der plantes hurtigt voksende nåletræer [4]. Set over en 100-årig periode varierer 

optaget ligeledes, om end mindre, fra under 5 til 21 t CO2-eq /ha/år. Nåletræerne har typisk en 

kortere omdriftsalder (40-80 år for hele bevoksninger afhængig af art og lokalitet) mens løvtræer 

har en længere omdriftsalder (80-200 år for hele bevoksningen – afhængig af art og lokalitet). 

Træernes mulige levetid er i reglen betydeligt længere. 

Graudal et al. [5] viser, at skovrejsning er et af de tiltag i de belyste scenarier for skovenes 

fremtidige bidrag til en grøn økonomi, der isoleret set har den største effekt. På det korte sigt 

skyldes den positive effekt muligheden for kulstoffangst og lagring i særligt den levende biomasse. 

På det lange sigt er det skovenes produktion af træ og brugen af dette træ i den grønne omstilling til 

byggeri, materialer og energi der giver den største effekt. Et scenarie hvor skovrejsningen øges til 

4.560 ha/år medfører en forøgelse af den årlige høstbare mængde og lageret af kulstof i skovene 

med hhv. 27 pct. og 29 pct. i 2100. 

Skovrejsningens bidrag til at modvirke klimaforandringer afhænger af træernes fangst af CO2 og 

herved af deres vækst. Effekten af skovrejsningen afhænger således af vækstforholdene på de 

lokaliteter hvor skovrejsningen planlægges og af hvilke træarter der dyrkes og hvordan de dyrkes. 

Tidligere analyser af skovrejsningen har vist, at et fokus på bl.a. hjemmehørende arter og robuste 

skove har ledt til en generelt ringere vækst i skovrejsning, der har modtaget offentlig støtte end ved 

øvrig skovrejsning [6]. Klimaeffekten af tiltag der understøtter skovrejsning vil således afhænge af i 

hvor høj grad ordningerne understøtter rejsning af skov med stort potentiale for vækst. 

4.2.2 Forvaltning af skovressourcen i drevne skove og dens effekt på kulstofpuljer og klima 

Artsvalg 

Selvom de fleste træarter kan vokse på samme lokalitet, er der forskel på hvor meget de enkelte 

arter producerer, hvornår i deres liv de producerer mest og hvordan de reagerer på vækstvilkår. I et 

studie af 10 forskellige nåletræarter og to løvtræarter dyrket under vidt forskellige vækstvilkår på 
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tværs af hele Danmark [7], viste resultaterne ikke overraskende, at den højeste produktion for alle 

træarter opnås på veldrænede, lerholdige jorde hvor næringsforsyningen er rigelig og hvor jorden 

kan holde på nedbøren men grundvandsstanden ikke er hindrende for røddernes udbredelse. Studiet 

viste endvidere, at arter som kæmpegran (Abies grandis), sitkagran (Picea sitchensis), rødgran 

(Picea abies) og douglasgran (Pseudotsuga menzisii) vokser mest, mens løvtræarter som bøg 

(Fagus sylvatica) og eg (Quercus robur) og visse nåletræarter som fransk bjergfyr (Pinus mugo) 

vokser mindst (Figur 4.1).  

Dog viste studiet også at visse træarter håndterer mindre gunstige vækstvilkår bedre end andre. 

Eksempelvis havde sitkagran en generelt høj produktion på tværs af alle lokaliteter, mens 

kæmpegran havde en mindre produktion på de ringeste lokaliteter, men til gengæld producerer 

relativt mere på de bedste lokaliteter (Figur 4.1). 

 

Figur 4.1. Gennemsnitlig årlig vedmasseproduktion (MAP m3/ha/år) for forskellige træarter. På x-aksen er den 

gennemsnitlige produktion for den enkelte forsøgslokalitet på tværs af alle arter. På y-aksen er den gennemsnitlige 

produktion for den enkelte art. En stejlere kurve end gennemsnittet (stiplet linje) viser arter der vinder mere end 

gennemsnitligt på bedre vækstvilkår, mens en fladere linje viser arter der er mere indifferente over for variationer i 

vækstvilkårene. Gengivet fra [7]. 

Graudal et al. [5] undersøgte effekten på hugst og biomasseopbygning i skovene og fandt, at fra 

simuleringernes start i 2012 medførte en strategi, hvor der alene blev anvendt nåletræ i 

skovrejsningen, en begrænset forøgelse af hugsten i 2050. Forskellen forøgedes frem til 2100, hvor 

der blev høstet godt 0,1 mio. t biomasse/år eller godt 4 pct. mere end i et business-as-usual scenarie. 

Modsat ledte en strategi med alene at bruge løvtræ i skovrejsningerne til en mindsket hugst på 0,05 

mio. t biomasse/år eller godt 2 pct. mindre end business-as-usual scenariet. Effekterne må forventes 
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at blive mere udtalte hvis brugen af nåletræer bliver udstrakt også til gentilplantning af eksisterende 

skov. 

I den samme analyse ledte udstrakt brug af nåletræer i skovrejsningen til et fald i skovens lager af 

biomasse på 3 mio. t i 2100 i forhold til business-as-usual scenariet mod en forøgelse på 1 mio. t 

biomasse når der var udstrakt brug af løvtræ i skovrejsningen. Dette skal dog ses i lyset af at efter 

88 år vil størstedelen af nåleskovsbevoksningerne have gennemført deres første rotation og er under 

gentilplantning mens løvtræerne er ved at nå deres maksimale vedmasseopbygning.  

Valget af træarter i skovrejsning og ved gentilplantning er afgørende for dels det samlede CO2-

optag i skovene og dels i hvilket omfang og med hvilken tidshorisont det producerede træ kan 

anvendes som en del af samfundets grønne omstilling. Fremskrivninger af skovenes klimaeffekt er 

således følsomme over for antagelser om det fremtidige træartsvalg, herunder i hvor høj grad 

udmøntningen af politik på skovområdet vil fremme skovdrift med klimaeffekten i fokus.  

Foryngelsesmetoder  

Ikke alene er der forskel på de forskellige træarters produktion og deres evne til at vokse under 

forskelligartede vækstvilkår. Også vækstdynamikken er forskellig for de forskellige træarter. 

Væksten for arter som lærk og poppel kulminerer allerede ved 10-15 års alderen hvorefter den 

aftager ret hurtigt. For arter som rødgran og bøg kulminerer væksten sent (40-60 års alderen), 

hvorefter den aftager langsomt. Optimering af skovenes biomasseproduktion kan derfor opnås ved 

at kombinere arter med hhv. tidlig vækst og arter med senere, men mere vedholdende vækst i 

såkaldte amme- eller forkulturer (Figur 4.2). Her plantes tidligt og sent kulminerende arter sammen 

og de tidligt kulminerende arter giver skovklima til kulturen og fjernes tidligt for at give plads til 

arterne der har en senere men mere vedholdende vækst. 

 

Figur 4.2. Modelleret effekt af at kombinere hhv. hurtigt og langsomt voksende træarter ved skovtilplantning. Den røde 

kurve viser en art med tidlig og hurtig vækst mens den grønne viser en art med sen og mere vedholdende vækst. Den stiplede 

blå linje viser den kumulerede vækst for de to arter. 

I undersøgelsen fra Graudal et al. [5] var ammetræer et af de virkemidler, der i et 35-års sigt havde 

den største positive effekt på både høst, tilvækst og kulstoflagring. Herunder var den høstede 
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mængde større og både tilvækst og kulstoflagring ved anvendelse af ammetræer var på niveau med 

en kraftigt forøgelse af skovrejsningen (faktor 2.4).  

Den faktiske effekt af ammetræer afhænger af i hvor stort omfang disse ofte dyrere kulturer 

etableres i forbindelse med skovrejsning og gentilplantning. Det økonomiske incitament hertil kan 

findes i såvel ændrede forudsætninger for tilskud til skovrejsning som justeringer i prisstrukturen på 

særligt bioenergi samt en eventuel pris på CO2 binding.  

Valg af hugststyrke  

Almindelig praksis i skovbruget indebærer, at man undervejs i bevoksningens liv fælder træer i 

tyndinger for at give mere plads til de bedst formede og mest vækstkraftige træer. Underliggende 

denne praksis er, at en bevoksnings samlede tilvækst typisk ikke nedsættes ved tyndingerne, men 

fordeles på færre træer, der således vokser hurtigere (se nedenfor om det frie hugststyrkeinterval 

[8]). Hugststyrke betegner dels hyppigheden, alderen ved indgreb og andelen af vedmassen, der 

fjernes som en del af tyndingerne. 

Hugststyrken påvirker skovens klimaffekt på forskellig vis. En naturlig følge af udtyndingen er at 

bevoksningens samlede vedmasse og derved også dens lager af kulstof nedbringes i forhold til det 

maksimale. Typisk vil kulstoflageret nedbringes til 60-70 pct. af det potentielle, men andelen 

varierer over tid, således at man ofte tynder hårdere i unge bevoksninger, mens man undlader at 

tynde i gamle bevoksninger af hensyn til deres stabilitet, særligt for nåletræer. 

I det omfang tyndingerne ikke overskrider det frie hugststyrkeinterval påvirkes CO2-bindingen ikke 

væsentligt, men fordeles på færre træer [8]. Dette medfører, at de enkelte træer får en større andel af 

tilvæksten og derved hurtigere opnår en størrelse hvor de har flere forskellige anvendelser. Samtidig 

anvendes de udtyndede træer også som klimavenlig energi og i produkter. Tyndinger vil således 

generelt være gavnlige i en klimasammenhæng fordi de fremmer skovens omsætning af produkter, 

herunder påvirker udvikling af den tilbageværende skov. Dog hænger hugststyrke og træets kvalitet 

sammen og har indflydelse både på den aktuelle tynding og på bevoksningens udvikling fremover.  

I det omfang tyndingerne overskrider det frie hugststyrkeinterval, normalt omkring 50 pct. af den 

potentielt maximalt stående grundflade (tværsnit af træerne), vil det påvirke tilvæksten og herved 

CO2-bindingen negativt. Hvor meget tyndingerne i givet fald vil påvirke tilvæksten afhænger af i 

hvor høj grad det frie hugststyrkeinterval overskrides. En fuldstændig fjernelse af bevoksningen, en 

renafdrift, vil føre til et fuldstændigt tab af tilvækst indtil en ny bevoksning er genetableret. 

De fleste fremskrivninger af skovressourcer har arbejdet med en fast tyndingspraksis baseret på et 

grundlæggende princip om vedvarende ydelse og har altså ikke set på effekten af ændret praksis 

hvad angår skovressourcens størrelse eller den afledte vækst eller produktudfald. 

Omdriftsalder 

Omdriftsalderen, altså hvor gamle træerne er når de fældes, påvirker skovenes klimaeffekt på flere 

forskellige måder: 
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 Ved en forøgelse af omdriftsalderen vedligeholdes et større kulstoflager i skovene over længere 

tid, hvilket medvirker til at nedbringe atmosfærens indhold af CO2. 

 En forøgelse af omdriftsalderen øger træernes gennemsnitlige alder. Da træernes CO2 optag per 

arealenhed opnår et maksimum ved en vis alder (20-60 år) og derefter er faldende, vil en 

forøgelse af omdriftsalderen medføre en mindsket fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Herved 

bliver produktionen af træ, der kan anvendes i den grønne omstilling, mindre og CO2 optag 

mindre. 

 Den økonomisk optimale omdriftsalder hænger sammen med en balance mellem træernes 

tilvækst og de produkter som savværker og anden industri (biorafinering, energi mv) 

efterspørger. Da netop industriens brug af træ frem for andre materialer har en (positiv) 

klimaeffekt, vil en forøgelse af omdriftsalderen medføre øgede udledninger i eksempelvis 

byggeriet. Dette også fordi en væsentlig forøgelse af omdriftsalderen vil medføre en stigning i 

andelen af rådne og skadede træer, og dermed reducere værdi og udnyttelse af disse. 

Simuleringerne i Graudal et al. [5] viste, at en forkortelse af omdriftsalderen indledningsvis giver et 

større udbytte i størrelsesordenen 0,3 mio. t biomasse/år, mens en forlængelse af omdriftsalderen 

fører til et lavere udbytte på 0,1-0,2 mio. t biomasse/år. Den forøgede hugst ved at forkorte 

omdriftsalderen aftager dog og bliver sammenlignelig med standard-scenariet efter omkring 20 år. 

Dette skal ses i lyset af at tilvæksten for mange træarter kun aftager langsomt og at en mindre 

forøgelse af omdriftsalderen derfor kun har en mindre effekt. 

Forædling 

Der er i Danmark en lang tradition for at afprøve og udvælge de bedste frøkilder (provenienser) for 

de forstligt vigtigste arter af løv- og nåletræer. Skovtræforædling tager lang tid, men i Danmark er 

der siden 1930’erne blevet opbygget en tradition og viden inden for området samtidig med at der 

siden omkring 1900 er blevet foretaget afprøvninger af særligt lovende bevoksninger. Herigennem 

har man i mere end et århundrede søgt at forbedre skovproduktionen såvel kvantitativt som 

kvalitativt. For mange arter har opbygning af forbedrede frøproduktionsbevoksninger igennem en 

menneskealder i Danmark allerede bidraget til en stigende produktion. 

Studier viser, at der ved forædling kan opnås en forøgelse af produktionen på omkring 30 pct. i 

første generation [9]. Forædlingsgevinsten aftager i de efterfølgende generationer, idet de samlede 

forædlings gevinster over 3‐4 generationer kan bidrage til mere end en fordobling af produktionen 

af biomasse.  

Forædling af skovtræernes kan forventes at have forskelligartede indvirkninger på skovenes 

kulstofpuljer samt på skovenes klimaeffekt i det hele taget. Bedre genetik og herved hurtigere vækst 

vil lede til at der hurtigere opbygges et kulstoflager efter hugst og derved til et generelt større 

kulstoflager i skovene. Graudal et al. [5] finder, at forædlingsgevinsten først kommer til udtryk efter 

en årrække (>25 år) og at det større vækstpotentiale kommer til udtryk i en forøgelse af mængden af 

kulstof i den stående masse på 10‐14 pct., svarende til 6‐8 mio. t tørstof (11-15 mio. t CO2-eq) efter 

samme periode. 
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Det er dog ikke hele det forøgede vækstpotentiale der kommer til udtryk i skovenes vedmasse fordi 

en hurtigere vækst forventeligt vil føre til tidligere og hyppigere tyndinger og herved en reduktion i 

skovenes kulstoflager. Derimod kommer dette til udtryk i en større skovproduktion og herunder et 

større lager af kulstof i træprodukter (HWP). Graudal et al. [5] fandt, at skovtræforædling medførte 

et stigende udbytte fra skovene på op mod 0,4‐0,6 mio. t tørstof årligt svarende til 0,7-1,1 mio. t 

CO2-eq/år. 

4.2.3 Udvikling i kulstofpuljer som følge af udlæg af skov til biodiversitetsformål 

Udlæg af skov til biodiversitetsformål kan have mange forskellige former afhængig af 

udgangssituationen på arealet, de geografiske og jordbundsmæssige forhold samt formålet med 

udlægningen.  

Effekten ved udlæg af urørt skov og anden biodiversitetsskov afhænger helt af den forventede 

behandling af skoven efter udlægget. Hvor der fældes uønskede arter og skabes lysåbne arealer ved 

græsning og genskabes naturlig hydrologi i et omfang, der ikke muliggør trævækst er der tale om 

skovrydning, hvilket fører til en mindskning af skovenes kulstofpulje og direkte udledninger af 

CO2. Størrelsen af udledningen afhænger dels af hvor meget biomasse, der var på arealet inden 

udlægget og dels af i hvilket omfang ny vegetation får mulighed for at etablere sig på arealet. Hvor 

naturlig hydrologi genskabes kan jordbunden lagre væsentlige mængder af kulstof, men netto 

lagringen sker langsomt og kan i et vist omfang modvirkes af udledninger af potente klimagasser 

som metan og lattergas. 

For udlæg af skov der indebærer et umiddelbart stop for hugst, sker der en opbygning af 

skovbiomassens kulstoflager og herved en fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Opbygningen af 

kulstoflageret aftager efterhånden som skovbiomassen nærmer sig sit maksimale niveau fordi 

udledninger fra døde, rådnende træer modsvarer optaget fra fotosyntesen [10, 11], således at den 

samlede ændring i skovbiomassens kulstoflager nærmer sig 0. Et studie af østdansk løvskov viste at 

kulstoflageret i den levende biomasse (stamme, grene og rødder) stabiliserede sig omkring 230 t 

C/ha [12]. Studiet viste, at det samlede kulstoflager var 395 t C/ha hvoraf 47 pct. var i den 

ovejordiske biomasse, 11pct. i den underjordiske biomasse, 9 pct. i dødt ved, 2 pct. i skovjordens 

litterlag og 31 pct. i de øverste 75 cm af mineraljorden. 

Graudal et al. [5] fandt, at udlæg af 46.100 ha urørt skov medførte et fald i den samlede hugst på 0,4 

mio. t biomasse/år i forhold til business-as-usual scenariet, der efterfølgende stabiliserede sig 

omkring 0,1 mio. t biomasse/år. Kulstofmængden i skovene forøgedes gennem de første 20 år og 

stabiliserede sig på 4‐5 mio. t C i forhold til uændret drift. Yderligere udlæg på i alt hhv. 127.150 og 

275.755 ha medførte et fald i den årlige hugst på ca. 30 pct. og 50 pct. af business-as-usual scenariet 

mens den stående masse øges med hhv. ca. 15 pct. og ca. 30 pct. 

Johannsen og Nord-Larsen [13] evaluerede effekten af forskellige former for udlægning af urørt 

skov. Som en naturlig konsekvens af at skovøkosystemet ikke kan indeholde mere end en vis 

mængde kulstof, aftager netto-optaget af CO2 fra atmosfæren i skov udlagt til urørt skov. I scenariet 

med umiddelbart stop for al hugst, fandt Johannsen og Nord-Larsen [13] at netto-optaget af CO2 
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faldt kraftigt fra omkring 30 år efter udlægget. En indfasning af urørt skov kan f.eks. omfatte at der 

fældes træer af uønskede arter, hvorved udviklingen mod den maksimale biomasse på arealet 

forsinkes. Således fandt Johannsen og Nord-Larsen [13] at netto-optaget faldt langsommere i 

scenarier hvor den urørte skov blev indfaset over en længere årrække.  

4.2.4 Træhugst og klimaeffekter 

Hugsten i de danske skove opgøres af Danmarks Statistik på baggrund af spørgeskemaer sendt til de 

danske skovejere. Hugsten har siden 1990 har været markant stigende, ligesom fordelingen til 

gavntræ og energi har ændret sig (Figur 4.3). Hugsten er i dag næsten 4 mio. m3/år og andelen af 

gavntræ er faldet til omkring 50 pct. Tallene viser, at stigningen i hugstmængderne overvejende er 

fremkommet ved en stigning i hugsten af træ til energi, hvilket sandsynligvis skyldes at 

betalingsvillighed for eksempelvis skovflis har medført, at træet i dag sælges frem for at blive 

efterladt i skoven eller blive afbrændt som en del af rydningen af arealerne før gentilplantning. 

Samtidig er der sket en udvikling i teknologi, der muliggør udnyttelse af de tidlige tyndinger i 

løvtræer, der tidligere ikke blev udnyttet i samme omfang. Skovrejsning i de sidste 40-50 år har 

også øget arealet med yngre bevoksninger, hvor dimensionerne på de træer der tyndes ud, ikke med 

den nuværende industri kan udnyttes til materialer og derfor afsættes til energi. Tyndingerne er en 

del af skovdriften, der giver plads til de bedst formede og mest vækstkraftige individer, som derved 

i højere grad kan anvendes til gavntræ senere i bevoksningens udvikling. 

 

Figur 4.3. Hugst i de danske skove fordelt på sortimenter (Statistikbanken.dk/Skov6). 

Baseret på direkte målinger i NFI er den samlede afgang (hugst, stormfald, naturlig død og anden 

reduktion) estimeret til ca. 4,8 mio. m3 [2]. Fordelingen af hugsten til løv og nål samt regioner 

estimeret ud fra NFI’en indgår i analysen af klimaeffekten som grundlag for Tabel 11.2. Selvom 

hugsten i Danmark er steget kraftigt har den samlede mængde af gavntræ været nogenlunde 

konstant (Figur 4.3). Andelen af gavntræ har siden 1990 været faldende og modsvarer en 
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tilsvarende stigning af andelen af energitræ (Figur 4.4). Udviklingen afspejler såvel markedsvilkår, 

ændret sammensætning af skovarealet og ændret teknologi. 

 

Figur 4.4 Sortimentsfordeling over tid for løv og nål, Jylland og Øerne (Statistikbanken.dk/SKOV6). 

Træ fra skovene i form af træprodukter og energi indgår i samfundets omstilling til en grøn 

økonomi ved at fortrænge CO2-dyre materialer og fossile energikilder. Træ fra bæredygtigt 

forvaltede skove leder til en samlet reduktion af drivhusgasudledningerne over tid fordi skovene 

genopbygger den fældede mængde kulstof i skovøkosystemet gennem fotosyntesen samtidig med 

der opbygges et kulstoflager i træprodukter og forarbejdningen af træet typisk er mindre 

energikrævende end for andre materialer (Figur 4.5). Der er endnu ikke lavet studier af betydningen 

af CO2-fangst (Bioenergy with Carbon Capture and Storage - BECCS) for sammenhængene vist i 

Figur 4.5, men sådanne tiltag vil mindske kulstofgælden ved brug af træ til energi.  
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Figur 4.5. Skitse af CO2-udledning ved hugst af træ i forhold til et urørt skov scenarie (nederste kurve). Hugst af træ (rød 

kurve) resulterer i en straks-udledning fra skoven, men et optag i træprodukter (lysebrun kurve) og mindskede udledninger i 

energi- og materialesektorerne (mørkebrun og blå kurve) medfører en reduktion i de samlede udledninger. Tiden fra hugst 

til udledningerne i hugstscenariet bliver mindre end i det urørte scenarie (hvor den pink kurve krydser den blå) kaldes 

”kulstoftilbagebetalingstid”. 

