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Forord 
Som grundlag for en grøn omstilling mod et biobaseret samfund er der behov for et konsolideret 

vidensgrundlag, om hvordan biomasse i dag skaber samfundsværdi og hvordan forskellige scenarier 

for et ændret udbud og brug af den til rådighed værende af biomasse påvirker samfundsøkonomien 

og den samlede bæredygtighed.  

Nærværende rapport indeholder en analyse af skovenes potentielle produktion af biomasse og 

skaber grundlaget for en analyse af hvordan ændret arealanvendelse og bioraffinering kan bidrage 

positivt til samfundsøkonomi (herunder miljø, klima og natur), erhvervsøkonomi og statens 

finanser. Rapporten er en del af projektet ”Arealanvendelse og bioøkonomi”, der udføres som en 

supplerende opgave til ydelsesaftalen Samfundsøkonomi inden for rammeaftalen med Københavns 

Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det samlede projekt udføres i et 

samarbejde mellem Institut for Agroøkologi (Århus Universitet), Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi (Københavns Universitet) og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

(Københavns Universitet). Rammerne for samarbejdet er beskrevet i Samarbejdsaftale om Allonge 

til rammeaftalen om Arealanvendelse og bioøkonomi udarbejdet af Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi, på Københavns Universitet. 

  



 

 4 

 

Indhold 

FORORD ............................................................................................................................ 3 

INDHOLD ............................................................................................................................ 4 

INDLEDNING ...................................................................................................................... 6 

SKOVENS NUVÆRENDE PRODUKTION AF BIOMASSE ................................................ 7 

Anvendelse af træressourcen ........................................................................................................................................... 8 

SCENARIER ...................................................................................................................... 12 

Business-as-usual (BAU) ................................................................................................................................................ 13 

Biomasse (BIOMASSE) .................................................................................................................................................. 14 

Ekstensivering (EKST) ................................................................................................................................................... 15 

METODE VED FREMSKRIVNING .................................................................................... 15 

Fordeling af hugsten til sortimenter .............................................................................................................................. 17 

RESULTATER ................................................................................................................... 19 

Areal ................................................................................................................................................................................. 19 

Kulstoflager ..................................................................................................................................................................... 19 

Hugst af gavn- og energitræ ........................................................................................................................................... 20 

Hugst af biomasse ........................................................................................................................................................... 23 

BIOMASSERESSOURCER OG KLIMAEFFEKTER ......................................................... 24 

Skovsektoren ................................................................................................................................................................... 26 

Træprodukter og energi ................................................................................................................................................. 27 

Lagereffekt ................................................................................................................................................................... 28 

Substitution .................................................................................................................................................................. 29 

 



 

 5 

 

Indirekte effekter ............................................................................................................................................................ 30 

Land-substitution ......................................................................................................................................................... 30 

Produkt-substitution ..................................................................................................................................................... 31 

Energi-substitution ....................................................................................................................................................... 31 

GENERELLE OVERVEJELSER ....................................................................................... 32 

Skovrejsning ................................................................................................................................................................ 32 

Udlæg af skov til biodiversitetsformål ......................................................................................................................... 32 

KILDER ............................................................................................................................. 34 

APPENDIX .......................................................................................................................... 1 

 

 

  



 

 6 

 

Indledning 
Skovene indeholder store mængder kulstof, som er optaget som CO2 fra atmosfæren og indbygget i 

træerne og jordbunden gennem fotosyntesen. I modsætning til de fleste andre afgrøder kan skovene 

holde på det optagne kulstof i lange perioder. Denne proces er blandt de største kendte kilder til 

fjernelse af CO2 fra atmosfæren [1]. Som følge af skovenes ofte store lagring af kulstof giver 

rydning af skov og herved oxidering af det lagrede kulstof anledning til meget store udledninger af 

CO2 og menes at være ansvarlig for omkring 20 pct. af den samlede stigning i atmosfærens indhold 

af CO2 siden industrialiseringen [1]. 

Hugst