Studier viser, at den samlede effekt ved at bruge træ til materialer og energi som en del af den 

grønne omstilling medfører reducerede udledninger til atmosfæren over tid [14, 15]. Den såkaldte 

”substitutionseffekt”, altså størrelsen af de undgåede udledninger i andre sektorer end skovbruget, 

har ofte en mindst lige så stor effekt som træernes eget optag af CO2. Dette skyldes, at 

udledningerne forbundet med at producere stål, beton og aluminium er meget store og brug af træ 

derfor leder til reduktioner i udledningerne. Strategier der sigter mod at øge produktionen af 

gavntræ og på at udnytte hvad der tidligere har været anset som restprodukter som eksempelvis 

mindre dimensioner og ødelagt og skadet træ til langlivede træprodukter kan derfor have en 

betydelig klimaeffekt.  

4.2.5 Fremtidigt CO2-optag i et ændret klima 

Som følge af de globale udledninger af CO2 fra afbrænding af fossile energibærere er det 

forventeligt at atmosfærens CO2-indhold fortsat vil stige i en længere årrække og at klimaet vil 

ændre sig i takt med det stigende CO2-indhold. 

Der er flere studier som peger på, at et øget CO2-indhold i atmosfæren vil medføre, at planterne 

mere effektivt kan optage CO2 ved fotosyntesen og derved medføre en øget plantevækst  [16]. En 

øget plantevækst vil i nogen grad kunne modvirke de fossile udledninger og mindske 

klimaforandringerne. Imidlertid viser en række studier, at afledte klimaforandringer i nogen eller 

høj grad modvirker ”gødskningseffekten” af en stigning i atmosfærens indhold af CO2. De fleste 

klimamodeller peger nemlig på, at fremtidens somre vil have hyppigere hændelser med kraftig regn 

men også byde på længere perioder med tørke. Således forventes den samlede mængde regn, der 

falder i sommerhalvåret at være nogenlunde, som vi oplever det i dag, men med længere perioder 

hvor væksten vil være nedsat på grund af manglen på vand. Endvidere vil tørke medføre ubalance i 

træernes vandforsyning. Allerede nu oplever de europæiske skove at tørre somre har ført til 
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svækkelse af særligt nåletræerne og omfattende billeangreb, der har taget livet af store arealer med 

nåleskov i Nordtyskland.  

En anden effekt af klimaforandringerne er at vi i Danmark kan forvente at få større regnmængder 

om vinteren, hvor fordampningen er lav. I lavtliggende områder eller hvor jorden nemt mættes med 

vand, kan det medføre iltmangel for træernes rødder der risikerer at dø. Med det deraf følgende 

begrænsede rodsystem er træerne i endnu højere grad udsat for tørke i den efterfølgende sommer. 

Det forventes at denne vekselvirkning ligger bag stigende problemer med dårligere sundhed i eg og 

bøg [2]. 

Endelig forventes de højere temperaturer og derved den større mængde energi i atmosfæren at føre 

til voldsommere vejr i det hele taget. Det forventes derfor, at vi vil få hyppigere og voldsommere 

stormvejr, der har kapacitet til at ødelægge store skovområder. Samtidig gør varmere og tørre somre 

allerede nu skovbrand til et stigende problem i det sydlige Europa, Canada og USA.  

Samlet set er det tvivlsomt om det højere CO2-indhold i atmosfæren vil lede til en øget tilvækst i 

skovene, fordi de ikke er tilpassede det ændrede klima, større udsving i klima og derfor ikke kan 

drage nytte af det højere CO2-indhold i atmosfæren [17]. 

4.3 Rapportering 

I forbindelse med den nationale rapportering til FN [18] blev der foretaget en genberegning af bl.a. 

skovenes optag og emissioner tilbage til 1990. Dette både for at afspejle skovrejsning før 1990 og 

for at implementere beregning af en 30 års skelnen mellem skovrejsningsarealer og det øvrige 

skovareal. Denne skelnen blev tidligere gjort efter 20 år. 

Et andet element i rapporteringen til FN knytter sig til beregning af de emissioner og optag der 

rapporteres. For skovene er det nødvendigt med to fulde stikprøver af skovarealet for at opgøre 

ændringer. Danmarks Skovstatistik indsamler data for hele landet baseret på 5 års rotationer (se 

mere i afsnit 5.1). Dermed indgår samlet data indsamlet over en 10 års periode, svarende til 2 

rotationer, i rapporteringen for skovene. Hvert års rapportering sker således med basis i 10 års 

dataindsamling op til rapporteringen. 

Derfor viser genberegningen udført i rapportering til FN for 2019 [18] og fremefter, en mere robust 

opgørelse for skovene, hvor rapporteringen afspejler sikre ændringer og ikke blot statistiske udsving 

fra år til år. Dette afspejler ligeledes, at ændringerne i skovene påvirker store kulstofpuljer og at 

ændringer ikke kan opgøres baseret på enkelt års data.  

Datagrundlag for rapporteringen kan styrkes på flere måder i de kommende år, særligt gennem en 

konsistent kortlægning af skovarealer, særligt med fokus på skovrejsning og forvaltning af 

naturreservater (herunder opgørelser af effekter på hydrologi). Dette vil kunne ske gennem en 

kombination af Danmarks Skovstatistik og data fra satellitter og landsdækkende flybåren laser 

scanning (LiDAR). 
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5 Datagrundlag 

Fremskrivningen baserer sig på en række data der beskriver skovarealet ved start, planlagte 

ændringer i skovforvaltning, særligt udpegning af naturreservater (urørt skov) og omfang samt type 

af skovrejsning. Fremskrivningen anvender en række modeller for forskellige virkemidler, der kan 

påvirke skovarealets udvikling og de mulige anvendelser af hugst fra skovarealet. 

I afsnit 6 er givet tekniske beskrivelser for inputdata. 

5.1 Kulstofpuljer 

I klimarapporteringen for skov indgår der en række veldefinerede puljer (Figur 5.1): Levende 

biomasse over jorden (AGB), Levende biomasse under jorden (BGB), Dødt ved (DW), Litterlag 

(FF) og jorden (SOM). Alle disse, undtagen ændringer i jordens kulstofpulje, måles direkte ved 

Danmarks Skovstatistik.  

 

Figur 5.1 Kulstofpuljer i skov. Baseret på [19]. 

5.1.1 Danmarks Skovstatistik 

Danmarks Skovstatistik er bygget op om et landsdækkende 2 x 2 km net ([20], Figur 5.2). I hvert af 

nettets celler er placeret en gruppe bestående af fire prøveflader i hjørnerne af et kvadrat på 200 x 

200 meter. Alle prøveflade-grupperne måles over en fem-årig periode, hvor en femtedel af 

prøvefladerne jævnt fordelt over landet måles hvert år. En tredjedel af grupperne er permanente og 

er placeret i det sydvestlige hjørne af nettets celler. Disse genmåles for hver fem-årige rotation af 

skovstatistikkens målinger. To tredjedele af grupperne er temporære og flyttes tilfældigt inden for 

den respektive 2 x 2 km celle i nettet ved hver gentagelse af den fem-årige rotation. 

Skovstatistikkens prøveflader er cirkulære og har en radius på 15 meter. Der indgår i alt ca. 43.000 

prøveflader i netværket, hvor kun skovdækkede prøveflader måles over en femårig periode. I 
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perioden 2016-2020 blev der f.eks. målt 9.558 prøveflader i skov. De skovdækkede prøveflader 

identificeres forud for hver målesæson ud fra de nyeste luftfotos. I skoven bliver den enkelte 

prøveflade lokaliseret med stor geografisk præcision, hvilket muliggør sammenkobling med anden 

geografisk registerinformation. I hver prøveflade foretages måling af mange variable, hvoraf måling 

af træernes størrelse, alder og art, mængde af dødt ved og tykkelse af litterlaget (skovbundens 

kviste, blade mv) er blandt de centrale for opgørelser af kulstofpuljerne i Figur 5.1 fordelt til 

regioner, træarter og aldersklasser.  

 

 

Figur 5.2 Design af Danmarks Skovstatistik. Grupper på fire prøveflader i hjørnerne af et 200 x 200 m kvadrat er udlagt i et 

systematisk net på 2 x 2 km (gengivet fra [2]). 

5.1.2 Beregning af kulstofpuljerne 

Skovareal 

Ud fra en tolkning af de senest tilgængelige luftfotos allokeres alle prøveflader forud for hver 

feltsæson til tre typer skov-status der fastlægger sandsynligheden for at prøvefladen er dækket af 

skov eller anden træbevoksning:  0: Sandsynligvis ikke skovdækket, 1: Sandsynligvis med 

skovdække og 2: Sandsynligvis med anden træbevoksning.  Alle prøvefladegrupper hvor én af 

prøvefladerne har skov-status 1 eller 2 måles i felten. 

Hvor en prøveflade indeholder mere end én arealanvendelse eller forskellige bevoksninger opdeles 

denne i mindre sub-prøveflader. Skovandelen i den j’te prøveflade bestemmes som: 

𝜌𝑗 =
𝐴𝑗

𝐴15,𝑗
 

hvor 𝐴𝑗 er det skovdækkede areal i prøveflade j og 𝐴15,𝑗 prøvefladens samlede areal (~706 m2). For 

alle prøveflader som ikke er målt i felten hvor skov-status er 0 antages 𝜌𝑗 = 0. 
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For hver af de tre skov-status typer bestemt ud fra luftfotos bestemmes det gennemsnitlige 

skovdække som: 

�̅�𝑧 =
1

𝑛𝑧
∑ 𝜌𝑗𝑅𝑗

𝑍

 

hvor z er de tre skov-status kategorier (0, 1, 2), n er antallet af prøveflader og 𝑅𝑗 er en indikator om 

hvorvidt den j’te prøveflade er målt i felten (0 eller 1). Få prøveflader må udelades fordi de er 

utilgængelige, eksempelvis på grund af militære øvelser eller andet. 

Det gennemsnitlige skovareal beregnes efterfølgende som: 

�̅�𝑠𝑘𝑜𝑣 =
1

𝑁
∑ (𝜌𝑗𝑅𝑗 + ∑ �̅�𝑧𝕝(𝑅𝑗 = 0, 𝑗 ∈ 𝑧)

2

𝑧=1

)

𝑁

𝑗=1

 

hvor N er det samlede antal prøveflader og 𝕝(𝑅 = 0, 𝑗 ∈ 𝑧) er en indikator som er 1 for prøveflader, 

der ikke er målt i felten (𝑅𝑗 = 0) og har skov-status 1 eller 2. 

Endelig bestemmes det samlede skovareal som: 

𝐴𝑠𝑘𝑜𝑣 = �̅�𝑠𝑘𝑜𝑣 ∙ 𝐴𝐷𝐾 

hvor 𝐴𝐷𝐾 er Danmarks samlede landareal. Skovarealets fordeling til undertyper som eksempelvis 

skovtyper, træarter eller aldersklasser opgøres ved at beregne andelen af skovarealet i den enkelte 

undertype ud fra fordelingen af arealerne på prøvefladerne ganget med det samlede skovareal. 

Over og underjordisk biomasse 

Skovstatistikkens prøveflader består af tre koncentriske cirkler med en radius på hhv. 3,5, 10 og 15 

m (Figur 5.3). Alle træer højere end 1,3 m (brysthøjde) uanset diameter (målt i brysthøjde, dbh) 

måles i cirklen med radius 3,5 m. Træer med dbh >10 cm måles i cirklen med radius 10 m, mens 

træer med dbh>40 cm måles i cirklen med radius 15 m.  
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Figur 5.3. Måling af træers diameter i brysthøjde (dbh) på NFI’ens prøveflader. 

Ud af den samlede stikprøve af træer hvor der er målt dbh udtages mindst 6 prøvetræer til 

yderligere måling af blandt andet træhøjde. På baggrund af data fra den samlede mængde 

prøvetræer estimeres generaliserede modeller for lokale sammenhænge mellem dbh og træhøjden 

[21], der efterfølgende anvendes til at estimere højden af træer, der ikke er blevet målt højde på. 

De sammenhørende par af dbh og målte/estimerede træhøjder anvendes til at estimere overjordisk, 

og underjordisk biomasse i det enkelte træ ud fra nationale biomassefunktioner [22-24]. 

Kulstofindholdet (C) i den enkelte pulje (over- eller underjordisk) bestemmes efterfølgende ved at 

gange veddets biomasse med 0,47 [19].  

Da træerne bliver målt i forskellige cirkler skaleres de forskelligt afhængig af deres dbh. Derfor 

estimeres kulstofindholdet i den c’te cirkel som: 

𝐶𝑐,𝑗 = ∑ 𝐶𝑖𝑗𝕝(𝑖 ∈ 𝑐)

𝑚

𝑖=1

 

hvor  𝐶𝑖𝑗 er kulstofmængden (over- eller underjordisk) i det i’te træ og 𝕝(𝑖 ∈ 𝑐) er en indikator 

variabel der er 1 hvis det i’te træ tilhører den c’te cirkel og ellers er 0. 

Efterfølgende bestemmes den gennemsnitlige kulstofmængde i de tre cirkelstørrelser som: 

𝐶�̅� =
∑ 𝐴𝑐,𝑗𝐶𝑐,𝑗

𝑁
𝑗=1

∑ 𝐴𝑐,𝑗
𝑁
𝑗=1

 

hvor ∑ 𝐴𝑐,𝑗
𝑁
𝑗=1  er summen af skovdækkede arealer i den c’te cirkel på de N prøveflader. Endelig 

bestemmes den gennemsnitlige kulstofmængde i skovene som summen af de gennemsnitlige 

kulstofmængder i de tre cirkler: 

𝐶̅ = 𝐶3̅,5 + 𝐶1̅0+ 𝐶1̅5, 

og den samlede kulstofmængde i den over- eller underjordiske biomasse som: 
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𝐶 = 𝐶̅ ∙ 𝐴𝑠𝑘𝑜𝑣 

Kulstoffets fordeling til undertyper som eksempelvis skovtyper, træarter eller aldersklasser opgøres 

ved at beregne den gennemsnitlige kulstofmængde med den pågældende undertype og gange dette 

med skovarealet. For mere detaljeret beskrivelse af målinger og beregninger se [20] samt [1] for 

yderligere referencer. 

For kulstofpulje i urte- og græsvegetationen, særligt ved skovrejsning, tages udgangspunkt i 

opgørelser for arealer med vedvarende græs. Det antages at skovrejsning indledningsvist svarer til 

konvertering til arealer med vedvarende græs og at urte- og græsvegetationen reduceres lineært over 

25 år efterhånden som træerne overtager arealet fuldt ud (se også tabel 6.10 i NIR [14]). 

Dødt ved 

Det døde ved omfatter alt dødt ved med en diameter større end 10 cm og måles i hele prøvefladen 

(radius=15 m). Volumen af stående og liggende dødt ved med vækstpunktet inden for prøvefladen  

med en dbh>10 cm bestemmes ud fra nationale og artsspecifikke vedmassefunktioner [25-27], mens 

volumen af liggende stykker dødt ved findes som produktet af længden og tværsnitsarealet af det 

døde ved.  

Volumen af det døde ved omregnes til biomasse ved at multiplicere med en artsspecifik rumtæthed. 

Da det døde ved kan være mere eller mindre nedbrudt, klassificeres nedbrydningsgraden i felten og 

omsættes til en kulstofreduktionsfaktor, der ganges på den estimerede biomasse. Endelig findes det 

døde veds kulstofindhold ved at gange med 0,47, der er omsætningsforholdet mellem biomasse og 

kulstof.  

Kulstofmængden i det døde ved (𝐶𝑑𝑤,𝑗) i den j’te prøveflade findes på linje med den levende 

biomasse som: 

𝐶𝑑𝑤,𝑗 = ∑ 𝐶𝑑𝑤,𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

Og den gennemsnitlige mængde dødt ved som: 

𝐶�̅�𝑤 =
∑ 𝐴15,𝑗𝐶𝑑𝑤,𝑗

𝑁
𝑗=1

∑ 𝐴15,𝑗
𝑁
𝑗=1

 

hvor 𝐴15,𝑗 er det skovdækkede areal på den j’te prøveflade. Endelig beregnes den samlede mængde 

kulstof i dødtvedspuljen som: 

𝐶𝑑𝑤 = 𝐶�̅�𝑤 ∙ 𝐴𝑠𝑘𝑜𝑣 

 

Litterlag 

På prøvefladerne i Danmarks Skovstatistik måles tykkelsen af litterlaget. På baggrund af 

træartsartsfordelingen på prøvefladen estimeres rumtætheden af litterlaget ud fra standard-faktorer 
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for forskellige typer løv idet det antages at mængden af litter fra forskellige træarter er ligefrem 

proportional med træartsfordelingen opgjort på prøvefladerne. Den gennemsnitlige mængde 

biomasse i litterlaget estimeres som litterlagets tykkelse ganget med den estimerede rumtæthed. 

Kulstofmængden estimeres efterfølgende som biomassen ganget med en faktor 0,4 som afspejler 

kulstoffets andel af litterlaget.  

Den gennemsnitlige kulstofmængde i litterlaget (𝐶�̅�𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟) estimeres som: 

𝐶�̅�𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =
∑ 𝐴15,𝑗𝐶𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟,𝑗

𝑁
𝑗=1

∑ 𝐴15,𝑗
𝑁
𝑗=1

 

hvor 𝐶𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟,𝑗 er den gennemsnitlige kulstofmængde i litterlaget på den j’te prøveflade. Endelig 

beregnes den samlede mængde kulstof i litterlaget som: 

𝐶𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝐶�̅�𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝐴𝑠𝑘𝑜𝑣 

 

Mineraljord 

Mineraljordens indhold af kulstof påvirkes kun langsomt af skoven og dens dyrkning. Der regnes 

derfor med at mineraljordens kulstofindhold ned til 1 m’s dybde alene afhænger af jordtypen: 

sandjord (165 tons C/ha), lerjord (154 tons C/ha) og organisk jord (395 tons C/ha). Jordtypen findes 

ved en geografisk analyse af danske jordbundskort. 

Som for litterlaget estimeres den gennemsnitlige kulstofmængde i mineraljorden (𝐶�̅�𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑) 

som: 

𝐶�̅�𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑 =
∑ 𝐴15,𝑗𝐶𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑,𝑗

𝑁
𝑗=1

∑ 𝐴15,𝑗
𝑁
𝑗=1

 

hvor 𝐶𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑,𝑗 er den gennemsnitlige kulstofmængde for jordbundstypen på den j’te 

prøveflade. Endelig beregnes den samlede mængde kulstof i mineraljorden som: 

𝐶𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑 = 𝐶�̅�𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑗𝑜𝑟𝑑 ∙ 𝐴𝑠𝑘𝑜𝑣 

 

5.1.3 Datagrundlag for fremskrivningerne 

Det centrale datagrundlag for fremskrivningerne består af fordelingen af skovarealet til vækst-

regioner (Jylland og Øerne), skovtyper (løv- og nåleskov) og 10-års aldersklasser (Tabel 11.2). 

Datagrundlaget omfatter endvidere estimater af gennemsnitlige kulstofpuljer (over- og underjordisk 

biomasse, dødt ved og litter), hugstmængder og gennemsnitlig bevoksningsdiameter (dbh) for hver 

klasse. 

Estimaterne for arealfordelingen såvel som for de gennemsnitlige kulstofpuljer og 

bevoksningsdiameter er baseret på opgørelserne i Danmarks Skovstatistik for den fem-årige måle-

rotation 2016-2020 og er derved konsistent med data som anvendes i den seneste nationale 
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rapportering af skovstatistik [2]. Arealet med midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer 

antages konstante i fremskrivningerne (30.000 ha -  baseret på Skovstatistikkens data) og bidrager 

ikke til ændringer i kulstofpuljer. 

Kulstofmængderne er et udtryk for den hidtidige foryngelse, tilvækst, mortalitet og hugst. På 

baggrund af skovstatistikkens data er kulstofmængderne i den levende biomasse estimeret fordelt på 

10-års aldersklasser for at have tilstrækkeligt datagrundlag i de enkelte klasser. Af hensyn til 

fremskrivningen er gennemsnittene udjævnet på 5-års aldersklasser. Endvidere er data inter- og 

ekstrapoleret til at omfatte aldersklasser, der ikke er repræsenteret i data. Generelt er 

kulstofmængderne i den levende overjordiske biomasse lav i de yngste aldersklasser og stigende op 

i mod et maksimum på 150 tC ha-1 (Figur 5.4). Kulstoflageret i løv- og nåleskove er nogenlunde 

ens, mens lageret er naturligt lavt i juletræs- og pyntegrøntbevoksninger. 
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Figur 5.4 Gennemsnitlig kulstofmængde i levende biomasse fordelt på regioner, skovtyper og aldersklasser. Positive værdier 

angiver kulstofmængder i overjordisk biomasse, mens negativer angiver kulstofmængder i underjordisk biomasse. 

Tyndingsmængderne stiger med stigende alder for herefter at falde igen (Figur 5.5). Dette afspejler 

normal tyndingspraksis hvor bl.a. hensyn til stormfasthed og faldende tilvækst har betydning for 

tyndingsudbyttet. 
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Figur 5.5. Forventede hugstmængder fordelt på skovtyper og aldersklasser for Jylland og Øerne (søjler) udtrykt i CO2-

ækvivalenter samt den forventede udvikling i bevoksningsdiameter for de forskellige skovtyper (linjer). 

 

5.2 Forudsætninger for fremskrivningen (”frozen policy”) 

5.2.1 Skovrejsning 

Skovrejsning har igennem mange år været et mål i Danmark (siden 1805) og forventes også 

fremover at påvirke den samlede udvikling af det danske skovareal. Dette fremgår bl.a. af 

Skovprogrammet fra 2018 [28], Den Danske Klimaskovfond [29] og de seneste års Finanslove. Den 

samlede besluttede skovrejsning kendes i perioden 2021-2035 (Tabel 5.1). I perioden fra 2036 og 

fremefter antages skovrejsningen at være 0 ha/år i fremskrivningen af ”frozen policy”. 
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Tabel 5.1 Besluttet skovrejsning i perioden 2021-2035, efter type og pr år. 

Skovrejsning, ha 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

     ha           

Statslig skovrejsning 210 250 280 300 270 270 270         

Privat skovrejsning 
med tilskud 

1000 2000 2000 2000 2570 2570 2570 2570 2570 880 880 880    

Klima-skovfonden  100 400 500 655 700 700 700 800 800      

Sum nye initiativer 1210 2350 2680 2800 3495 3540 3540 3270 3370 1680 880 880 0 0 0 

 

Som datagrundlag angives den forventede skovrejsning fordelt til regioner, skovtype og model for 

skovrejsningen (Tabel 11.13) og for de besluttede tiltag giver det arealer som angivet i Tabel 5.2.  

Tabel 5.2 Besluttet skovrejsning i perioden 2021-2035, gennemsnitlig areal pr år fordelt til region, skovtype og 

skovrejsningsmodel. 

Region Skovtype Model 2021-2025 2026-2030 2031-2035 

   ha/år  

Øerne Løvskov 18 884 1020 123,2 

Øerne Nåleskov 11 370 520 52,8 

Jylland Løvskov 18 884 1020 123,2 

Jylland Nåleskov 12 370 520 52,8 

Total   2507 3080 352 

 

Udviklingen i skovrejsningen med hensyn til kulstofpuljer og hugst, er baseret på de modeller der er 

beskrevet i notat om kulstofbinding ved skovrejsning ([4] og Tabel 11.13) og fremgår af en samlet 

input-fil (Tabel 11.4). Ved beregning af fordeling af hugst til gavntræ og energitræ, foretages 

beregning af diameter jf. formler i Tabel 11.5. For fremskrivning af de besluttede tiltag (”frozen 

policy”) anvendes samme model for skovrejsning som tidligere, baseret på skovrejsning siden 1990 

[6, 30]. Den er baseret på en sammensætning af skovrejsningen med 30 pct. bøg, 30 pct. rødgran og 

40 pct. eg, med en samlet bevoksningsprocent på 90 pct. for hele arealet. Denne anvendes på den 

statslige skovrejsning og for løvskovsarealer på såvel privat skovrejsning som for 

Klimaskovfonden. For nåletræsarealer på privat skovrejsning og Klimaskovfonden anvendes model 

11 for Øerne og model 12 for Jylland. Al statslig skovrejsning forventes at være løvtræ, mindst 70 

pct. af den private skovrejsning forventes at være løvtræ og mindst 50 pct. af Klimaskovfondens 

skovrejsning forventes at være løvtræ. Skovrejsningsarealet fordeles ligeligt mellem Øerne og 

Jylland. 

5.2.2 Naturreservater 

Et øget fokus på at sikre arealer med fokus på biodiversitet har ført til udpegning af en række 

skovarealer til naturreservater (urørt skov og biodiversitetsskov). Der henvises til gennemgang af de 

politiske aftaler i afsnit 11.4.1. Særligt i perioden 2016-2021 er disse arealer blevet identificeret og 

processerne er aktuelt i gang, primært på Naturstyrelsens arealer. Dertil vil der i den kommende tid 

blive identificeret en række Naturnationalparker, som for skovarealer i denne sammenhæng 
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forventes at være sammenfaldende med de udpegede naturreservater i skov. Samlet forventes ca. 

71.000 ha af Naturstyrelsens arealer udlagt jf. de aftaler der er beskrevet i afsnit 11.4.1.  

Baseret på foreløbige kortdata fra Naturstyrelsen er input til fremskrivningen baseret på en 

fordeling af areal i naturreservater til regioner og skovtype, beregnet ud fra data fra Danmarks 

Skovstatistik (prøveflader på Naturstyrelsens arealer). Naturstyrelsens arealer er fordelt til tidspunkt 

og region for politisk beslutning om udpegning (A: hele landet i 2016-2020, B: 2021 primært 

østlige egne, C: 2021 vestlige egne). Arealfordelingen fremgår af Tabel 5.3 og Tabel 11.6 og 

forventes at repræsentere det samlede udlæg til naturreservater, hvoraf Danmarks Skovstatistik 

opgør 64.600 ha skovareal. Det øvrige areal op til 71.000 ha udgøres af lysåbne skovlandskaber, 

inden for Naturstyrelsens samlede areal. For nåleskov er arealet opdelt efter om det er europæiske 

(NE) eller eksotiske (NX) nåletræer. For løvtræ er der ikke datagrundlag i Danmarks Skovstatistik 

til at opdele Naturstyrelsens arealer i europæiske eller eksotiske løvtræer. Forvaltningen af arealet 

inden for naturreservaterne forventes at blive betinget af om træarterne er europæiske eller 

eksotiske (f.eks. fra Amerika eller Asien). 

Tabel 5.3 Areal fordeling for Naturstyrelsens skovareal til forskellige udpegninger eller fortsat bæredygtig skovdrift (LE – 

løvtræer, NE nåletræer – europæiske, NX nåletræer – eksotiske). Arealopgørelse er foreløbig ift. udlæg. 

Region og 
trætype 

O:  
NST fortsat 
skovdrift 

A:  
Udpegning 
frem til 2020 

B:  
Udpegning 
øst 2021 

C:  
Udpegning 
vest 2021 

T:  
NST total 

 ha 

I alt Øerne 2.500 12.100 20.000 - 34.600 

LE 1.700 8.000 14.800 - 24.500 

NE 600 3.400 3.800 - 7.800 

NX 100 100 1.000 - 1.200 

Ubevokset 100 600 400 - 1.100 

I alt Jylland 48.700 8.100 8.800 15.500 81.100 

LE 11.600 3.100 7.000 1.500 23.200 

NE 25.200 3.000 1.100 9.200 38.500 

NX 9.800 1.700 300 3.400 15.200 

Ubevokset 2.100 300 400 1.400 4.200 

I alt 51.200 20.200 28.900 15.500 115.800 

 

Naturstyrelsens arealer udlagt til naturreservater omfatter alle aldersklasser, men særligt udlæg i de 

østlige egne i 2021 (B) omfatter en større andel af ældre bevoksninger (Figur 5.6). De udlagte 

arealer har en lav andel (10 pct.) af bevoksninger under 20 år mens den andel for det samlede 

skovareal er 22 pct. 
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Figur 5.6 Fordeling af skovareal (ha) til aldersklasser (angivet ved øvre alder) i udlagte Naturreservater efter tidspunktet for 

udlægget og den geografiske fordeling.  

 

Arealerne forventes forvaltet med en aktiv omstilling til gavn for biodiversitet. I praksis vil tiltagene 

blive tilpasset de lokale forhold (skovstruktur, terræn, hydrologi mv).  

Det er yderligere besluttet, at der skal ske en gradvis nedgang af tyndinger i løvtræ i perioden 2021-

2025, svarende til at der udtages ca. 50 pct. af hvad der normalt ville være tyndet. 

Vedmasseudviklingen på disse arealer justeres tilsvarende i perioden 2021-2025 således at den 

hugst, der ikke udtages antages at øge den stående vedmasse. 

5.2.3 Reduceret hugst i 2026-2031 

Som del af aftalen om grøn omstilling af landbruget blev det besluttet at reducere hugst i 

Naturstyrelsens, der ikke er udlagt til naturreservater, med 20 pct. i perioden 2026-2031. Den 

reducerede hugst medfører en midlertidig stigning i vedmasseniveauet i Naturstyrelsens arealer 

under fortsat naturnær skovdrift (Tabel 5.3). I fremskrivningen arbejdes der med 5 års perioder, 

hvorfor hugsten reduceres i perioden 2026-2030. Vedmassen forbliver forøget for de påvirkede 

arealer i 30 år efter, således at der ved udgangen af 2060 forventes at være vedmasse på niveau med 

resten af skovarealet.  
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6 Metode 

Fremskrivningen af drivhusregnskabet for skov hviler på den nuværende fordeling af skovarealet til 

regioner, skovtyper og aldersklasser. Arealfordelingen fremskives i fem-års intervaller på baggrund 

af et sæt af overlevelsessandsynligheder. Andelen af skov, der herved forventes forynget bliver 

henført til den yngste aldersklasse, mens den del der antages ikke at blive forynget henføres til den 

efterfølgende aldersklasse (Figur 6.1). Eksisterende skovareal og nyt skovareal (skovrejsning) 

fremskrives adskilt indtil skovrejsningen har været igennem første generation skov. 

Ved at antage at kulstofniveauerne for hver region, skovtype og aldersklasse er uændrede i den 

eksisterende skov, med undtagelse af for skovarealer hvor ”frozen policy” medfører ændringer i 

skovdriften, fremkommer tilvækst ved at alderen fremskrives og derved tildeles en vedmasse 

svarende til den nye alder. Aldersfremskrivningen angiver også hvor meget tyndingshugst, der 

forventes for hvert areal, baseret på opgørelser i Skovstatistikken. Dermed giver ændringen i 

vedmasse (kulstofpuljer) og summen af hvert års hugst, den samlede tilvækst og mortalitet. 

Fremskrivningen kan således ikke indarbejde virkemidler der påvirker skovtypernes dynamik ift. 

Tilvækst og mortalitet, da det ville forudsætte anvendelse af andre typer modeller. For udvalgte 

virkemidler/tiltag kan der specifikt ændres på de forskellige niveauer for at analysere effekten på 

den samlede fremskrivning. Dette beskrives nærmere i afsnit 7.7. 

For skovrejsningen anvendes de udvalgte vækstmodeller for første generation skov – som angivet i 

[4] og i Tabel 11.13.  

Det samlede areal repræsenterer det træbevoksede areal, idet hjælpearealer og midlertidigt 

ubevoksede arealer antages at være konstante og dermed uden indflydelse på skovarealets 

klimaregnskab (baseret på opgørelse fra Skovstatistikken 2016-2020). Der er indregnet en forventet 

gennemsnitlig skovrydning i fremskrivningen på 205 ha/år som følge af f.eks. 

infrastrukturudvikling, restaurering af lysåbne naturtyper mv. Kulstofpuljerne er baseret på 

opgørelser af skovrydninger rapporteret i perioden 2015-2020 og ansættes til 33 kt CO2 eq/år. 

Yderligere detaljer om fremskrivningerne er givet i det efterfølgende. 
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Figur 6.1. Procesdiagram der viser skridtene i skovfremskrivningen og simulering af hugst og tyndingsudtag. 

6.1 Fremskrivning af skovarealet 

Fremskrivningen af kulstofpuljerne og derved drivhusgasregnskabet bygger på en Markov-kæde 

(Figur 6.2), hvor arealfordelingen til starttidspunkt (T1) beregnes til næste tidspunkt (T2) 5 år senere 

ud fra sandsynligheder for overlevelse. Eksempelvis vil en aldersklasse (alder= T1), med et areal på 

10, der har en sandsynlighed for overlevelse på 90 pct., resultere i at aldersklassen ved næste 

tidspunkt (T2= T1+5) har et areal på 9, mens der samtidig er overført et areal på 1 til den yngste 

aldersklasse. 

 

Figur 6.2 Principiel funktion af fremskrivning fra starttidspunkt (T1) til næste tidspunkt (T2) 5 år senere. 

Hvis en principiel model fremskrives for et areal vil man få en udvikling som angivet i Tabel 6.1. 

Dette eksempel beskriver en modelskov i 9 iterationer fra start i 2020, med samlet areal på 100 og 



36 

 

en indledende ligefordeling mellem aldersklasser. Efter 9 iterationer nærmer modelskoven sig en 

balance hvor aldersklassefordelingen svarer til forvaltningsmodellen, som den kommer til udtryk i 

sandsynlighederne for overlevelse.  

For det danske skovareal, hvor der har været skovrejsning i forskellig hastighed gennem mere end 

200 år, er aldersklassefordelingen ikke i balance. Men metoderne beskrevet her giver en 

fremskrivning af skovarealet, baseret på den viden vi har i dag om sammensætning og den aktuelle 

forvaltning. 

Tabel 6.1 Princip fremskrivning af model skov i 12 iterationer fra start i 2020, med total areal på 100 og en indledende 

ligefordeling mellem aldersklasser og eksempel på vedmasse/. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum areal Sum kulstofpulje 

Overlevelses pct. 100 100 100 100 100 90 90 70 50 0   

Kulstofpulje /ha 5 10 20 40 60 80 90 95 100 120 
  

2020 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 6.200 

2025 20 10 10 10 10 10 9 9 7 5 100 5.165 
2030 13 20 10 10 10 10 9 8 6 4 100 4.895 
2035 11 13 20 10 10 10 9 8 6 3 100 4.910 
2040 10 11 13 20 10 10 9 8 6 3 100 5.110 
2045 10 10 11 13 20 10 9 8 6 3 100 5.383 
2050 10 10 10 11 13 20 9 8 6 3 100 5.668 
2055 11 10 10 10 11 13 18 8 6 3 100 5.771 
2060 11 11 10 10 10 11 12 16 6 3 100 5.771 
2065 13 11 11 10 10 10 10 11 11 3 100 5.593 
2070 14 13 11 11 10 10 9 9 7 6 100 5.364 
2075 14 14 13 11 11 10 9 8 6 4 100 5.043 
2080 11 14 14 13 11 11 9 8 6 3 100 5.073 

 

Modellen for overlevelsessandsynligheden er baseret på data fra Danmarks Skovstatistik’s 

permanente prøveflader (~1/3 af det samlede antal) indsamlet i perioden 2002-2020 og 

repræsenterer dermed forvaltningen af det danske skovareal i denne periode. Grundlaget udgøres af 

genmålinger af de permanente prøveflader i NFI’en med information om alder og hvorvidt der er 

sket foryngelse eller ej i løbet af de 5 år mellem genmåling. Modellen bruger bevoksningsalderen 

sammen med skovtypen (løvskov, nåleskov eller juletræer/pyntegrønt) og regionen (Jylland eller 

Øerne) til at forudsige sandsynligheden for at et skovareal overføres til den efterfølgende 

aldersklasse (Tabel 11.1, Figur 6.3). Der er usikkerheder knyttet til datagrundlaget ligesom valg af 

model for overlevelsessandsynlighed påvirker den efterfølgende fremskrivning. For yderligere 

information om grundlag og usikkerheder henvises til Bilag 11.5. 
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Figur 6.3 Betinget sandsynlighed for overlevelse/videre vækst for skovtyper (løvtræer, nåletræer, juletræer) for Jylland og 

Øerne. (Sandsynligheden for at et areal efter 5 år fortsat vokser videre). 

 

 

Figur 6.4 Akkumuleret overlevelsessandsynlighed for skovtyper (løvtræer, nåletræer, juletræer) for Jylland og Øerne.  

 

Skovrejsning optræder i fremskrivningerne som en forøgelse af arealet i den yngste aldersklasse. I 

fremskrivningerne af skovrejsning, er beregningen af udviklingen med hensyn til kulstofpuljer og 

hugst baseret på de modeller, der er beskrevet i notat om kulstofbinding ved skovrejsning [4] og 

Tabel 11.13] og fremgår af en samlet input fil (Tabel 11.4). 

For skovrejsning på landbrugsjord sker der en opbygning af kulstofpuljen i den øverste 1 meter af 

jorden. I gennemsnit antages dette at ske over en periode på 100 år og som gennemsnit opgøres 
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dette til samlet 21 t C/ha. Dette giver en årlig ændring på 0,21 t C/ha/år eller svarende til 0,77 t CO2 

eq/ha/år [18]. For den øvrige del af skovarealet antages kulstofpuljen i jorden at være i ligevægt, 

hvilket også er grundlag for rapporteringen og underbygges af målinger, der gennemføres hvert 10 

år [31]. 

For skovrejsning på landbrugsjord sker der endvidere et tab af den afgrøde der tidligere var på 

arealet (6 t C/ha). Til gengæld etableres der træer samt indledende vegetationsdække svarende til en 

brak/græsningsmark (5 t C/ha). Efterhånden som træerne vokser op og danner sluttet kronedække, 

reduceres kulstofpuljen i vegetationsdækket (over 25 år) og træernes kulstofpulje dominerer 

udviklingen. Dette er en ny fremgangsmåde fra rapporteringen for 2020 (indsendes primo 2022). 

Dertil rapporteres der for drivhusgasser (GHG) der udledes eller optages i den organiske 

(kulstofrige) skovjord, kuldioxid (CO2), lattergas (N2O) og metan (CH4). Dette er særligt for arealer 

med højt indhold af organisk kulstof (>12 pct. organisk kulstof) og for arealer hvor hydrologien 

ændres enten ved dræning eller ved ophør af dræning. Disse omregnes alle til CO2 ækvivalenter og 

indgår i det samlede regnskab.  

Der er i fremskrivningen af de besluttede tiltag inkluderet drivhusgaser fra jord, men det inddrages 

ikke i de efterfølgende analyser af forskellige virkemidler, da ændringer hovedsagligt vil være 

knyttet til effekter af ændret hydrologi, der vil mindske udledningen af kuldioxid fra jord, men i et 

vist omfang øge udledningen af lattergas og metan. Tidligere opgørelser [13] viser at udledninger 

og optag af drivhusgasser fra jord vil ændre sig ved ændret hydrologi, men at dynamikken forventes 

at være mindre end dynamikken i ændringerne i kulstofpuljen i den levende biomasse. Beregningen 

af udledningerne fra de kulstofrige skovjorde baseres på standard emissionsfaktorer opgivet af 

IPCC [1]. Det er i fremskrivningen indarbejdet at andelen af drænet mineralsk jord falder fra 55 pct. 

i 2020 til 53 pct. i 2025 og til 50 pct. i 2030. Samtidig falder andelen af drænet organisk jord fra 50 

pct. i 2020, til 48 pct. i 2025 og til 45 pct. i 2030. 

6.2 Hugstberegning og afsætning af træ fra skoven 

Den samlede hugst i skovene omfatter 1) tynding af træer i eksisterende bevoksninger og 2) 

fældning af træer på arealer der forynges. Tyndingen beregnes ud fra arealet i den enkelte 

aldersklasse og den aldersklassevist forventede tyndingshugst (Figur 5.5). Hugsten fra foryngelse, 

beregnes for det areal, der i hver iteration antages forynget, i form af den fulde vedmasse på arealet. 

Den samlede hugst antages jævnt fordelt over de 5 år, der udgør længden af hver iteration. 

Beregningen gennemføres såvel for den samlede vedmasse (udtrykt i kubikmeter) og den 

tilsvarende kulstofmængde (udtrykt i CO2-eq) samt forventet gennemsnitsdiameter for hver 

aldersklasse (som det fremgår af den centrale basistabel Tabel 11.2). 

Hvorledes træet i hugsten afsættes, afhænger høj grad af træernes diameter (dbh) hvorfor den 

forventede fordeling til gavntræ, energitræ og mængde efterladt i skoven (sortimentsudfald) 

beskrives som en funktion af hugstdiameteren, der findes som en del af fremskrivningerne. Ved at 

kombinere de forventede hugstmængder med den forventede fordeling af hugsten til gavntræ og 

energitræ samt den andel, der efterlades i skoven (5-40 pct. af hugsten afhængig af størrelse på træet 
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og på implementeret teknologi), beregnes en gennemsnitlig hugstmængde for hvert år fordelt til løv 

og nål og til gavntræ og energitræ. For standard sortimenter udgør det salgbare andel af hugsten 74-

76 pct. af det fældede træ. Det efterladte træ er dels små dimensioner og i nogle tilfælde vælger 

skovejere at efterlade yderligere store træer (stående eller liggende) for at sikre levesteder for 

biodiversitet, hvilket også reflekteres i flere certificeringsordninger (f.eks. FSC 

https://dk.fsc.org/dk-dk ). Det vil reducere den mængde af det fældede træ der i praksis bliver afsat. 

Usikkerhederne i disse beregninger beskrives nærmere i afsnit 7.7. 

6.3 Træprodukter (HWP) 

Bidrag (Inflow) til kulstoflageret i træprodukter (HWP) estimeres på baggrund af hugsten og dens 

fordeling til industritræ og energitræ. Hugsten af energitræ bidrager ikke til HWP lageret, men 

beregnes som en umiddelbar udledning af CO2 til atmosfæren. For den del af hugsten der afsættes 

som industritræ (gavntræ) antages en fordeling til savskåret træ og træplader baseret på data fra 

savværksstatistikken [30]. Udnyttelsesgraden af industritræet, der konverteres til savskåret træ 

antages at være 44 og 47 pct. for hhv. nåletræ og løvtræ, og 74 pct. for træ til træplader baseret på 

[30] og senere savværksstatistikker. Rester som savspåner og fraskær forventes afbrændt og regnes 

ikke med i HWP puljen, omend end del af disse rester bliver anvendt til f.eks. spånplader og 

papirmasse. Afgang (Outflow) fra HWP estimeres i overensstemmelse med IPCC retningslinjer 

således at kulstoflageret antages at blive reduceret gennem nedbrydning eller genanvendelse med en 

halveringstid på 35 år for savskåret træ og med en halveringstid på 25 år for træplader. Princippet 

bag beregningen er illustreret i Figur 6.5. Se også yderligere figurer i afsnit 7.4. 

Der beregnes kun HWP værdier for det samlede skovareal, da beregning for dele af skovarealet vil 

forudsætte kendskab til start puljen af træprodukter fra delmængden af arealet der vurderes (HWP 

værdi er sum af bidrag og afgang). Som supplement ses derfor på den total hugst fra dele af 

skovarealet og dermed angivelse af niveauer for input til HWP beregning på nationalt plan. 

Som ved rapportering medtages alle HWP produkter der produceres i Danmark baseret på dansk 

træ, uanset om produkterne anvendes i Danmark eller eksporteres. 

https://dk.fsc.org/dk-dk
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Figur 6.5 Princippet bag beregningen af HWP lageret. Tidsperioden i fremskrivningerne er 5 år. Faktoren a<1 beskriver 

hastigheden hvormed HWP lageret af savskåret træ eller træplader forgår. Lager fra starten afskrives hele perioden på 5 år, 

mens nyt lager afskrives i halvdelen af perioden (2,5 år). 

 

6.4 Naturreservater 

Arealerne er beskrevet i Tabel 5.3 og yderligere i Bilag 11.4, herunder politisk grundlag. Ved 

implementering af tiltagene i fremskrivningerne gøres følgende antagelser, baseret på 

Naturstyrelsens beskrivelse af implementering: 

 Nåletræer, europæiske: 50 pct. vil blive afdrevet og vedmassen solgt.  

 Nåletræer, eksotiske: 90 pct. vil blive afdrevet og vedmassen solgt. 

 Løvtræer, europæiske: For alle aldersklasser veteraniseres 25 pct. af vedmassen. Der overføres 

20 pct. af vedmassen til dødt ved, idet dog kun mængden fra den overjordisk levende biomasse 

> 10 cm medregnes i overførslen til DW puljen (rødder indgår i jordens pulje og grene under 10 

cm indgår i skovbundens pulje/litterlaget). Gennemføres i perioden 2021-2025 (1. iteration). 

 Løvtræer, eksotiske: 50 pct. vil blive afdrevet og vedmassen solgt. 

 Græsning på 1/3 af det samlede areal. 

 Retablering af naturlig hydrologi. 

 Gradvis nedgang af tyndinger i løvtræ i perioden 2021-2025. 

 For løvtræer sker omstillingen over 10 år, mens det for nåletræer på Øerne også sker over 10 år 

sker det over 30 år for nåletræer i Jylland. 

 

For øerne og for løv i Jylland sker omstillingen i de første to iterationer, altså inden for de første 10 

år, mens det for nål i Jylland vil ske i løbet af 30 år, altså i løbet af de første 6 iterationer. Det 

beregnes jævnt fordelt over hele tidsperioden. 

Da arealet med eksotiske løvtræer (f.eks. rødeg) registreret med NFI’en er for lille til at give en 

sikker aldersklassefordeling, indgår disse i det almindelige løvtræareal og kulstofpuljer beregnes 

dermed som for europæisk løv. 
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Arealerne forventes ved start af fremskrivningen at have samme vedmasseniveauer som opgjort for 

skovarealet som helhed baseret på NFI’ens data. Der er en tendens til, at Naturstyrelsens bevoksede 

arealer har lidt højere kulstoflager i den over- og underjordiske biomasse end resten af skovarealet 

(Figur 6.6), hvilket særligt gør sig gældende for nåletræsarealer (Figur 6.7). Ved tidligere analyser 

af Naturstyrelsens udlæg til naturreservater, blev der taget udgangspunkt i Naturstyrelsens 

registerdata, hvor der er angivet lavere vedmasseniveauer, som følge af bl.a. lysåbne arealer/lav 

bevoksningskvotient og anden opgørelse af vedmasseniveauer [13]. Denne tilgang er fraveget i 

nærværende analyse for i så høj grad som muligt at bygge analyserne på faktisk målte data, der også 

viser at Naturstyrelsens arealer har vedmasseniveauer svarende til det øvrige skovareal (se også 

Bilag 11.4). 

 

Figur 6.6 Gennemsnitlige kulstofpuljer for forskellige ejerkategorier og skovtyper. Positive værdier viser kulstofpuljerne i 

den overjordiske biomasse mens negative værdier viser kulstofpuljer i den underjordiske biomasse udtrykt i CO2-

ækvivalenter. Baseret på NFI data [2].  
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Figur 6.7 Gennemsnitlige kulstofpuljer for forskellige ejerkategorier og træarter. Positive værdier er kulstofpuljerne i den 

overjordiske biomasse mens negative værdier repræsenterer kulstofpuljer i den underjordiske biomasse udtrykt i CO2-

ækvivalenter. Baseret på NFI data [2]. 

Hvis arealerne bliver forvaltet med hugststop (altså fuldt fravær af hugst og anden påvirkning) vil 

de som gennemsnit hurtigere opbygge en vedmasse til de når det maksimale niveau. Dette er bl.a. 

beskrevet i et notat om urørt skov [13] og de forventede maksimale niveauer er angivet i Tabel 6.2. 

Der anvendes samme maksimale niveau for ophobningen af vedmasse/kulstof på hele det 

træbevoksede areal, idet der med tiden vil være variationer omkring niveauet som følge af den 

lokale udvikling (opbygning, sammenfald/stormfald, foryngelse mv.). Opbygningen fra 

startniveauet kan beregnes med grundlag i den udeladte hugst (Tabel 11.2). Indledningsvist 

forventes opbygningen at ske fuldt ud, men med en aftagende rate (Tabel 11.8) efterhånden som 

arealet nærmer sig det maksimale niveau (Tabel 6.2). Afhængig af alderen og vedmasseniveauet for 

arealet ved ophør af hugst, vil opbygningen fortsætte i en kortere eller længere periode. 

Datagrundlag for dette er svagt som også beskrevet i Johannsen og Nord-Larsen [13] og 

udviklingen bør følges i de udlagte naturreservater. 
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Tabel 6.2 Maksimale kulstofpuljer forskellige skovtyper og region.  

Region Skovtype 
Levende 

vedmasse 

Dødt ved Overjordisk, 
levende 

biomasse 

Underjordis
k levende 
biomasse 

Dødt ved Litter lag 

  m3/ha t CO2-eq/ha 

Øerne Løvskov 624 150 618 124 124 55 

 Nåleskov 460 120 320 64 99 110 

Jylland Løvskov 550 150 545 109 124 55 

 Nåleskov 360 120 251 50 99 110 

 

For alle arealer der bliver afdrevet forventes det at overgå til naturlig tilgroning, med mange 

frøkilder. For øerne svarer det til model 13 og for Jylland til model 14 i Tabel 11.13. Samlet er der 

usikkerhed om de præcise niveauer for naturlig tilgroning, særligt da naturlig tilgroning vil ske på 

arealer der ryddes for nåletræer. Det er planen at 1/3 af det samlede areal i naturreservaterne skal 

omfattes af græsning under hegn. Målet med græsning er at sikre en vis andel af lysåbne arealer. Da 

resten af skovarealet forventes at opnå maksimalt kulstoflager, antages arealer med naturlig 

succession at repræsentere de delvist lysåbne arealer og dermed en vedmasseopbygning der er 

reduceret ift. det maksimale niveau. Det implementeres ved at anvende modellen for naturlig 

tilgroning på Jylland (nr. 15) direkte mens tilgroningen/kulstofoptaget på Øerne (nr.13) reduceres til 

50 pct. Der haves ikke data for mere præcise modeller, men udviklingen bør følges og 

dokumenteres når udlæg implementeres. Der er ikke i beregningerne taget stilling til om fjernelse af 

nåletræer sker i grupper eller i større flader, da det er summen af effekter der opgøres med 

fremskrivningen. 

I forbindelse med etablering af naturreservater vil der blive retableret naturlig hydrologi i et omfang 

der endnu ikke kendes fuldt ud. Dette vil påvirke optag og udledning af drivhusgasser særligt fra de 

5 pct. af arealet hvor jorden antages at være rig på organisk indhold. Arealet med dræning reduceres 

i perioden 2020-2030. Der vil være en større opbygning af kulstof i jord ved øget fugtighed, men 

samtidig vil der være udledninger af metan og lattergas, som illustreret i Tabel 6.3. Estimaterne her 

baseres på standardfaktorer fra IPCC vejledninger [15,21,22] og anvendes i fremskrivningen på de 

berørte arealer. Da det er årlige optag og udledninger der rapporteres, er samlet lager i jorden ikke 

opgjort. Der vil være behov for at følge udvikling og dokumentere dette når udlæg implementeres, 

særligt for at bekræfte og evt. forbedre standardfaktorerne der anvendes aktuelt. 
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Tabel 6.3 Effekter for GHG fra jord afhænger af forskellig forvaltning af særlig hydrologi. Alle drivhusgasser omregnet til 

samme enhed, CO2 ækvivalenter (CO2-eq. per ha og år). Effekt er antaget den samme for alle typer af udpegning. 

 
2020-2030 2030-2050 2050-2100 2100-2200 

Standard skov - gennemsnit t CO2-eq/ha/år 

CO2 fra drænet organisk jord  0,238 0,238 0,238 0,238 

N2O fra drænet organisk jord 0,033 0,033 0,033 0,033 

CH4 fra drænet og genfugtet organisk jord 0,005 0,005 0,005 0,005 

Udvikling med udlæg af arealer til naturreservater og retablering af naturlig hydrologi 

CO2 fra drænet organisk jord  0,024 0,048 0,048 0,048 

N2O fra drænet organisk jord 0,003 0,007 0,007 0,007 

CH4 fra drænet og genfugtet organisk jord  0,039 0,078 0,078 0,078 

 

6.5 Reduceret hugst i 2026-2031 

Der beregnes effekten af at reducere hugst i Naturstyrelsens arealer, der ikke er udlagt til 

naturreservater, med 20 pct. i fremskrivningsperioden 2026-2030. Den udeladte hugst antages 

bevaret i den levende vedmasse. Forøgelsen aftager gradvist i de efterfølgende 30 år (til 100, 74, 56, 

41, 31, 21, 15, 0 pct.) således at der ved udgangen af 2065 forventes at være vedmasse på niveau 

med resten af skovarealet. Dette forventes da arealet i øvrigt og efterfølgende forvaltes som hidtil, 

samtidig med at en øget vedmasse forventes at reducere tilvækst. 

6.6 Virkemidler – følsomhedsanalyser ift. ”frozen policy” 

I denne rapport er fokus på at simulere optag og udledninger af CO2 og andre drivhusgasser fra det 

danske skovareal samt udviklingen i puljen af træprodukter (HWP) ud fra skovenes status i 2020 og 

skovarealets forventede udvikling med kendte tiltag (”frozen policy”). En række virkemidler i 

skovforvaltningen kan påvirke udviklingen i skovenes kulstofpuljer og mængden af hugst fra 

skovarealet. Dette er tidligere analyseret i rapporten om skovenes potentielle bidrag til en grøn 

omstilling [5] og gennemgået i afsnit 4.2.  

Forskellig implementering af virkemidler udgør en følsomhedsanalyse for fremskrivningerne og 

angiver således et spænd af sandsynlige effekter. Således er forskellige udmøntninger af en række 

virkemidler indarbejdet i denne fremskrivning, idet dog ikke alle kombinationer er medtaget.  

De nedenstående underafsnit beskriver de følsomhedsberegninger af variationer ift. ”frozen policy”, 

der er medtaget i denne rapport med det formål at vise hvor stor betydning øget skovrejsning, 

ændret træartsvalg, ændret omdriftsalder, forskydninger i anvendelsen af fældede træer til energi 

eller træprodukter og udlægning til naturreservater vil betyde for udviklingen i skovens kulstofpulje 

samt HWP-puljen.   

6.6.1 Skovrejsning 

I ”frozen policy” scenariet forventes en skovrejsning på 29.695 ha frem til 2035 (Tabel 5.1) 

hvorefter skovrejsningen antages at være 0. I tillæg til ”frozen policy” fremskrivningen er der lavet 
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beregning for yderligere fire forskellige scenarier for udviklingen i perioden 2036-2050, med 

skovrejsning på årligt 1.900, 2.500 eller 4.500 ha/år samt et scenarie helt uden skovrejsning. Se 

også afsnit 4.2.1. I denne fremskrivning er der alene fokus på udviklingen for skovrejsningen fra 

2021 og fremefter.  

6.6.2 Træartsvalg ved skovrejsning 

Træartsvalg har stor betydning for kulstofbindingen og mængden af træprodukter, der produceres 

på de nye såvel som de gamle skovarealer. I scenariet, der afspejler ”frozen policy”, anvendes den 

angivne træartsfordeling og modelvalg for skovrejsning som angivet i Tabel 5.2. Som supplement 

til ”frozen policy” er der udarbejdet scenarier, der viser effekten af et ændret træartsvalg med hhv. 

nåleskov eller løvskov i skovrejsningen. For scenariet med nåleskov anvendes med udgangspunkt i 

[4], model 11 og 12 for hhv. Øerne og Jylland (Tabel 11.13). For scenariet med løvskov anvendes 

modellerne 3 og 4 i [4] for hhv. Øerne og Jylland (Tabel 11.13). Se også afsnit 4.2.1. 

6.6.3 Omdriftsalder 

Omdriftsalderen (skovbevoksningens levetid) har betydning for den gennemsnitlige kulstoflagring i 

skoven samt for mængden og sammensætningen af hugsten (se afsnit 4.2.2). Omdriftsalderen 

bestemmes af flere forhold, herunder træarten, vækstforholdene på voksestedet, og det forventede 

udfald af produkter fra træet. Endelig kan udefra kommende forhold afgøre om en bevoksning/et 

træ fældes, som f.eks. behov for likviditet på en ejendom, markedsvilkår såvel som storm og 

sygdom i skoven. Omdriftsalderen i ”frozen policy” scenariet er fastlagt ud fra 

overlevelsessandsynlighederne estimeret ud fra data fra Danmarks Skovstatistik omtalt i afsnit 6.1 

(Figur 6.3).  

I forvaltningen af skovene er det muligt enten at forynge tidligere (kortere omdriftsalder) eller 

senere (længere omdriftsalder). Dette påvirker den samlede udvikling i såvel stående kulstofpuljer 

som i mængden af hugst (se også afsnit 4.2.2). Flere forhold i forvaltningen af skoven kan påvirke 

omdriftsalder/levetid for skovbevoksningerne og dermed modellerne der er anvendes til 

fremskrivningen. En ændring af omdrift vil også påvirke vedmasseniveauer, hvorfor 

fremskrivninger med et konstant vedmasseniveau og hugst rater ikke er robust nok til mere 

detaljerede analyser. 

Der er i denne rapport medtaget en simpel beregning af effekt af ændret omdriftsalder, mens 

følsomheds analyser af overlevelsesmodeller fremgår af Bilag 11.5. 

6.6.4 Sortimentsudfald til gavn- og energitræ 

En del af skovens klimaeffekt kommer igennem anvendelsen af træ som input til den grønne 

omstilling. Dette sker ved anvendelse af træ til konstruktion og andre langvarige træprodukter, hvor 

der både lagres kulstof i produkternes levetid, og hvor anvendelsen af træ kan erstatte energitunge 

materialer og nedbringe f.eks. byggesektorens udledninger. Ligeledes bidrager skoven indirekte til 

andre sektorers klimaregnskab, hvor fossile energikilder erstattes af bioenergi f.eks. 

boligopvarmning og industri. Disse effekter (substitutionseffekter) er ikke beregnet i nærværende 
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rapport på trods af at de kan have en ganske stor betydning for de samlede emissioner [15]. 

Reduktioner i andre sektorer i Danmark som følge af brug af træ forventes indregnet i andre 

sektorers klimafremskrivning, idet link til hugst i og forvaltning af skovarealet ikke direkte 

beregnet. Forskellige eksempler på sortimentsfordelinger er givet i Tabel 11.9. 

I klimaregnskabet regnes træ, der fældes i skovene som en straks-udledning af CO2 til atmosfæren 

der modsvarer træets kulstofindhold uanset træets skæbne. Imidlertid regnes kulstof, der bliver 

lagret i træprodukter også med i klimaregnskabet som et optag. I det nye forslag fra EU til 

LULUCF regulering indgår der forslag om at medtage yderligere puljer med kulstoflagring, der dog 

endnu ikke er specificeret. Derfor er det også i forhold til klimaregnskabet relevant at se på hvordan 

hugsten fordeles til træprodukter og energi. 

Markedssituationen i form af afsætningsmuligheder og priser samt teknologi (skovningsmaskiner, 

transport, industriudnyttelse) påvirker fordelingen af hugsten til forskellige sortimenter. Endelig har 

det fældede træs størrelse betydning for fordelingen til de forskellige sortimenter (Figur 6.8).  

 

Figur 6.8 Eksempel på sortimentsfordeling, procent af vedmassen i hugst fordelt til tab i skoven, gavntræ og energitræ (her 

for et business-as-usual scenarie). 

Simuleringerne i ”frozen policy” scenariet indeholder beregninger af kulstofpuljen i træprodukter 

ud fra fremskrivningerne af hugstmængderne og deres fordeling til forskellige sortimenter (se 

nærmere i afsnit 7.4.1).  

For at analysere betydningen af sortimentsudfaldet ved hugst er der opstillet fire forskellige 

scenarier, der repræsenterer hver sin sortimentsfordeling til gavntræ, energitræ og den del af 

hugsten der efterlades i skoven. De fire scenarier omfatter ud over standarden (der afspejler aktuel 

praksis jf. afsnit 4.2.4) scenarier med 1) fokus på energitræ/biomasse med mindre tab i skoven, 2) 

fokus på gavntræudnyttelse og 3) et mix af de to. Scenariet der antager maksimal gavntræudnyttelse 

er hypotetisk og forudsætter udvikling af industri til udnyttelse også af de små dimensioner eller en 

alternativ lagringsmekanisme som fx Carbon Capture and Storage (CCS), hvor kulstoffet tages helt 

ud af cirkulation. 
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Tabel 6.4 Generel beskrivelse af de forskellige eksempler på sortimentsfordeling. Se også Bilag 11.1, Tabel 11.9 for detaljeret 

information for forskellige diameterklasser af træer. 

Sortiments scenarie Gavntræ Energitræ Tab 

BAU 10-40 pct. for løv 
20-60 pct. for nål 
ikke små dimensioner 

30-50 pct., størst i små 
dimensioner 

10-50 pct. - størst ved små 
træer 

BIOMASSE 20-60 pct. for løv og nål 
ikke små dimensioner 

35-95 pct., størst i små 
dimensioner 

5 pct.  

MIX 20-60 pct. for løv og nål 
ikke små dimensioner 

25-90 pct., størst i små 
dimensioner 

10-25 pct. 

GAVNTRÆ 75 pct. for løv 
80 pct. for nål 
Alle dimensioner 

10-20 pct., størst i små 
dimensioner 

5 pct. i nål 
5-15 pct. i løv 

 

I alle fire scenarier arbejdes der med en ”frozen policy”, hvor den eneste forskel er hvorledes 

hugsten anvendes. Beregningen af bidrag til HWP følger samme antagelse om udnyttelse af gavntræ 

til skårne produkter og træplader og halveringstider som angivet i afsnit 6.3. Hugsten er konstant 

ligesom de øvrige forhold vedr. skovens udvikling.  

6.6.5 Forædlet plantemateriale 

Gennem forædling og udvælgelse af gode frøkilder, er der en række muligheder for at anvende 

plantemateriale, der kan øge produktiviteten (se også 4.2.2 og 4.2.5). Effekten af forbedret 

plantemateriale vil kunne ske ved skovrejsning og for foryngelse, der sker ved plantning, idet der 

ved disse processer introduceres nye planter på arealet. Det er derfor et virkemiddel, der kan få 

effekt umiddelbart ved anvendelse af de rette planter på det rette sted [5], for at fremme tilpasning 

af arter og genetik til forventede klimaændringer. Det har stor betydning den lange bane og er være 

særlig relevant og rentabelt i forbindelse med skovrejsning, hvor størstedelen etableres med nye 

planter. I eksisterende skov vil en del af foryngelsen ske ved frø fra den tidligere bevoksning.  

Der er ikke i denne rapport medtaget beregninger af effekt af forædling, men det nævnes da 

plantemateriale har væsentlig indflydelse på såvel kulstofoptag som stabilitet og sundhed af 

skovene, påvirker overlevelse og sortimentsudfald [5]. 

6.6.6 Naturreservater 

For naturreservater planlægges en række tiltag for at fremme en hurtig udvikling af levesteder for 

biodiversitet (se også Bilag 11.4 for baggrund). Et alternativ vil være at undlade disse tiltag, altså 

indføre et fuldt stop for hugst og veteranisering og i stedet lade de træbevoksede arealer udvikle sig 

frit. Dermed vil der opbygges en højere vedmasse i en periode indtil en naturlig dynamik indfinder 

sig. 

I ”frozen policy” scenariet indgår planlagt udlæg af skov til biodiversitetsformål. Af Naturstyrelsens 

samlede træbevoksede areal (115.800 ha) vil ca. 51.200 ha fortsat blive forvaltet med naturnær 

skovdrift, men det resterende træbevoksede arealer er fordelt til tre hovedudpegninger med 

biodiversitetsformål, hvor det følgende repræsenterer en fordeling baseret på NFI registreringer 

inden for arealer/skove, der forventes at repræsentere de udlagte arealer: 
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 A: hele landet i 2016-2020, 20.200 ha 

 B: 2021 primært østlige egne, 28.900 ha 

 C: 2021 vestlige egne. 15.500 ha 

Arealfordelingen fremgår af Tabel 5.3 og Tabel 11.6. Forvaltningen af arealet inden for 

naturreservaterne blive betinget af om træarterne er europæiske eller eksotiske (primært fra 

Amerika eller Asien). For nåleskov er arealet opdelt efter om det er europæiske (NE) eller eksotiske 

(NX) nåletræer. For løvtræ er der ikke datagrundlag i Danmarks Skovstatistik til at opdele 

Naturstyrelsens arealer i europæiske eller eksotiske løvtræer.  

Som del af ”frozen policy” er der for de tre udpegninger lavet særlige beregninger som fremgår af 

Bilag 11.4. For den samlede indsats er der lavet fremskrivning med implementering af 

omstillingstiltag til fremme for biodiversitet som del af ’frozen policy’ fremskrivningen. Som del af 

referencen for vurdering af indsatsen, er der lavet en fremskrivning, hvor de udlagte arealer bliver 

udlagt med et fuldstændigt hugststop.  

Samlet er der lavet beregning for følgende scenarier: 

I. Business as usual – svarende til at forvaltning fortsætter som hidtil. 

II. Omlægning af skov til naturreservater med indsatser for biodiversitet.  

III. Ophør af hugst fra 2020 for arealerne.  

 

7 Resultater 

I det følgende sammenfattes resultater fra opgørelse og fremskrivning for drivhusgasser med 

reference til skovarealet. For hovedfremskrivningen af den besluttede forvaltning af skovarealet 

(”frozen policy”) (7.1) angives alle data, der indgår i fremskrivningen for skov og som 

indrapporteres sammen med resten af de arealrelaterede puljer (LULUCF) i samarbejde med bl.a. 

Aarhus Universitet. 

I de efterfølgende afsnit (0-7.7) beskrives indflydelse på fremskrivningen ved variation eller 

ændring i de besluttede tiltag for forvaltning af skovarealet. Dette kan også ses som en 

følsomhedsanalyse af fremskrivningen. 

7.1 Fremskrivning med besluttede tiltag (”frozen policy”) 

Med grundlag i status per 2020 (Tabel 11.2), med den besluttede skovrejsning (Tabel 5.1), med 

implementering af naturreservater (Tabel 5.3) og tilhørende forvaltning (som beskrevet i afsnit 

5.2.2) og udskydelse af 20 pct. af hugsten for Naturstyrelsens skovarealer under fortsat skovdrift i 

perioden 2025-2030 (som beskrevet i afsnit 5.2.3) forventes skovene at bidrage til de samlede 

opgørelser som angivet i Tabel 7.1. Udviklingen i skovarealet beskrives ganske kort i det følgende. 
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Samlet vil skovarealet og kulstofpuljen udvikle sig med fordeling som vist i Figur 7.1, hvor 

skovarealets sammensætning bliver præget af omstilling af arealer under naturreservater og 

kulstofpuljen udvikler sig for både det eksisterende skovareal, for skovrejsningen og for 

naturreservater.  

 

Figur 7.1 Udvikling i det samlede skovareal i perioden 2020-2100 for hhv. areal og kulstofpulje i levende træer over jorden, 

for ”frozen policy”.  

 

Aldersklasse sammensætningen af skoven vil udvikle sig som følge af dynamik i skoven og den 

ændrede forvaltning af særligt naturreservater. 

For nåletræer vil sammensætningen ændre sig som angivet i figur Figur 7.2, idet arealet med 

nåletræer i naturreservater bliver reduceret til ca. 40 pct. i løbet af de 30 år. 
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Figur 7.2 Aldersklassefordeling for nåleskov under ”frozen policy”, for tilstand ved start og efter 30 år. Arealet er fordelt 

efter forvaltning på det eksisterende skovareal (FRF), skovrejsning (AFF) og naturreservater (NRE).  

 

For løvskovsarealet sker der også en markant udvikling, hvor der etableres foryngelse af løvtræer 

og hvor skovrejsningen tydeligt kommer ind i de første 3 iterationer. Arealer ryddet for nåletræer 

indgår som lysåbne skove med tilgroning i de yngre aldersklasser. Særligt rydning af nåletræer på 

Øerne sker i de første to iterationer, hvilket kan ses af den store mængde arealer der efter 30 år er 

20-30 år gamle. 



51 

 

 

Figur 7.3 Aldersklassefordeling for løvskov under ”frozen policy”, for tilstand ved start og efter 30 år. Arealet er fordelt efter 

forvaltning på det eksisterende skovareal (FRF), skovrejsning (AFF), naturreservater (NRE) samt lysåbne arealer med 

naturlig tilgroning og græsning (LYS).  

 

Hugsten fra skovene vil være på niveau med de seneste års hugst, med let forhøjet hugst i de første 

10-15 år som følge af foryngelser og omstilling af naturreservater, hvor nåletræer fældes og 

udnyttes. Der fældes i perioden 2021-2050 4,7 til 5,6 mio. m3/år, hvoraf det forventes at 75-80 pct. 

Udnyttes og indgår i statistikken for gavntræ og energitræ. Den resterende mængde efterlades i 

skoven som rest træ eller efterlades som bidrag til biodiversitet og under hensyn til 
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certificeringsordninger og lignende. I Figur 7.4 er der fokus alene på den del af hugsten der 

omsættes til produkter og som udgør 3,5 – 4,5 mio. m3/år i perioden 2021-2050. 

 

Figur 7.4 Udvikling i hugst (kbm fastmasse) af gavntræ og energitræ under ”frozen policy”, idet data for 1990-2020 er fra 

Danmarks Statistik og data for 2025-2120 er fra fremskrivningen.  

Hugsten af gavntræ bidrager til HWP puljen af træprodukter. Der sker en løbende afgang 

(afskrivning) derfra, ligesom bidrag fra gavntræ tilgår HWP puljen. Den dynamik afspejler såvel 

sammensætning af skåret træ, træplader og papir og det løbende input (Figur 7.5). 
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Figur 7.5 Udvikling i samlet HWP pulje med afskrivning (outflow) fra historisk pulje og akkumleret bidrag (inflow) fra 

løbende høst, inkl. Afskrivning fra ny HWP pulje.  

 

Samlet resulterer fremskrivningen under ”frozen policy” i at skovene samlet set har et optag af CO2 

i de kommende 30 år (Tabel 7.1). Der er beregnet årlige værdier, hvorfor der i tabellen er angivet 

såvel værdi ved periodernes slutning, som gennemsnit for fem års perioderne (sidste linje, se også 

Figur 8.2, side 72 for grafisk illustration heraf). 

I de følgende afsnit vil der blive sat fokus på nogle forskellige faktorer af betydning for skovens 

udvikling, for rapporteringen og hvorledes afvigelser fra den forventede fremskrivning og de 

forventede niveauer af faktorer kan påvirke det realiserede resultat for skovenes klimaeffekt. 
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Tabel 7.1 Sammendrag af fremskrivning for skov (“frozen policy”). Positive ændringer angiver udledninger mens negative 

ændringer angiver optag. Se Bilag 11.2 for datafiler. 

 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

Skovarealet Ha 

Areal* 653.675 668.050 668.785 667.760 666.735 665.710 
       
Kulstofpulje kt CO2 eq 

Kulstofpulje* (AG+BG+DW+FF) 192.348 193.372 195.204 196.087 197.758 199.269 
       
 kt CO2 eq år-1 

Ændringer i kulstofpulje – 5 års gns* 
(AG+BG+DW+FF) 

74 -180 -305 -119 -281 -255 

CO2 opbygning i jord ved skovrejsning** -164 -175 -184 -185 -185 -185 
CO2 balance ved afgrødeskifte*** 47 76 15 0 0 0 
CO2 fra drænede jorde 173 171 172 171 171 171 
N2O fra drænede organiske jorde 24 24 24 24 24 23 
CH4 fra drænede og genfugtede  4 4 4 4 4 4 

Sum af lagerændringer +  
jordbundsudledninger **  

157 -81 -276 -106 -269 -243 

       
Hugst kt CO2 eq år-1 

Kulstofpulje # (AG) 4.768 4.600 4.477 4.490 4.509 4.348 
HWP -299 -235 -180 -157 -130 -75 

Total skov (pr. slut år i perioden) -142 -316 -456 -263 -398 -318 

Total skov (gns. over hele perioden) -1272 -209 -406 -338 -333 -328 

* Kulstofpulje angives for slutningen af perioden, Ændringer beregnes med udgangspunkt i 2 fulde NFI perioder, 5 + 5 år. Inkl. 

effekt af skovrydning (205 ha/år). 

** Afhænger af de sidste 100 års skovrejsning, med årlig opbygning af kulstof i jord på 0,77 tCO2/ha/år 

*** Svarer til 6 t C/ha skovrejsning ved skovrejsning på landbrugsjord. Opbygning af urter og græs er inkluderet i samlet 

kulstofpulje sammen med træer. 

# Kulstofpuljen i hugsten angives, men indgår ikke direkte i LULUCF regnskabet for skov, men har indflydelse på HWP 

beregningen og for bidrag til andre sektorer. 

 

7.2 Skovrejsning 

I tillæg til ”frozen policy” fremskrivningen er der lavet beregning for yderligere tre forskellige 

scenarier for udviklingen i perioden 2036-2050, med skovrejsning på årligt 1.900, 2.500 eller 4.500 

ha/år samt en udvikling helt uden skovrejsning. 

7.2.1 Udvikling i skoven 

”Frozen policy” scenariet giver en samlet kulstofpulje i den overjordiske biomasse på 137 MtCO2-

eq efter 100 år (Figur 7.6). Skovarealet og de samlede kulstofpuljer i skov øges naturligt som 

konsekvens af en øget skovrejsning.  
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Figur 7.6 Udvikling i kulstofpulje i levende træer over jorden, for ”frozen policy” skovrejsning (kun 2021-2035) og 

udviklingen for scenarier med forøget skovrejsning efter 2036 på 1.900, 2.500 og 4.500 ha/år samt ved scenarie uden 

skovrejsning (Ingen).  

 

7.2.2 Udvikling i hugst 

Skovrejsning begynder i løbet af de første 20 år at påvirke hugsten (Figur 7.7). Frem til 2050 er det 

dog mindre andele af hugsten der opnår dimensioner til at give input til HWP. Hvis der ses frem til 

2100 giver ”frozen policy” scenariet en årlig hugst på 4.200 ktCO2/år, mens en skovrejsning på 

2.500 ha/år medfører en årlig hugst på 5.800 ktCO2/år, og en årlig skovrejsning på 4.500 ha/år 

resulterer i en årlig hugst på 7.000 ktCO2/år. 
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Figur 7.7 Udvikling i kulstofpulje i hugst, for ”frozen policy” skovrejsning (kun 2021-2035) og 3 andre udviklinger med 

forskellige rater af skovrejsning pr år efter 2036 på 1.900, 2.500 og 4.500 ha/år samt ved scenarie uden skovrejsning (Ingen).  

 

7.2.3 Input til klimarapportering 

I forhold til ”frozen policy” scenariet medfører skovrejsning på 1.900 ha/år efter 2035 en forøgelse 

af LULUCF bidraget på ca. 26 pct. i 2050, mens skovrejsning på 4.500 ha/år medfører en forøgelse 

på ca. 53 pct. I 2050 (Tabel 7.2). Med resultaterne fra Figur 7.6 og Figur 7.7 in mente, vil forskellen 

på de forskellige scenarier øges jo længere tid der går. Tilsvarende kan det ses af den sidste række i 

(Tabel 7.2) at udviklingen allerede i de første år påvirkes positivt af skovrejsningen i ”frozen 

policy”. Variationerne i skovrejsning har kun begrænset indflydelse på HWP tal frem til 2050. 

Tabel 7.2 LULUCF bidrag fra skov. Effekt af ændret skovrejsningsareal med besluttede tiltag (FP) i perioden 2021-2035 og 

forskellige niveauer efterfølgende. 

Total skov  2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

FP skovrejsning og 0 efter 2030 -142 -316 -456 -263 -398 -318 

FP skovrejsning og 1.900 ha/år efter 2030 -142 -316 -461 -263 -431 -400 

FP skovrejsning og 2.500 ha/år efter 2030 -142 -316 -462 -262 -442 -425 

FP skovrejsning og 4.500 ha/år efter 2030 -142 -208 -441 -245 -454 -486 

FP uden skovrejsning -126 -219 -200 21 -166 -53 
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7.3 Træartsvalg ved skovrejsning 

7.3.1 Udvikling i skoven 

En øget andel af nåletræer på skovrejsningsarealer medfører at der hurtigere opspares kulstof i 

skoven som følge af træernes hurtigere vækst (Figur 7.8). Det skal bemærkes at skovrejsningen i 

frozen policy fremskrivningen udgør under 5 pct. af det samlede skovareal. Efter 50 år er 

kulstofniveauet i skoven nogenlunde det samme i skovrejsning med nåle- og løvskov, hvor 

nåletræsarealer allerede bidrager med de første hugstmængder. Udviklingen i kulstofpuljen i 

levende træer er således ud over træarten betinget af den valgte model for hugst, der har betydning 

for hvor meget der løbende tyndes ud og hvor meget der står på arealet. I fremskrivningerne her er 

forvaltningsmodel holdt konstant. I et konkret træartsvalg er det vigtigt at vælge rette plante med 

rette genetik til rette sted. Et vigtigt tema i Danmark og globalt, med den omfattende skovrejsning 

der er i gang.  

 

 

Figur 7.8 Udvikling i kulstofpulje ved skovrejsning efter ”frozen policy” 2021-2035 og derefter 0 ha/år, men med henholdsvis 

standard træartsvalg eller nål eller løv. 

 

7.3.2 Udvikling i hugst 

Øget brug af nåletræer i skovrejsningen medfører frem til 2050 en forøgelse af hugsten på 5 pct., 

mens øget brug af løvtræ medfører et fald på 6 pct. (Tabel 7.3). Da 30 år er mindre end den 

forventede omdriftsalder øges forskellen mellem løv- og nåleskov i perioden efter 2050. Som det 

fremgår af [4] vil der være flere muligheder for etablering af skov, der resulterer i hurtig 

kulstofbinding og hugst i løbet af 20-30 år, herunder øget anvendelse af ammetræer. Der er ikke 
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medtaget flere beregninger af dette i denne rapport, men der kan ses mere om dette i [5] og i afsnit 

4.2.1 og 4.2.2. 

 

Tabel 7.3 Hugst, effekt af træartsvalg ved skovrejsning 

Hugst (gns over 5 år) 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, standard 4.768 4.600 4.477 4.490 4.509 4.348 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, Nål 4.768 4.600 4.606 4.879 4.987 4.548 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, Løv 4.768 4.600 4.424 4.291 4.231 4.085 

 

7.3.3 Input til klimarapportering 

Effekt på opbygning af kulstofpuljen og det samlede bidrag til klimarapporteringen, ved forskellige 

træartsvalg ved skovrejsning kan ses i Tabel 7.4. De forskellige vækstrytmer for hhv. nål og løv 

fremgår også af dynamikken de første 30 år efter skovrejsningen, ligesom effekt af 

skovrejsningsmodeller påvirker resultaterne. Den valgte model for skovrejsning med nål anvender 

ammetræer, hvilket ses af den tidlige effekt. 

Tabel 7.4 LULUCF bidrag fra skov. Effekt af træartsvalg ved skovrejsning 

Total skov 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, standard -142 -316 -456 -263 -398 -318 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, Nål -143 -460 -766 -498 -267 -75 

FP skovrejsning og 0 efter 2030, Løv -122 -200 -234 -71 -333 -358 

 

7.4 Sammensætning af sortiment i hugsten 

Med ”frozen policy” scenariet som grundlag, afspejler udviklingen, at der ved starten af perioden er 

en stor andel af store/ældre træer, der med de estimerede modeller for overlevelse, forventes fældet 

med henblik på foryngelse af arealet (Figur 7.9) som giver en forholdsvis høj gavntræandel. For de 

4 forskellige scenarier for sortimentsmodeller varierer den samlede udnyttelse (til såvel gavntræ 

som energitræ) mellem standardens gennemsnitlige 76 pct. til 87 pct. ved den høje gavntræ 

udnyttelse. Modellerne her tager ikke højde for evt. øget omfang af skader eller rådangreb i 

gamle/store træer (som følge af forlænget omdrift), som kunne medføre at gavntræandelen for de 

største træer falder. Der er heller ikke indregnet reduktion i mængden af afsat træ som følge af 

hensyn til certificering og lignende tiltag der efterlader træ i skoven. 
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Figur 7.9 Andel af hugsten der aflægges som gavntræ i et standard scenarie, der afspejler den nutidige udnyttelse af 

træressourcen og tre alternativer med fokus på hhv. energitræ/biomasse, maksimal gavntræudnyttelse og et mix af de to 

førstnævnte. Scenariet med maksimal gavntræudnyttelse er hypotetisk og forudsætter udvikling af følgeindustri. 

 

7.4.1 Udvikling i HWP puljer 

Udviklingen i kulstofpuljen i træprodukter er resultatet af en tilførsel af nye produkter til puljen fra 

samfundets forbrug og et tab i form af udfasede produkter, der i reglen afbrændes hvorved det 

opsparede CO2 udledes til atmosfæren. Hvor længe forskellige typer af træprodukter forventes at 

opbevare det opsparede CO2 afspejles i produktets halveringstid. For savede træprodukter er 

halveringstiden 35 år mens den er 25 år for træplader. For papir er halveringstiden 2 år, men da 

Danmark ikke har papirproduktion, er der aktuelt ikke en pulje af papir. Fordelingen til hhv. savede 

træprodukter og træplader er i beregningerne af HWP holdt konstant, svarende til den aktuelle 

fordeling. 

Med en ”frozen policy” og et standard sortimentsudfald fra skovene, fastholdes den nuværende 

mængde kulstof i HWP puljen (Figur 7.10). Den beregnede hugstmængde i de første perioder er lidt 

højere end det aktuelt observerede, hvilket skal ses i sammenhæng med at modellerne beregner en 

foryngelse i skovarealet, og dermed afdrift af ældre bevoksninger med stor vedmasse. Dette sker 

samtidig med hugst/rydning af en stor del nåletræer i arealer udlagt til naturreservater. Heraf følger 

at HWP puljens kulstofindhold stiger ved fremskrivningens start.  

Ved de tre alternative scenarier for udnytteles og salg af samme mængde hugst, ses det at særligt 

scenariet med høj gavntræudnyttelse medfører en øget opsparing af kulstof i HWP puljen i forhold 

til standard beregningen, som implementeret i ”frozen policy”. 
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Figur 7.10 Udvikling i HWP total lager puljen fra 2020 med 4 forskellige sortimentsfordeling, men med samme hugst og 

skovforvaltning. 

7.4.2 Input til klimarapportering 

En stigende mængde HWP afspejles i klimarapporteringen som et optag. Således medfører 

stigningen i lageret vist i Figur 7.10 et tilsvarende optag i klimarapporteringen. For alle scenarier 

medfører hugst af gamle træer ved simuleringernes begyndelse i ”frozen policy” scenariet et optag 

af CO2, der mindskes efterhånden som hugsten falder og puljen bliver nedskrevet (Figur 7.11, Tabel 

7.5). Optaget i HWP puljen er naturligvis større hvor gavntræudnyttelsen er høj, men følger samme 

tendens som i standard-scenariet. Anvendelse af træprodukterne kan påvirke rapporteringen 

umiddelbart, da det ikke skal afvente nye træers vækst, men alene har fokus på den hugst udføres 

som del af skovforvaltningen og på udnyttelsen af træet efter hugst. 

Hvis der bliver arbejdet med at øge varigheden af træprodukter, vil udviklingen i HWP puljen 

kunne ændres og halveringstider påvirkes. Tilsvarende vil udvikling der øger værdien af at udnytte 

hugget træ til træprodukter (skåret eller som plader) hurtigt kunne implementeres og have 

indflydelse på klimarapporteringen. Sortimentsfordelingen med den høje andel af gavntræ, kan ses 

som et scenarie der omfatter øget lagring i CCS processer med tilhørende mulighed for at inddrage 

det i rapportering, hvilket indgår som elementer i forslag til kommende revision af LULUCF 

rapporteringer, potentielt med separat opgørelse i parallel til HWP. 
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Figur 7.11 HWP bidrag til LULUCF rapportering, udvikling over 100 år for samme hugst fra ”frozen policy” fremskrivning, 

men med forskellige sortimentsfordelinger. Jo mere negativt bidraget er, i jo højere grad reducerer det CO2 udslip. 

 

Tabel 7.5 LULUCF bidrag fra skov, med de 4 forskellige sortimentsfordeling. Konstant hugst (fra ”frozen policy” 

fremskrivning). 

Total skov 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

  

FP Standard 
sortiment 

-142 -316 -456 -263 -398 -318 

BIOmasse sortiment -450 -595 -707 -480 -566 -469 

MIX sortiment -716 -791 -839 -577 -651 -513 

BYG sortiment -1519 -1439 -1420 -1131 -1154 -940 

 

7.5 Naturreservater 

Arealerne er beskrevet i Tabel 5.3 og yderligere i Bilag 11.4, herunder politisk grundlag og rammer 

for prioritering af arealer til fremme af biodiversitet. 

7.5.1 Udvikling i skoven 

Arealsammensætningen og derved opbygningen af kulstofpuljerne på arealer udlagt til 

naturreservater afhænger af den forvaltning der implementeres.  

Ved fortsat forvaltning som hidtil (BAU) sker der ved fremskrivningens begyndelse et tab af kulstof 

som følge af en stor andel gammel og hugstmoden skov. Denne kulstofpulje genopbygges 

efterhånden som nye træer vokser til.  
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Ved udlæg af skov til biodiversitetsformål med aktiv omstilling, sker der et umiddelbart fald i 

skovens kulstofpuljer som følge af bl.a. hugst af eksotisk nåletræ og veteranisering af løvtræer. 

Arealer ryddet for nåletræer overføres til naturlig succession, herunder med græsning, hvilket vil 

medføre større arealer med lysåben skov/lysåbne arealer (Figur 7.12). Hvis udlæg af skov forvaltes 

med et umiddelbart hugststop, medfører det en opbygning af vedmasse overalt på det udlagte areal 

og derved en stor andel af tæt skov. 

 

Figur 7.12 Udvikling i areal sammensætning for det samlede areal, fordelt til forvaltningstyper (Skovrejsning, Fortsat 

skovforvaltning, Naturreservater med tæt træbevoksning/skov, Naturreservat, med åben, naturlig tilgroning). Delfigur A: 

med omlægning med fokus på biodiversitet, B: med hugststop 

 

For kulstofpuljen i en fremskrivning med omstilling og med hugststop, forventes inden for 100 år at 

kommet tæt på det maksimale niveau, og dermed vil der være begrænset effekt på klimaregnskabet, 

hverken i form af optag i skoven eller ved HWP bidrag, efter de 100 år. 



63 

 

 

Figur 7.13 Udvikling i kulstof i levende biomasse (kt C) for det samlede areal, fordelt til forvaltningstyper (fortsat skovdrift – 

FRF, arealer med tæt træbevoksning – NRE, arealer med naturlig tilgroning – LYS). Delfigur A: med omlægning, B: med 

hugststop 

7.5.2 Udvikling i hugst 

En effekt af udlæg af arealer til naturreservater er at disse ikke længere vil være tilgængelige for 

hugst, og dermed et fald i bidrag til HWP (Tabel 7.6). Ved ”frozen policy” med en 

omstillingsperiode, vil der være hugst i de første 10-30 år (afhængig af region). Særligt ved indsats 

for omstilling med rydning af bl.a. 90 pct. af eksotisk nåletræ, vil en del af hugsten ske af træer, der 

ikke kan afsættes til gavntræ, men vil kunne afsættes til energitræ. Dette vil påvirke 

sammensætning af hugsten. Et hugststop på de udlagte arealer vil føre til en betydeligt nedsat 

akkumulering af kulstof i HWP puljen i løbet af hele perioden. 

Tabel 7.6 HWP bidrag per år fra det samlede skovareal, med 3 forskellige scenarier for udlæg til naturreservater: N:I – 

ingen udlæg, N-ABC:II: Samlet udlæg med omlægning med biodiversitetstiltag (”frozen policy”), N-ABC:III samlet udlæg 

med hugst stop. ABC henviser til de tre områder planlagt udlagt til naturreservater – se afsnit 5.2.2 

HWP 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

N:1 -326 -276 -245 -212 -177 -114 

N-ABC: II (frozen policy) -299 -235 -180 -157 -130 -75 

N-ABC: III -213 -180 -165 -148 -125 -74 

 

Referencescenariet svarer til, at der i de første 10 år på Naturstyrelsens arealer i gennemsnit sker en 

hugst af træ, svarende til samlet salg af ca. 1 mio. m3/år gavntræ og energitræ. Naturstyrelsen har 

oplyst, at man under Naturstyrelsens naturnære skovdrift selv forventer en lavere planhugst, 

svarende til salg af ca. 0,6 mio m3/år. Forskellen skyldes dels at data fra Danmarks Skovstatistik 

viser en højere vedmasse på arealerne , særligt i løvtræ, sammenlignet med Naturstyrelsens data (se 

også Figur 11.1 i Bilag 11.4), og dels at man med Naturstyrelsens naturnære skovdrift generelt 
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efterlader mere vedmasse i skoven, som livstræer, forlængede omdriftsaldre, stormfald mm. Der er 

ikke fundet grundlag for, med udgangspunkt i konceptet anvendt i denne rapport, at fremskrive et 

referencescenarie for Naturstyrelsens naturnære skovdrift specifikt med de af Naturstyrelsen oplyste 

hugsttal. 

7.5.3 Input til klimarapportering 

For referencescenarierne medfører hugst ved fremskrivningens begyndelse, et tab af kulstof i 

skoven og en tilsvarende opbygning i HWP puljen. Dette sker som følge af aldersklassefordelingen 

i Naturstyrelsens skove, med en stor andel ældre bevoksninger.  

Ved udlægningen af arealer til biodiversitetsformål med omstilling, medfører hugst af eksotisk 

nåletræ et tab af kulstof i den levende biomasse. Særligt for arealer, hvor der foretages en 

omfattende reducering af bl.a. nåletræer, forventes der ikke frem til 2030 at blive etableret nye 

bevoksninger der kan optage tilsvarende kulstof pr år. Dette resulterer i et lavere samlet 

kulstofoptag på arealet. Efterfølgende leder fraværet af hugst til en reducering af det løbende input 

til HWP puljen, og en opbygning af kulstofpuljer i skovarealet.  

 

Tabel 7.7 LULUCF bidrag fra skov, med de forskellige forvaltning af arealer omfattet af planlagte udlæg til naturreservater. 

N:I – ingen udlæg, N-ABC:II: Samlet udlæg med omlægning med biodiversitetstiltag (”frozen policy”), N-ABC:III samlet 

udlæg med hugst stop. 

Total skov 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

N:1 -433 -131 -159 68 -118 -31 

N-ABC: II (frozen policy) -142 -316 -456 -263 -398 -318 

N-ABC: III -850 -660 -622 -402 -496 -394 

 

For arealer udlagt til naturreservater viser fremskrivningerne, at kulstofoptag i perioden 2050-2100 

påvirkes af at arealer i naturreservaterne nærmer sig et maksimalt niveau af kulstoflageret, og 

dermed har et mindre samlet optag end et scenarie uden naturreservater. Ved scenariet med 

hugststop (N-ABC: III:) er der en umiddelbart fald i hugstmængder, men en tidligere stigning i 

kulstoflageret på skovarealet, og dermed et tidligere fald i samlet optag. Et samlet overblik over 

udviklingen frem til 2100 er givet i Tabel 7.8, der viser den samlede hugst, og dermed også den del 

der ikke i reference beregningen indgår i HWP opgørelsen (standard sortiment). For detaljeret 

analyse af de enkelte udlæg (A, B og C) til naturreservater henvises til Bilag 11.4. 
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Tabel 7.8 Effekter af forskellige scenarier for det samlede areal til naturreservater frem til 2100. Der er angivet samlet 

ændring i (kt CO2-eq. per år). 

Areal udlagt og scenarie 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

 kt CO2-eq/år 

N:I: Uden udlæg af arealer  

Vedmasse, dødt ved og litter -122 56 57 

Hugst -4991 -4901 -4741 

Samlet -5113 -4845 -4684 

N-ABC: II (frozen policy) Udvikling med udlæg af 
arealer til lysåben skov og græsning  

      

Vedmasse, dødt ved og litter -138 -295 -168 

Hugst -4684 -4456 -4265 

Samlet -4821 -4751 -4433 

N-ABC: III: Udvikling med hugststop       

Vedmasse, dødt ved og litter -734 -422 -123 

Hugst -4386 -4383 -4265 

Samlet -5120 -4805 -4387 

 

7.6 Reduceret hugst 2026-2031 

I Landbrugspakken (oktober 2021) er der angivet at Naturstyrelsen i perioden 2026-2031 vil hugge 

20 pct. mindre på de resterende arealer, dvs. de ca. 51.200 ha, der fortsat vil blive forvaltet med 

bæredygtig skovdrift (se også Tabel 5.3 og Tabel 11.6). I fremskrivningen af ”frozen policy” er det 

implementeret i perioden 2025-2030, med efterfølgende gradvis afskrivning af den opsparede 

vedmasse (frem til 2060). 

7.6.1 Udvikling i skoven 

Den reducerede hugst vil resultere i en midlertidig stigning af vedmassen på arealet, svarende til 

den reducerede hugst. Dette medfører at volumen ved slutningen af perioden 2025-2030 øges med 

373.000 m3, svarende til ca. 75 kt C. Dette udgøres af 86 pct. nåletræ. Forøgelsen aftager gradvist i 

de efterfølgende 30 år (til 100, 74, 56, 41, 31, 21, 15, 0 pct.) således at der ved udgangen af 2065 

forventes at være vedmasse på niveau med resten af skovarealet.  

7.6.2 Udvikling i hugst 

Ved beregning af Naturstyrelsens areal med 20 pct. reduceret hugst, bliver hugsten i 2026-2030 

reduceret med ca. 75.000 m3/år (svarende til ca. 15 kt C/år) mens efterfølgende antages at følge 

standard hugst. Hensigten med det politiske tiltag, er at opsparingen skal forblive i skoven. Dog må 

det forventes at en øget stående vedmasse tilsvarende reducerer tilvæksten og standard niveau for 

vedmasse vil blive opnået i løbet af 30 år.  
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7.6.3 Input til klimarapportering 

Effekten af den udskudte hugst vil påvirke flere perioder og vil påvirke såvel input til HWP og 

levende biomasses kulstofpulje. Effekten er indregnet i den samlede opgørelser for ”frozen policy” 

fremskrivningen. I Tabel 7.9 fremgår effekten af udskydelse af hugst i sammenligning med et 

scenarie for dette ikke implementeres. Kun i perioden 2026-2030 vil det påvirke LULUCF bidraget 

positivt med udskydelsen af hugst. 

 

Tabel 7.9 LULUCF bidrag fra skov, effekt af reduceret hugst for Naturstyrelsen 2025-2030 på arealer under fortsat 

naturnær skovdrift.  

Total skov 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2 eq år-1 

FP – med reduceret 
hugst 

-142 -316 -456 -263 -398 -318 

Standard hugst -142 -274 -469 -280 -411 -323 

 

7.7 Usikkerheder og følsomhed 

Der er en række usikkerhedsmomenter knyttet til fremskrivningerne. I det følgende listes nogle af 

disse og angives mulige forvaltningstiltag og udviklingsprojekter der kan bidrage til at mindske 

usikkerheden. 

7.7.1 Overlevelsesmodeller 

Overlevelsesmodellerne er estimeret på grundlag af data fra NFI’ens målinger af permanente 

prøveflader i perioden 2002 – 2020. Data er dermed historiske og der kan være usikkerhed om 

modellerne vil passe på fremtidig forvaltning af skovarealet og ændringer i klima (fx storme, tørke 

mv). Ligeledes er der variation imellem skovejere/skovforvaltere. Eksempelvis har Naturstyrelsen 

inden for den periode, der ligger til grund for modellerne, skiftet til naturnær skovdrift. Hvorledes 

det samlet påvirker såvel foryngelse som hugst og vedmasseniveauer, er der endnu ikke data til at 

belyse. Det vil være relevant at analysere udviklingen i forskellige forvaltningssystemer, for at 

indsamle viden til at styrke dette grundlag fremover. Se også Bilag 11.5 for en uddybet beskrivelse 

af baggrund og følsomhed. 

7.7.2 Kulstofpuljer og forvaltning 

I metoden antages det, at det nuværende vedmasseniveau for regioner, skovtyper og aldersklasser 

passende afspejler såvel aktuel som fremtidig forvaltning, idet stående vedmasse antages at 

repræsentere den kombinerede effekt af tilvækst og mortalitet, foryngelse og hugst. Der er ikke 

datagrundlag for at lave detaljerede modeller for de fire enkeltkomponenter, men det vil være 

relevant at følge udviklingen på permanente prøveflader i NFI’en såvel som i langsigtede feltforsøg 

og via remote sensing (satelitter og lidar data) for at opbygge et bredt datagrundlag for at følge 

dynamikken i kulstofpuljer. 
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7.7.3 Naturreservater 

Etableringen af naturreservater (f.eks. nationalparkerer) i sig selv et princip, der har rødder tilbage i 

tiden internationalt. Danmark har haft skovrejsning i mere end 200 år, hvilket gør at flere 

skovarealer i Danmark stadig har karakter af ’nye skove’. Der er derfor usikkerhed om effekten af 

den valgte omstilling og dens indflydelse på kulstofpuljer i skoven, ligesom der er usikkerhed om 

hvorledes udviklingen bliver på arealer, der bliver ryddet for nuværende nåletræer for at overgå til 

naturlig tilgroning. Opbygningen af kulstof på disse arealer forventes at være variabel og vil på 

nogle arealer blive påvirket af etablering af græsning under hegn og retablering af naturlig 

hydrologi. Det vil være relevant at følge udviklingen i disse arealer i forhold til kulstofpuljernes 

udvikling. En del af disse arealer overvåges også for biodiversitet i andre sammenhænge. En del af 

data vil kunne indsamles via NFI og en del vil kunne følges via remote sensing data eller anden ny 

teknologi, forudsat at de rette metoder udvikles og arealerne følges over tid. 

7.7.4 Skovrejsning 

Skovrejsning forventes at foregå på en del arealer. Der er usikkerhed om hvilken jordbund, hvilke 

træarter og hvilke metoder der vil blive anvendt til etableringen. Disse forhold vil også påvirke 

udviklingen i kulstofpuljer og potentialet for hugst fra det nye skovareal. Det vil være relevant at 

følge udviklingen i skovrejsning gennem såvel NFI data, målrettede prøveflader og remote sensing 

data. 

7.7.5 Hugst – teknologi og sortiment 

Den beregnede hugst mængde er højere end det aktuelt observerede, hvilket skal ses i sammenhæng 

med modellerne for overlevelse af bevoksninger som funktion af alder, forventer en højere andel af 

foryngelse i skovarealet, og dermed afdrift af ældre bevoksninger med stor vedmasse. Hvorvidt 

dette bliver realiseret, afhænger af mange faktorer, herunder hvorvidt dele af de ældre bevoksninger 

bevares som enkelttræer (som overstandere/veterantræer), om der er råd eller skader i træerne der 

gør at de ikke kan udnyttes eller om der er andre faktorer der gør at de ikke bliver fældet. I tilfælde 

af at de ældre bevoksninger bliver stående, vil der blive et reduceret areal til vækst og hugst, 

hvorfor den samlede hugstmængde kan blive mindre end beregnet ud fra de aktuelle modeller. 

Scenarierne for naturreservater med hugststop kan ses som en beskrivelse af disse effekter. 

Allerede igennem de seneste 20 år er der sket en markant udvikling af den anvendte teknologi i 

skovene, således at der nu kan hugges også unge løvtræer med maskine, hvilket har medført en øget 

mobilisering af vedmasser fra unge bevoksninger. Samtidig betyder markedet for træ, herunder træ 

til energi og andre produkter, meget for hvilket sortiment der aflægges ved hugst i skovene. Det vil 

være relevant at følge den teknologiske udvikling (både i skoven og i den efterfølgende industri) og 

den implementering teknologien får i skovene. Det vil være relevant at følge træstrømme fra hele 

landskabet, import og eksport og teknologien knyttet til alle dele af trækæden. Dette kan også 

omfatte teknologi til udnyttelse af træ fra skov, både til energi og CCS samt til nye træprodukter og 

biorafinering. Data vil omfatte teknologi samt opgørelse af træstrømme, herunder dokumentation af 

produktion og import/eksport samt genanvendelse af såvel træ som intakt materiale som fibre og 
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kulstof puljer. Dette forudsætter et samlet dokumentationsarbejde på tværs af flere sektorer og 

aktører. 

7.7.6 HWP – varighed af produkter og nye teknologier 

Varighed af træprodukter vil påvirkes af ny teknologi med fokus på holdbarhed af træ. Det vil 

kunne påvirke halveringstiderne for træ i HWP puljen. Det vil være relevant at følge den 

teknologiske udvikling ift. at sikre længere varighed af træprodukter, øget anvendelse af træ til 

varige træprodukter og øget fokus på recirkulering af træfibre. Ny industri og nye lagringsmetoder, 

som CCS og CCUS vil yderligere påvirke varighed og anvendelsesmuligheder af kulstof fra træ 

høstet i skoven. Datagrundlag vil skulle indsamles fra såvel skov, træindustri samt følgeindustri. 

7.7.7 Klimapåvirkning af træers sundhed og vækst 

Træers vækst, sundhed og stabilitet påvirkes af klima (temperaturer, nedbør, vind, udsving mv) og 

miljøfaktorer (forurening, lokalpåvirkning af jord og hydrologi mv). Dette sker både direkte for de 

enkelte træer men også i samspil med andre organismer som f.eks. insekter, svampe og sygdomme 

der kan påvirke vækst negativt (herunder invasive arter) men for nogle træarter vil ændringer 

påvirke vækst positivt. Der er ikke identificeret entydige effekter [32], men udviklingen i skovenes 

sundhed og stabilitet bør løbende følges, hvilket allerede gøres i overvågningen af de danske skoves 

sundhed som en del Danmarks Skovstatistik og som del af det internationale overvågningsprogram 

ICP-forest (http://icp-forests.net/).  

7.7.8 Andre effekter 

Der er i analyserne her ikke medtaget:  

 Træprodukters substitution af andre materialer associeret med større udledning af CO2 til 

atmosfæren 

 Indirekte effekter af ændret arealanvendelse og produktsammensætning fra skoven (iLUC, 

iWUC, iFUC)   

 Andre miljøeffekter herunder grundvandsdannelse, effekt af græsning, nitratudvaskning ved 

reduceret udtag. 

 Andre sociale effekter herunder indflydelse på rekreation og arbejdspladser. 

En række af disse forhold vil have betydning for Danmarks samlede klimaregnskaber og indgår i 

andre sektorers opgørelser. Andre forhold vil påvirke vurderingen af miljøeffekter mere generelt. 

http://icp-forests.net/
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8 Diskussion 

8.1 Sammenligning med tidligere fremskrivninger 

I fremskrivningen til EU kommissionen [1] var der angivet en række krav til fremskrivningen, 

herunder skulle der være fokus på forvaltning og virkemidler før 2010 og med et basisår 2010. 

Metoderne i den nærværende rapport er grundlæggende de samme, men input data og virkemidler 

er opdateret. De danske skove er stadig karakteriseret ved at have en aldersklassefordeling der 

afspejler 200 års skovrejsning. Dette er yderligere forstærket gennem en reduceret hugst af ældre 

bevoksninger igennem størstedelen af de sidste 10-20 år og en reduceret foryngelse af skovarelet 

(særligt for Naturstyrelsens arealer jf. Figur 5.6).  

Den herværende fremskrivning, baseret på de modeller der kan estimeres på grundlag af 

Skovstatistikkens data, forventer en øget foryngelse af skovarealet. Dette er et resultat af den skæve 

aldersklassefordeling og den forsinkelse af foryngelse, der kan registreres i skovarealet. Sammen 

med implementering af naturreservater, særlig i starten af perioden, giver det anledning til en øget 

hugst i starten af perioden, med et stort set stabilt kulstoflager. I fremskrivningen fra 2019 [1] 

forventedes en lille fald i kulstofpuljen, men de ændrede overlevelsesmodeller angiver en 

langsommere foryngelse.  
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Figur 8.1 Udviklingen i skovarealet for enkelte arter 2005-2020. Værdierne er glidende gennemsnit og dækker over fem-års 

målinger [33]. 

 

I de seneste års rapportering af de nationale drivhusgasopgørelser, har skovene fortsat et optag. Det 

er centralt her at huske at rapporteringerne tilstræber at afspejle ændringer, der har et fuldt 

datagrundlag. Således indgår der samlet 10 års data i rapporteringen til UNFCCC. I de årlige 

publikationer fra Danmarks Skovstatistik er det muligt at se forskelle mellem 5 års opgørelser. Det 

fremgår heraf at arealet med nåletræer er faldende, mens arealet med løvtræer er stigende. 

Niveauerne for kulstofoptag i skovarealet i denne fremskrivning angiver et højere optag end i 

fremskrivningen fra 2019 [1]. Dette afspejles både i et højere forventet optag i skovarealet og i en 

højere hugst og dermed højere bidrag til HWP, som angivet i Tabel 8.1, der indeholder det 

forventede samlede scenarie for de danske skove. 

Opdateringen af datagrundlaget har givet et højere bidrag særligt i perioden 2021-2030 fra skovene 

og fra HWP bidraget. For perioden 2030-2050 giver de to fremskrivninger sammenlignelige 
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resultater, dog med vigende bidrag fra den nye fremskrivning, bl.a. som følge af at skovrejsningen 

stopper i 2030-2035. HWP fremskrivningen er i nærværende rapport mere detaljeret beregnet end i 

NFAP [1]. Dette afspejler at der i denne rapport har været muligt at beregne hugst mængder direkte 

samt disses fordeling til sortimenter og dermed input til HWP beregningen. 

Fremskrivningen i nærværende rapport har i ”frozen policy” fremskrivningen kun skovrejsning 

frem til 2035 inkluderet, mens NFAP rapporten anvendte en fremskrivning på 1.900 ha/år i hele 

perioden. Tiltag med naturreservater er implementeret i den nye fremskrivning i denne rapport, men 

indgik ikke i den tidligere fremskrivning. 

Samlet er forskelle mellem denne fremskrivning og tidligere fremskrivninger forårsaget af 

ændringer i baselinedata og tilhørende overlevelsesmodeller, ændringer i forudsætninger for 

forvaltning og dermed ændringer i definition af ”frozen policy”. 

 

Tabel 8.1 LULUCF bidrag fra skov, fremskrivning for skovarealet med frozen policy (Tabel 7.1) og sammenligning med 

NFAP resultatet (for 2010 basisår – Table 1 og 2). 

 2021-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 2046-2050 

 kt CO2-eq/år 

DK Frozen policy - areal 157 -81 -276 -106 -269 -243 

DK Frozen policy - HWP -299 -235 -180 -157 -130 -75 

DK Frozen policy - samlet -142 -316 -456 -263 -398 -318 

NFAP – areal 420 421 -119 -400 -388 -639 

NFAP – HWP -192 -152 -152 -152 -152 -152 

NFAP – samlet 228 269 -271 -552 -540 -791 

KF21 – areal 1.202 541     

KF21 – HWP -192 -152     

KF21 – samlet 1.010 389     

8.2 Sammenligning med tidligere rapportering 

Fremskrivningen ligger i direkte forlængelse af den rapportering der er foretaget fra 1990 og frem 

til 2020. I Figur 8.2 kan ses såvel de historiske rapporteringer som i fremskrivningen baseret på 

”frozen policy”. Der er kurver opdeling af skovarealet i arealer ældre end 30 år efter etablering, 

yngre end 30 år samt skovrydninger (særligt i rapporteringsdelen). HWP rapporteringen og 

fremskrivningen afspejler den forventede sammensætning af hugsten. Fremskrivningen ligger i 

forlængelse af rapporteringen, med effekten af foryngelse og omstilling synlig særligt i perioden 

2020-2030 for skovarealet > 30 år. 

Det kan nævnes at rapporteringen blev genberegnet i 2021 hvilket er beskrevet nærmere i [18]. 
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Figur 8.2 Rapporterings data fra 1960-2020 og fremskrivning fra 2021-2050, baseret på frozen policy. Den kraftige røde 

kurve (Skov ex HWP) beskriver den samlede klimaeffekt af skovarealet, den blå kurve HWP bidrag, mens de tynde kurver 

viser opdeling af skovarealet i over og under 30 år samt emissioner fra jord og afskovning. 

 

8.3 Sammenligning med alternative fremskrivning 

Der er i kapitel 7 beskrevet en række resultater for forskellige forvaltninger af skovarealet. En 

række beslutninger og teknologisk udvikling vil påvirke, hvilken udvikling der bliver realiseret. Der 

er fokuseret på de virkemidler der både på kort og på lang sigt påvirker skovarealet, nemlig; 

skovrejsning, træartsvalg ved skovrejsning, omdriftsalder, hugst/sortiment og naturreservater. 

I nedenstående Tabel 8.2 er sammenstillet effekter på tværs af fire forskellige kombinationer af 

forvaltninger. Der er i tillæg til ’frozen policy’ vist et par kombinationer med alternativer i 

forvaltningen. En kombination har lav skovrejsning med løvtræer og stor indsats med omstilling af 

naturreservater. Den anden kombination har høj skovrejsning med nåletræer, hugst stop i 

omstillingen af naturreservater samt en forventet høj udnyttelse af det træ der høstes (til HWP inkl. 

CCS lager). Endelig er der en fremskrivning med samme virkemidler som de tidligere 

fremskrivninger, med skovrejsning på 1900 ha/år og uden naturreservater. Dette for at supplere 

’frozen policy’ fremskrivningen, der er baseret på besluttet forvaltning.  

Skovarealet og forvaltningen heraf, samt den efterfølgende udnyttelse af hugsten, har potentiale til 

at have et betydende bidrag til det samlede klimaregnskab, og effekterne vil være forskellige i hhv. 
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areal, stående lager af vedmasse/kulstof i skove samt i lager effekt uden for skoven, repræsenteret 

ved HWP opgørelsen. Forskelle i forvaltning af skovarealet vil også påvirke skovarealets andre 

funktioner ud over klima, som f.eks. biodiversitet (forskelle i naturreservaterne og i resten af 

skovarealet), indflydelse på næringsstoffer og vand (overflade- og grundvand) og sociale forhold 

(rekreation og arbejdspladser). Der vil også være andre effekter på den samlede areal anvendelse, på 

andre sektorers klimaregnskaber og økonomi. Disse forhold er ikke behandlet i denne 

fremskrivning. 

 

Tabel 8.2 Sammenligning af forvaltningskombinationer som alternativer til ”frozen policy”. 

Kombination 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

    

Frozen policy     
Areal (t ha) 631 632 632 
Levende lager, over jord (Mt CO2) 127 132 137 
Kulstoflager ændringer (kt CO2-eq/år) -138 -295 -168 
Hugst (kt CO2-eq/år) -4684 -4456 -4265 
Samlet (kt CO2-eq/år) -4821 -4751 -4433 
HWP (kt CO2-eq/år) -267 -135 -17 

FP+løv i skovrejsning frem til 2030, biodiversitet, lang omdrift       
Areal (t ha) 631 632 632 
Levende lager, over jord (Mt CO2) 128 134 145 
Kulstoflager ændringer (kt CO2-eq/år) -265 -410 -313 
Hugst (kt CO2-eq/år) -4557 -4204 -4171 
Samlet (kt CO2-eq/år) -4821 -4614 -4484 
HWP (kt CO2-eq/år) -260 -128 -28 

FP+nål i skovrejsning og 4500 ha/år skovrejsning 2031-2100, hugststop i 
naturreservater, standard hugst, høj HWP udnyttelse 

      

Areal (t ha) 631 700 925 
Levende lager, over jord (Mt CO2) 133 145 199 
Kulstoflager ændringer (kt CO2-eq/år) -807 -790 -1524 
Hugst (kt CO2-eq/år) -4386 -4763 -6459 
Samlet (kt CO2-eq/år) -5193 -5554 -7983 
HWP (kt CO2-eq/år) -1373 -1129 -1119 

Tidligere reference, 1900 ha/år skovrejsning, uden naturreservater, standard 
hugst 

      

Areal (t ha) 622 660 755 
Levende lager, over jord (Mt CO2) 127 127 144 
Kulstoflager ændringer (kt CO2-eq/år) -49 41 -465 
Hugst (kt CO2-eq/år) -5019 -4748 -5081 
Samlet (kt CO2-eq/år) -5067 -4707 -5546 
HWP (kt CO2-eq/år) -308 -171 -65 

 

8.4 Perspektiver for metoder til fremskrivning 

Nærværende fremskrivning havde som udgangspunkt at samme metoder som anvendt til 

fremskrivning for fastlæggelse af reference niveau til EU (NFAP rapporten [1]). Dermed anvendes 

Markov fremskrivning, overlevelsesmodeller og et fast niveau af kulstofpuljer for de forskellige 

aldersklasser. 

Fremtidige fremskrivninger kunne i højere grad indarbejde fokus på træernes størrelse frem for 

alder, da størrelse enkelt kan måles, mens alder oftere skønnes. Der kan indarbejdes dynamiske 

vækstmodeller for enkelt træer og/eller skovbevoksningers respons på forskellige forvaltninger; 

indførsel af forædlet plantemateriale (særligt ved skovrejsning); uensaldrende 

forvaltningsprincipper (som naturnær skovdrift); variabel tæthed i såvel naturlig tilgroning som i 
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aktivt forvaltet skovareler; dynamik ift. dødt ved, habitatbevarelse og sammenhæng med 

certificeringsordninger; sammenhæng mellem klimaændringer og sundhed i skoven.  

Fremtidige fremskrivninger kan med fordel bygge på opdelinger i landet efter vækstzoner der tager 

hensyn til jordbund såvel som lokalt klima (nedbør, temperatur mv [34]). Det hænger tæt sammen 

med de tilgængelige vækstmodeller og forvaltningsmodeller og disses sammenhæng med 

vækstzoner. 

Fremtidige fremskrivninger kan ligeledes mere specifikt arbejde med trækæden fra ”skov til bord”, 

altså hvorledes træ hugget i skoven kan anvendes i en grøn omstilling, med størst mulig bidrag til 

klima. 

8.5 Perspektiver efter 2050 

Som det fremgår af figurer i gennemgangen af virkemidlerne i kapitel 7 har de valg der tages inden 

for de næste 30 år også betydning for udviklingen i tiden efter 2050 og er for flere virkemidler vist 

frem til 2120. Dette afspejler også, at den udvikling vi ser i disse år og frem til 2050 i høj grad er 

påvirket af de beslutninger om skovrejsning, om træartsvalg og forvaltningsform der er taget de 

foregående 200 år, siden Fredsskovsforordningen i 1805 og efterfølgende revisioner af Skovlov, 

Naturbeskyttelse, Planlægningslovgivning m.v. 

 

9 Afslutning 

I arbejdet med dette projekt er der opbygget et sæt af input filer, et program til fremskrivning og et 

system til opstilling af input til de samlede LULUCF rapportering, som koordineres af DCE/AU før 

fremsendelse til Energistyrelsen. Input filer er beskrevet i Bilag (kapitel 11) og kan tilgås via 

permanent doi-link. Tilsvarende gælder output fil fra ’frozen policy’ fremskrivningen.  

Nærværende rapport beskriver grundlag, metoder og resultater for en såvel det besluttede ’frozen 

policy’ scenarie som resultater for alternative forvaltninger. Dermed er også beskrevet at 

fremskrivningen er en mulig udvikling og at den realiserede udvikling frem til 2030, 2050 og 2120 

vil afhænge af hvorledes skovforvaltningen i praksis gennemføres. Hvis der ændres på såvel 

nationale rammer som teknologi ift. skovforvaltning og hvorledes høstet træ fra skovene anvendes 

og opgøres (træprodukter, HWP og evt. CCS), vil have indflydelse på den samlede opgørelse for 

skovenes klimaeffekt.  
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11 Bilag 

11.1 Input filer 

Fremskrivningen baserer sig på en række inputfiler der er listet nedenfor og strukturen beskrives i 

de efterfølgende tabeller.  

Filer nævnt i dette bilag kan tilgås på dette link 

https://erda.ku.dk/archives/cb8fdba7fae2b723db3ea8ec864c4f9f/published-archive.html  

Tabel 11.1 Overlevelses procent for areal i hver aldersklasse. KF22skov_tabel_11_1_NFI_survival.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

joe07 region - Jylland/øerne 

SPEC_TYPE artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

acl aldersklasse (5 års intervaller) 

Survival Betinget overlevelses procent- pct. 

 

Tabel 11.2 NFI_2020_baseline, opgørelse baseret på NFI 2016-2020.  KF22skov_tabel_11_2_NFI_2020_baseline.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

joe07 region - Jylland/øerne 

mc_spec artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

Acl aldersklasse (5 års intervaller) 

area_ha areal - i ha 

V3_m3 Stående levende volumen m3 

Cag3_t_C levende kulstoflager over jord - t C 

Cbg3_t_C levende kulstoflager under jord - t C 

Cdw3_t_C dødt ved - t C 

CL3_t_C forest floor - litter lag - t C 

v3m3ha Stående levende volumen m3/ha 

CA_ha levende kulstoflager over jord - t C/ha 

CB_ha levende kulstoflager under jord - t C/ha 

DW_ha dødt ved - t C/ha 

CL_ha forest floor - litter lag - t C/ha 

V2_m3_ha Tynding levende volumen m3/ha 

Ca2_T_C_ha Tynding, levende kulstof over jord – t C/ha 

DG Gennemsnitlig diameter, cm (anvendes som input til sortimentsfordeling) 

 

https://erda.ku.dk/archives/cb8fdba7fae2b723db3ea8ec864c4f9f/published-archive.html
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Tabel 11.3 Planlagt skovrejsning, fordelt til fremskrivningsperioder, regioner og skovtype. 

KF22skov_tabel_11_3_AFF_input.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

year Årstal for skovrejsning 

joe07 region – Jylland (lav bonitet) /øerne (høj bonitet) 

SKarea Areal af skovrejsning 

mc_spec artstype - B-løv, C-nål (der indregnes ikke yderligere pyntegrønt/juletræer) 

SKMODEL Model nr – henviser til notatet Johannsen et al 2020 og Tabel 11.4. 

For de forskellige følsomhedsanalyser er der udarbejdet særlige input filer, hvoraf fremgår areal, 

model og artstype. Bilag indeholder skovrejsning svarende til ”frozen policy”. 

 

Tabel 11.4 Vækstprognose for skovrejsning, forskellige modeller jf. Johannsen set al 2020. Se også Tabel 11.13. 

KF22skov_tabel_11_4_AFmodel_FRL.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

modelno Model nr – henviser til notatet Johannsen et al 2020. 

joe07 region – Jylland (lav bonitet) /øerne (høj bonitet) 

mc_spec artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

acl aldersklasse (5 års intervaller) 

v3m3ha Stående levende volumen m3/ha 

CA_ha levende kulstoflager over jord - t C/ha 

CB_ha levende kulstoflager under jord - t C/ha 

CW_ha dødt ved - t C/ha 

CL_ha forest floor - litter lag - t C/ha 

V2_m3_hayr Tynding levende volumen m3/ha 

Ca2_T_C_hayr Tynding, levende kulstof over jord – t C/ha 

 

Tabel 11.5 Formler til simpel beregning af diameter (Dg, mm) for forskellige regioner, skovtyper og alder (T). Baseret på NFI 

data 2016-2020. KF22skov_tabel_11_5_DG_beregning.xlsx 

Klasse Formel til beregning af Dg (mm) 

Jylland, løv DG= (T/(2.503283712+0.09455272*T))**3 

Jylland, nål DG= (T/(2.11038466+0.108423287*T))**3 

Øerne, løv DG= (T/(2.945644364+0.09213481*T))**3 

Øerne, nål DG= (T/(1.558665171+0.114519287*T))**3 
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Tabel 11.6 Areal og aldersklassefordeling af træbevoksede arealer der omfattes af udlæg til naturreservater, resten af 

Naturstyrelsen og det øvrige skovareal. Baseret på NFI data 2016-2020 samt kortgrundlag og foreløbig liste over skove på 

Naturstyrelsens arealer omfattet af de forskellige udlæg (Naturstyrelsen, 2021). KF22skov_tabel_11_6_NRE_input.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

JOE07 region - Jylland/øerne 

L_N Bevoksningstype, LE – Løv, europæisk/hjemmehørende, LX – Løv, eksotisk, 

NE – Nål, europæisk, NX – Nål, eksotisk 

T5 aldersklasse (5 års intervaller) 

NST0 Samlet areal til fortsat naturnær skovdrift, Naturstyrelsen 

NST1 Samlet areal i tidligere udpegninger (særligt Naturpakken 2016 og Finanslov 

2020) 

NST2 Samlet areal i ny udpegning, østlige region – primært øerne og noget 

Østjylland 

NST3 Samlet areal i ny udpegning, vestlig region – primært klit/hede region. 

PR10 Resterende skovareal, blot til reference 

 

Tabel 11.7 Maksimale niveauer for kulstofpuljer for arealer udlagt til naturreservater. Niveauer forventes at være gældende 

som gennemsnit for hele det træbevoksede areal. 

Variabel Beskrivelse 

xjoe07 region - Jylland/øerne 

xspec_type artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

maxv3m3ha Maksimal levende volumen - m3 per ha 

maxCA_ha Maksimal levende kulstoflager over jord - t C/ha 

maxCB_ha Maksimal levende kulstoflager under jord - t C/ha 

maxDW_ha Maksimal dødt ved - t C/ha 

maxCL_ha Maksimal forest floor - litter lag - t C/ha 

 

Tabel 11.8 Rate for opbygning af vedmasse efter ophørt hugst 

Variabel Beskrivelse 

time Tid siden ophør af hugst 

rate Hvor stor en andel af den udeladte hugst der tillægges samme 

aldersklasses vedmasseniveauer. Bemærk, at alle arealer 

kontinuert føres til næste aldersklasse 
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Tabel 11.9 Sortimentsfordelinger - KF22skov_tabel_11_9_SORTIMENT.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

type Eksempler på forskellige sortimentsfordelinger, fordeling af hugst som følge af 

økonomi, afsætning og træernes størrelse, BAU (aktuel fordeling), BYG (øget 

fokus på gavntræ), BIO (fokus på biomasse til energi), TTE (kombination) 

joe07 region - Jylland/øerne 

spec_type artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

sortgrp Sortiment i pct. af den totale volumen der fældes i tynding eller foryngelseshugst: 

usew – gavntræ, fuel – biomasse til eneri, tab – volumen der efterlades i skoven. 

dkl5 Procentdel ved diameterklasse 5 cm 

dkl15 Procentdel ved diameterklasse 15 cm 

dkl25 Procentdel ved diameterklasse 25 cm 

dkl35 Procentdel ved diameterklasse 35 cm 

dkl45 Procentdel ved diameterklasse 45 cm 

dkl55 Procentdel ved diameterklasse 55 cm 

dkl65 Procentdel ved diameterklasse 65 cm 

dkl75 Procentdel ved diameterklasse 75 cm 

dkl100 Procentdel ved diameterklasse >80 cm 

 

Tabel 11.10 Reduceret hugst (2025-2030 – iteration 2) i Naturstyrelsens arealer under fortsat naturnær skovdrift, samt øget 

stående vedmasse i 2030-2060 (iteration 2-8). KF22skov_tabel_11_10_NSTnaal.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

ite Iteration 

forvalt forvaltning - FRF - skov, AFF - skovrejsning, NRE - naturreservat, LYS lysåben 

spec_type artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

joe07 region - Jylland/øerne 

acl aldersklasse (5 års intervaller) 

V3NST Sum af volumen der skal tillægges som følge af reduceret hugst i 2025-2031. m3 

CA3NST Sum af kulstof i levende biomasse over jord der skal tillægges som følge af 

reduceret hugst i 2025-2031. tC 

V2NST Sum af volumen af hugst reduktion som følge af reduceret hugst i 2025-2031 

(negativt tal). m3 

CA2NST Sum af kulstof i levende biomasse over jord i hugst reduktion som følge som følge 

af reduceret hugst i 2025-2031 (negativt tal). tC 
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11.2 Output filer 

Fremskrivningen resulterer i en output fil, hvis struktur beskrives i den efterfølgende tabel.  

Filer med resultater for frozen policy beskrevet i dette bilag kan tilgås på dette link  

https://erda.ku.dk/archives/cb8fdba7fae2b723db3ea8ec864c4f9f/published-archive.html  

Tabel 11.11 Output data – KF22skov_tabel_11_11_carbon_FP.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

Ite iteration (5 års intervaller) 

joe07 region - Jylland/øerne 

Acl aldersklasse (5 års intervaller) 

Forvalt forvaltning - FRF - skov, AFF - skovrejsning, NRE - naturreservat, LYS 

lysåben 

spec_type artstype - B-løv, C-nål, P-pyntegrønt 

Area areal - i ha 

SKMODEL vækstmodel anvendt for skovrejsning. 0 for FRF og blank for NRE/LYS. 

DG beregnet DG efter model baseret på NFI data (cm) 

V3 Stående levende volumen m3 

CA3 levende kulstoflager over jord - t C 

CB3 levende kulstoflager under jord - t C 

CDW dødt ved - t C 

CL forest floor - litter lag - t C 

V2 Tynding - volumen m3/år 

CA2 levende kulstoflager i tynding - t C/år 

Tynd_fuelN Nål, Tyndings volumen, fuel, m3/år 

Tynd_usewN Nål, Tyndings volumen, usew, m3/år 

Tynd_lossN Nål, Tyndings volumen, loss, m3/år 

Tynd_fuelL Løv, Tyndings volumen, fuel, m3/år 

Tynd_usewL Løv, Tyndings volumen, usew, m3/år 

Tynd_lossL Løv, Tyndings volumen, loss, m3/år 

HV2 Hovedskovning, volumen, m3/år 

HCA2 Hovedskovning, kulstof, t/år 

Harea Hovedskovning, areal/år 

HTynd_fuelN Nål, Hovedskovnings volumen, fuel, m3/år 

HTynd_usewN Nål, Hovedskovnings volumen, usew, m3/år 

HTynd_lossN Nål, Hovedskovnings volumen, loss, m3/år 

HTynd_fuelL Løv, Hovedskovnings volumen, fuel, m3/år 

HTynd_usewL Løv, Hovedskovnings volumen, usew, m3/år 

HTynd_lossL Løv, Hovedskovnings volumen, loss, m3/år 

 

https://erda.ku.dk/archives/cb8fdba7fae2b723db3ea8ec864c4f9f/published-archive.html
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Tabel 11.12 LULUCF bidrag – 1990-2050. årlige opgørelser. Alle variable i kt CO2 yr-1. 

KF22skov_tabel_11_12_yearly_numbers.xlsx 

Variabel Beskrivelse 

forest>30 Årlig bidrag fra skov etableret for mere end 30 år siden.  

forest<30 Årlig bidrag fra skov etableret for mindre end 30 år siden. 

Deforest Effekt af rydning af skov 

Soils Netto effekt af klimagasser fra skovjord (CO2, N2O og CH4) – omregnet til 

CO2eq per år. 

AFF soil Kulstofopbygning i skovjord, effekt af de seneste 100 års skovrejsning. 

Croploss Kulstoftab som følge af konvertering ved skovrejsning 

Sum ex HWP Sum af ovenstående. 

HWP HWP bidrag 

Sum inkl. 

HWP 

Samlet sum 
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11.3 Hjælpetabeller 

 

Tabel 11.13 Oversigt over skovrejsningsmodeller 

nr Årlig klimaeffekt (t CO2 eq /ha/år) 0-10 10-20 20-30 30-40 
40-

100 

gns 

0-100 

1 I: Løv, bøg, høj bonitet 3 6 22 23 17 16 

2 I: Løv, bøg, lav bonitet 2 2 7 17 14 11 

3 I: Løv, eg, høj bonitet 3 7 18 15 10 10 

4 I: Løv, eg, lav bonitet 2 2 8 14 9 8 

5 
I: Blandet løv med elementer af nål, høj 

bonitet 
3 8 21 36 14 15 

6 
I: Blandet løv med elementer af nål, lav 

bonitet 
2 3 7 24 13 11 

7 
I: Løv, bøg med ekstra brede skovbryn, høj 

bonitet 
3 6 18 19 14 13 

8 
I: Løv, bøg med ekstra brede skovbryn, lav 

bonitet 
2 2 6 14 11 9 

9 
II: hurtigvoksende kultur, poppel med bøg, 

høj bonitet 
11 27 22 23 17 19 

10 
II: hurtigvoksende kultur, poppel med eg, 

lav bonitet 
8 24 6 14 9 11 

11 
II: hurtigvoksende kultur, 

sitka/grandis/rødgran, høj bonitet 
17 42 35 26 15 21 

12 
II: hurtigvoksende kultur, sitka/rødgran, lav 

bonitet 
8 27 7 20 13 14 

13 
III: Naturlig tilgroning, mange frøkilder (20 

år) 
3 3 4 11 12 9 

14 
III: Naturlig tilgroning, få frøkilder (40 år), 

høj bonitet 
3 3 4 4 1 2 

15 
III: Naturlig tilgroning, mange frøkilder (20 

år), lav bonitet 
3 3 4 4 1 2 

16 III: Naturlig tilgroning, få frøkilder (60 år) 2 2 4 6 10 7 

17 
III: Naturlig tilgroning, Trædække under 50 

pct. og max 5 m høj 
3 3 4 4 1 2 

18 
Reference – NFI  skovrejsning siden 1990 

(inkl. 90pct. kronedække) 
5 7 17 19 12 12 

19 
Reference – NFI naturlig tilgroning siden 

1990 
3 5 10 13 5 6 
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11.4 Naturstyrelsen – Naturreservater og reduceret hugst 

11.4.1 Naturreservater - grundlag 

Termen ”Naturreservater” anvendes som en samlet betegnelse for arealer udlagt inden for 

Naturstyrelsens arealer efter følgende politiske aftaler:  

- Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020 https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-

natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/  

- Finanslov 2021: https://mim.dk/nyheder/2020/aug/ffl21-regeringen-vil-prioritere-200-

millioner-til-at-loefte-natur-og-biodiversitet/  

- Ekstra løft 2020: https://mim.dk/nyheder/2019/dec/20-millioner-kroner-hvert-aar-til-mere-

uroert-skov/  

- Naturpakken 2015: https://mim.dk/natur/natur-dyr-og-planter/naturpakke-2016/  

Naturstyrelsens løbende implementering og retningslinjer for forvaltningen fremgår på deres 

hjemmeside  bl.a. her https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/  

Der anvendes i rapporten termen ”Naturreservater”, da udlæg omfatter tiltag med fokus på at 

genoprette levesteder for biodiversitet og fjernelse af eksotiske træarter. Dermed er det samlede 

areal ikke urørt efter international rapporterings standard (IUCN og FAO). 

Der er ikke inddraget effekter af ændret arealforvaltning som følge af lov om Naturnationalparker. 

 

11.4.2 Naturreservater - arealer 

I de nedenstående tabeller er sammendrag af fremskrivningen for de forskellige udlagte arealer. Der 

er indarbejdet effekten af ændret forvaltning for arealer under Naturstyrelsen. Der henvises til afsnit 

5.2.2, 5.2.3, 6.4 og 6.6.6 for beskrivelse af baggrund, data, metoder og følsomhedsanalyser. 

De tre områder der indgår i analysen er: A: hele landet i 2016-2020, B: 2021 primært østlige egne, 

C: 2021 vestlige egne. Arealfordelingen fremgår af Tabel 5.3 og forventes at repræsentere det 

samlede udlæg til naturreservater. 

Fælles for de tre områder er at omstillingen i den indledende periode 2020-2030 vil føre til 

reduceret hugst, og en svag opbygning af vedmasse i skovene. På arealer der aktuelt er bevokset 

med nåletræer, vil vedmassen i stor udstrækning forventes fjernet og kulstofoptaget vil i en periode 

blive reduceret. I perioden 2030-2050 vil der være en opbygning på arealerne og en markant 

aftagende hugst. I perioden 2050-2100 vil der i gennemsnit være en lav opbygning af vedmasse i 

alle arealerne. For det vestlige udlæg (C) vil omstillingen betyde en vedvarende nedgang i optag af 

kulstof på arealerne, særligt som følge af omstilling fra nåleskov til løvskov. 

Reference beregningerne er foretaget med de generelle modeller for hele det danske skovareal. Det 

har ikke været muligt at opstille modeller for Naturstyrelsens forventede drift, da data for 

omstillingen til naturnær skovdrift på Naturstyrelsens arealer endnu er for sparsomme, men data fra 

Danmarks Skovstatistik viser at Naturstyrelsen har sammenlignelige vedmasse niveauer for stort set 

https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/
https://mim.dk/nyheder/2020/dec/ny-natur-og-biodiversitetspakke-klar-historisk-loeft-til-dansk-natur/
https://mim.dk/nyheder/2020/aug/ffl21-regeringen-vil-prioritere-200-millioner-til-at-loefte-natur-og-biodiversitet/
https://mim.dk/nyheder/2020/aug/ffl21-regeringen-vil-prioritere-200-millioner-til-at-loefte-natur-og-biodiversitet/
https://mim.dk/nyheder/2019/dec/20-millioner-kroner-hvert-aar-til-mere-uroert-skov/
https://mim.dk/nyheder/2019/dec/20-millioner-kroner-hvert-aar-til-mere-uroert-skov/
https://mim.dk/natur/natur-dyr-og-planter/naturpakke-2016/
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/


86 

 

alle driftsklasser med resten af skovarealet (se også Figur 6.6 og Figur 6.7). Tidligere analyser tog 

udgangspunkt i Naturstyrelsens egne data for arealer, men for at få retvisende fremskrivning af 

NFI’ens data anvendt. Naturstyrelsens udnyttelse af fældede træer efter hugst, er under naturnær 

skovdrift fokuseret på også at efterlade en del træer og stammer til biodiversitet på arealerne, 

hvorfor udnyttelsen kan være lavere end standarden for skovarealet. Samtidig har der igennem de 

seneste 10 år været en del arealer der er taget ud af almindelig drift (jf. aftalerne beskrevet i afsnit 

11.4.1), hvilket også kan reducere udnyttelse af hugst. 

 

Figur 11.1 Vedmasseniveauer for løv (B) og nål (C) i henholdsvis Naturstyrelsens arealer (NST) og det øvrige skovareal 

(Other). Baseret på NFI data 2020. 

 

Naturstyrelsen har en mindre andel af skovarealet i de yngre aldersklasser, hvilket afspejler et 

reduceret fokus på foryngelse af skovarealet i de seneste 10-20 år.  
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Figur 11.2 Fordeling af areal i procent for løv (B) og nål (C) i henholdsvis Naturstyrelsens arealer (NST) og det øvrige 

skovareal (Other). Baseret på NFI data 2020. 

Ved hugststop viser alle beregningerne at optaget vil være højere frem til 2050, hvilket afspejler at 

der ikke implementeres rydning af nåletræer og at der ikke etableres lysåbne arealer. Beregningen 

er medtaget som en alternativ reference.  

11.4.3 Usikkerhed – naturreservater 

En række forhold er afgørende for udviklingen og rapporteringen fremover: 

- Nærværende analyse bygger på et arealudvalg, der forventes at repræsentere de kommende 

udlagte arealer i form af sammensætning af arter og aldre. 

- I hvilken grad rydning, veteranisering, genskabelse af naturlig hydrologi mv bliver 

implementeret og påvirker arealerne, vil afgøre den faktiske udvikling. 

- Rapporteringen for arealerne vil indgå i den nationale rapportering, der baserer sig på to fulde 

rotationer af NFI’ens målinger, hvilket reducerer indflydelse af lokale/afgrænsede tiltag. 

- Der er brug for at følge udviklingen nøje for at dokumenter effekter og for at udvikle bedre 

prognose redskaber fremover med fokus på kulstofdynamikken i naturreservaterne. 

- Der er ikke beregnet bidrag til HWP for de særskilte arealer, da det ikke er muligt at opdele den 

samlede historiske HWP pulje efter dele af skovarealet. I stedet er medtaget effekt på den 

samlede hugst på arealerne. 
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Tabel 11.14 Effekter af forskellige scenarier for det udlagte areal før 2020 (A: 20.200 ha) for Naturstyrelsen. Der er angivet 

samlet ændring i (kt CO2-eq. per år). 

Areal udlagt og scenarie 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

 kt CO2-eq/år 

A:I: Reference udvikling  

Vedmasse, dødt ved og litter 41 44 14 

Hugst -196 -168 -153 

Samlet -155 -124 -139 

A: II: Udvikling med udlæg af arealer til lysåben skov 
og græsning  

      

Vedmasse, dødt ved og litter 34 -78 -57 

Hugst -97 -19 0 

Samlet -63 -97 -57 

A: III: Udvikling med hugststop       

Vedmasse, dødt ved og litter -160 -112 -42 

Hugst 0 0 0 

Samlet -160 -112 -42 

 

 

Tabel 11.15 Effekter af forskellige scenarier for det udlagte areal øst i 2021 (B: 28.900  ha) for Naturstyrelsen. Der er angivet 

samlet ændring i (kt CO2-eq. per år). 

Areal udlagt og scenarie 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

 kt CO2-eq/år 

B:I: Reference udvikling  

Vedmasse, dødt ved og litter 53 52 18 

Hugst -278 -244 -223 

Samlet -225 -192 -206 

B: II: Udvikling med udlæg af arealer til lysåben skov 
og græsning  

      

Vedmasse, dødt ved og litter -10 -192 -101 

Hugst -114 -6 0 

Samlet -124 -197 -101 

B: III: Udvikling med hugststop       

Vedmasse, dødt ved og litter -262 -203 -76 

Hugst 0 0 0 

Samlet -262 -203 -76 
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Tabel 11.16 Effekter af forskellige scenarier for det udlagte areal vest i 2021 (C: 15.500 ha) for Naturstyrelsen. Der er angivet 

samlet ændring i (kt CO2-eq. per år). 

Areal udlagt og scenarie 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

 kt CO2-eq/år 

C:I: Reference udvikling  

Vedmasse, dødt ved og litter 34 29 9 

Hugst -131 -106 -99 

Samlet -97 -78 -91 

C: II: Udvikling med udlæg af arealer til lysåben skov 
og græsning  

      

Vedmasse, dødt ved og litter 88 44 -25 

Hugst -86 -49 0 

Samlet 2 -4 -25 

C: III: Udvikling med hugststop       

Vedmasse, dødt ved og litter -62 -39 -20 

Hugst 0 0 0 

Samlet -62 -39 -20 
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11.4.4 Reduceret hugst 2025-2030 

I Landbrugspakken (oktober 2021) er der angivet at Naturstyrelsen i perioden 2026-2031 vil hugge 

20 pct. mindre på de resterende arealer, dvs. de ca. 51.200 ha, der fortsat vil blive forvaltet med 

bæredygtig skovdrift (se også Tabel 5.3 og Tabel 11.6). Effekten for dette areal alene fremgår af 

nedenstående tabel, med reduceret hugst i perioden 2020-2030 og med øget vedmasse i samme 

periode på de blivende bevoksninger. I de efterfølgende perioder er hugsten ens, og den opsparede 

vedmasse indgår gradvist i den fortsatte standard behandling, der anvendes i fremskrivningen. Se 

også Tabel 11.10. 

 

Tabel 11.17 Effekter af reduceret hugst 2025-2030 i areal med fortsat naturnær skovdrift (T: 51.137 ha) for Naturstyrelsen. 

Der er angivet samlet ændring i (kt CO2-eq. per år). 

Areal udlagt og scenarie 2020-2030 2030-2050 2050-2100 

 kt CO2-eq/år 

T-I: Reference udvikling  

Vedmasse, dødt ved og litter 31 49 12 

Hugst -414 -367 -346 

Samlet -384 -318 -333 

T-1: reduceret hugst 2025-2030        

Vedmasse, dødt ved og litter 3 62 13 

Hugst -387 -367 -346 

Samlet -384 -304 -333 
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11.5 Overlevelsesmodeller – baggrund og følsomhed 

11.5.1 Datagrundlag 

Skovstatistikkens prøveflader består af to typer prøveflader: permanente og temporære. De 

permanente prøveflader udgør en tredjedel af det samlede antal prøveflader og genmåles ved hver 

ny fem-årig målerotation. De temporære prøveflader udgør to tredjedele af det samlede antal 

prøveflader og flyttes ved hver genmåling tilfældigt inden for den enkelte 2 x 2 km celle, der udgør 

grundstrukturen i Danmarks Skovstatistik. Ved den indledende registrering af skovdække på 

Skovstatistikkens prøveflader, der gennemføres før hver målesæson, identificeres hhv. permanente 

og temporære prøveflader som skovdækkede eller med anden træbevoksning end skov (Tabel 

11.18). 

Tabel 11.18. Permanente og temporære prøveflader fordelt på prøveflader hvor der forud for målesæsonen er identificeret 

skove eller andet træbevokset areal og prøveflader hvor der ikke er konstateret skovdække. 

År Permanente  Temporære 

 Ej skov Skov/andet træbevokset  Ej skov Skov/andet træbevokset 

2002 2.562 455  4.912 948 

2003 2.444 525  4.955 975 

2004 2.418 536  4.823 1.059 

2005 2.511 530  4.794 1.062 

2006 2.362 573  4.819 1.053 

2007 2.420 597  4.702 1.209 

2008 2.334 635  4.705 1.261 

2009 2.270 614  4.542 1.186 

2010 2.297 642  4.432 1.213 

2011 2.155 661  4.398 1.237 

2012 2.231 660  4.359 1.316 

2013 2.292 580  4.356 1.395 

2014 2.289 577  4.430 1.256 

2015 2.336 607  4.341 1.292 

2016 2.232 601  4.461 1.257 

2017 2.309 603  4.470 1.299 

2018 2.267 616  4.308 1.402 

2019 2.292 589  4.398 1.308 

2020 2.338 601  4.346 1.288 

 

Genmålingen af de permanente prøveflader muliggør analyser af ændringer som eksempelvis 

driftstiltag, tilvækst og hugst. Ændringer registreres på en række forskellige niveauer og på en 

række forskellige variable. Eksempelvis registreres positionen af det enkelte træ på de permanente 

prøveflader og træets vækst eller hvorvidt det er fældet kan således måles ved genmålingen af 

prøvefladen i den efterfølgende målerotation. Ud over ændringer på træniveau registreres også tiltag 

og ændringer på prøvefladen (Tabel 11.19). Disse ændringer anvendes i det efterfølgende til at 
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registrere foryngelse som grundlag for overlevelsesmodellerne, der anvendes ved fremskrivningen 

af skovarealets fordeling til aldersklasser. 

Tabel 11.19. Variable i Danmarks Skovstatistik, der anvendes til at identificere foryngelse af bevoksninger. 

Variabel Beskrivelse Ændring 

LANDUSE Variablen beskriver den grundlæggende 

arealanvendelse i seks typer: 1: nåleskov, 2: 

løvskov, 3: blandet løv- og nåleskov, 4: juletræer 

og pyntegrønt, 5: midlertidigt ubevoksede arealer i 

skov, 6: hjælpearealer i skov 

En ændring fra landuse 1-4 til 5 

eller 6 opfattes som foryngelse 

af bevoksningen. 

CLEARTIM År siden etablering for foryngelsen: 00: < 1 år, 01: 

1 år, 02: 2 år, 05: 3 - 5 år, 10: 6 - 10 år, 11: >10 år 

Hvor Cleartim er 00, 01, 02 eller 

05 opfattes det som foryngelse 

af bevoksningen.  

TREATM I skovbevoksede prøveflader vurderes, om der er 

sket en behandling inden for de seneste 5 år. Hvis 

der er foretaget mere end én behandling, 

indtastes den behandling med den laveste kode. 

Variablen blev erstattet med et alternativt system i 

2017. 

Det opfattes som foryngelse af 

bevoksningen når variablen 

antager værdierne: 

10 Renafdrift 

11 Renafdrift uden 

selvforyngelse eller frøtræer 

12 Renafdrift med frøtræer 

13 Renafdrift med 

selvforyngelse 

14 Lysningshugst 

44 Afvikling af frøtræer/skærm 

50 Jordbearbejdning 

51 Dybdepløjning 

52 Punktvis jordbearbejdning 

60 Plantning 

61 Såning 

TRHUGST Seneste skovdyrkningsindgreb vedrørende hugst. 

Der registreres kun én type hugst. Hvis der er 

mere end én type, registreres typen med den 

laveste kodeværdi, som er rangordnet efter størst 

mulig strukturændring. Variablen erstatter dele af 

TREATM i 2017. 

Det opfattes som foryngelse af 

bevoksningen når variablen 

antager værdierne og alderen 

på udgangsbevoksningen er 

over 50 år: 

10 Renafdrift 

11 Renafdrift med frøtræer 

12 Skærmstilling eller 

lysningshugst 
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13 Afvikling af frøtræer eller 

skærm 

14 Afvikling af andre etager 

TRFORYNG Seneste skovdyrkningsindgreb vedrørende 

foryngelse. Der registreres kun én type 

foryngelse. Hvis der er mere end én type, 

registreres typen med den laveste kodeværdi, 

som er rangordnet efter størst mulig 

strukturændring. Variablen erstatter dele af 

TREATM i 2017. 

Det opfattes som foryngelse af 

bevoksningen når variablen 

antager værdierne: 

 

60: Plantning, 1 art 

61: Plantning, flere arter 

62: Såning 

TRKULT Seneste skovdyrkningsindgreb vedrørende 

kulturanlæg inden for de seneste 5 år. Der 

registreres kun én type kulturtiltag. Hvis der er 

mere end én type, registreres typen med den 

laveste kodeværdi, som er rangordnet efter størst 

mulig strukturændring. Variablen erstatter dele af 

TREATM i 2017. 

Det opfattes som foryngelse af 

bevoksningen når variablen 

antager værdierne og alderen 

på udgangsbevoksningen er 

over 50 år: 

50: Dybdepløjning 

51: Anden pløjning 

52: Overfladisk jordbearbejdning 

53: Punktvis jordbearbejdning 

54: Afbrænding 

55: Kvasrydning 

56: Stødrydning 

57: Stødfræsning 

 

Fælles for opgørelserne på prøvefladerne i Danmarks Skovstatistik er, at der ikke haves 

forudgående viden om skoven. Således omfatter registreringerne alene hvad måleholdene kan se på 

prøvefladen og indeholder således en række vurderinger. Selvom alle målehold deltager i løbende 

efteruddannelse og kalibrering, medfører vurderingerne en vis usikkerhed af eksempelvis 

bevoksningsalderen og tidspunktet af de foretagne indgreb. 

 

I alt indgår der data fra 6548 observationer af bevoksninger Der er flest observationer i de yngre 

aldersklasser for både løv, nål og særligt juletræer. I Figur 11.3 - Figur 11.5 vises procent andel af 

antal observationer i hver aldersklasse hvor der er registreret foryngelse. 
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Figur 11.3 Løv. observationer af foryngelse, pct. af antal observationer i hver aldersklasse. Størrelse på cirkel afspejler antal 

observationer. 

 

 

Figur 11.4 Nål. observationer af foryngelse, pct. af antal observationer i hver aldersklasse. Størrelse på cirkel afspejler antal 

observationer. 
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Figur 11.5 Juletræer. observationer af foryngelse, pct. af antal observationer i hver aldersklasse. Størrelse på cirkel afspejler 

antal observationer. 

 

11.5.2 Overlevelse 

Der er en række forskellige tilgange der kan anvendes til at fastlægge overlevelsessandsynligheder 

med grundlag i data. Det spænder fra deskriptive analyser (f.eks. Kaplan-Meier, Life Table Estimator) 

til analyser med parametriske modeller. Metoder med en fuld parametrisk model giver mulighed for 

at beregne overlevelsessandsynligheder også for eksempler på alder, hvor der ikke haves 

tilstrækkelige data i udgangspunktet. Der er en række programmer der kan estimere parametre for 

modeller. Udfordringen ved alle metoder er hvorvidt den resulterende model resulterer i en sandsynlig 

beskrivelse af den biologiske virkelighed der behandles. Det bliver således en balance mellem den 

data drevne del af modeludviklingen i forhold til en hypotese dreven del. I det aktuelle tilfælde haves 

der via historiske data, forsøgsdata og realiserede skovforvaltning en forventning om at løvtræer 

bliver ældre end nåletræer, at levealderen er højere i Jylland på de dårligere jorde end på Øernes 

gennemsnitligt bedre jorde. Juletræer bliver via driftsformålet sjældent meget gamle. 

11.5.3 Model 

Overlevelse er en såkaldt binær respons – syg/rask, død/levende, ja/nej. Man kan ikke være begge 

dele. I stedet for at estimere en kontinuert variabel som eksempelvis højden af et træ eller størrelsen 

af skovens kulstoflager, estimerer modeller, der beskriver den binære respons sandsynligheden for 

hændelsen. Der er en række forskellige modeller til beskrivelse af Tid-til-hændelse data (Time-To-

Event – TTE), hvor særligt analyser inden for sundhedsvidenskab har brugt disse. 
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En klassisk tilgang til modellering af sandsynligheder for en binær responsvariabel er logistisk 

regression, hvor logaritmen til odds (såkaldt logit-transformation) beskrives som en lineær regression 

af en række prædiktor-variable: 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

1 − 𝑃
) = logit(𝑃) = 𝛼 + 𝛽𝑥 

hvor x er en given prædiktor-variabel og α og β er modellens parametre. Når modellen indeholder 

mere end én prædiktor-variable kalder man funktionen for en multipel logistisk regression. 

Regressionens parametre findes typisk ved at minimere de kvadrerede afstande mellem 

sandsynligheden og det faktiske (0,1) udkomme i data eller ved anvendelse af maximum likelihood 

estimatorer.  

I fremskrivningen af skov er datagrundlaget analyseret med SAS Proc GENMOD [35], med logit 

transformation.  

PROC GENMOD data=dk_icp plots=all; 

   CLASS ART(ref="B") REGION(ref="Jylland") ; 

   MODEL cut(event='1')= ART REGION T ART*T REGION*T  

                         / dist=bin link=logit;  

   ODS output ParameterEstimates=gmparms; 

RUN; 

Den model der er estimeret, fastlægger den betingede sandsynlighed for foryngelse/hugst indenfor 5 

år ved en given alder (t) hvor følgende model anvendes. Parametrene α0 , αART og αREGION 

fastlægger grundniveau, mens parametrene β, βART og βREGION beskriver effekt og vekselvirkning 

med alder (t). 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑃

1 − 𝑃
) = logit(𝑃) = 𝛼0 + 𝛼𝐴𝑅𝑇 + 𝛼𝑅𝐸𝐺𝐼𝑂𝑁 + 𝛽 ∗ 𝑡 + 𝛽𝐴𝑅𝑇 ∗ 𝑡 + 𝛽𝑅𝐸𝐺𝐼𝑂𝑁 ∗ 𝑡 

 

Tabel 11.20. Parametre i overlevelsesmodel til skovfremskrivning KF22, model for betinget sandsynlighed for 

foryngelse/hugst inden for 5 år ved alder t. 

 Parameter Level1 Estimat StdErr LowerWaldCL UpperWaldCL 

α0 Intercept  -2,4860 0,13711 -2,7547 -2,2173 

αART ART C 0,3457 0,1617 0,02880 0,6625 

 ART P 1,8645 0,3416 1,19508 2,5340 

 ART B 0 0 0 0 

αREGION REGION Øerne -0,1067 0,1611 -0,4224 0,2090 

 REGION Jylland 0 0 0 0 

β T  -0,0003 0,0024 -0,0049 0,0044 

βART T* ART C 0,0025 0,0030 -0,0033 0,0083 

 T* ART P -0,0439 0,0297 -0,1022 0,0144 

 T* ART B 0 0 0 0 

βREGION T* REGION Øerne 0,0031 0,0027 -0,0022 0,0083 

 T* REGION Jylland 0 0 0 0 
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Modellen resulterer i overlevelsessandsynligheder (1 – sandsynlighed for foryngelse) som vist i 

Figur 11.6 og en akkumuleret sandsynlighed for at opnå forskellige aldre som vist i Figur 11.7. 

 

Figur 11.6 Betingede overlevelsessandsynligheder baseret på model angivet i Tabel 11.20.  
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Figur 11.7 Akkumuleret overlevelse baseret på model angivet i Tabel 11.20.  

 

Der er dog stor usikkerhed om de enkelte parameter værdier, som det fremgår af Tabel 11.20, 

hvilket er illustreret for to kurver, nemlig for løv i Jylland og nål på Øerne i Figur 11.8. 

 

Figur 11.8 Usikkerhed på estimat af overlevelsessandsynligheder baseret på model angivet i Tabel 11.20.  

 

11.5.4 Fremskrivning 

Effekten af forskellene mellem overlevelsesmodellerne kommer til udtryk i den 

alderssammensætning skoven har efter et antal perioder med fremskrivning, når de implementeres i 

Markov-fremskrivningen. Forskellene i modellerne bliver tydeligere jo længere tid der fremskrives 

over.  

I forbindelse med Klimafremskrivning 2022 blev forskellige modeller til fremskrivning afprøvet. 

Resultatet viser, at selvom der startes med samme udgangspunkt, giver forskellige modeller 

betydelige forskelle i fordelingen mellem aldersklasser. Der blev i processen set på forskellige 

elementer bl.a. løvskovsarealet over 100 år, nåletræsarealet over 50 år samt andelen af foryngelse i 

skovarealet som helhed. 

Ikke alene har valget af model betydning for arealudviklingen, men variationerne i 

aldersklassefordelingen resulterer i forskellig udvikling i den samlede kulstofpulje. Det er således 

kombinationen af data og modelvalg der påvirker den endelige fremskrivning. Grundlaget for valg 

af den enkle model anvendt i denne rapport, er at den resulterende model er enkel, fremskriver 

arealet og aldersklassefordeling der svarer til almindelig forventning til skovforvaltning og 
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resulterer i en fremskrivning af kulstofpuler og vedmasseniveauer der svarer til observerede værdier 

i såvel Danmark som i EU. 

11.5.5 Andre faktorer der påvirker overlevelse 

De forskelligartede fremskrivninger, der resulterer fra valget af model og estimationsmetode, 

understreger modellernes følsomhed. Ud over usikkerheden på selve modellen estimeret ud fra de 

indhentede data, påvirkes den faktiske udvikling af udefra kommende faktorer som blandt andet 

omfatter: 

 Sundhed og stabilitet af enkelttræer og bevoksninger, hvilket igen varierer for skovtyper og for 

jordbundsforhold 

 Økonomiske forventninger til afsætning af aktuel bevoksning (pris og dimensioner) vs fremtidig 

afsætning (pris udvikling) og vækst (ændringer i dimensioner) 

 Behov for areal til andre formål (fx træartsskifte eller naturgenopretning) eller for realisering af 

værdier i skoven (fx salg eller arveskifte) 

 

11.5.6 Udvikling 

Der er flere elementer der vil indgå i kommende udvikling af overlevelsesmodeller, hvoraf de 

følgende er centrale: 

 Anvendelse af geografisk information om placering af NFI prøveflader og træer på disse med 

fokus på at få en mere sikker fastlæggelse af tid og sted for foryngelse 

 Mulig brug af størrelse (diameter) på træer som bestemmende for sandsynlighed for overlevelse 

eller foryngelse/hugst.  

 Brug af enkelt træer eller bevoksninger som enhed for fremskrivning 

 Mere omfattende analyse af populations udvikling, herunder alternative modeller for 

overlevelse og beskrivelse af faktorer der påvirker sandsynlighed for hugst, stormfald, 

overlevelse mv. 

 Kobling mellem vækst og overlevelse, og herunder mulighed for mere detaljerede analyser ift. 

effekt af forskellige virkemidler i forvaltning af skovarealer som f.eks. vækstzoner (jordbund og 

klima), forædling, ændret hugst, ændret levetid og andre. 

Disse analyser vil kunne gennemføres, hvis der findes ressourcer hertil. Det var der ikke i 

nærværende projekt. 
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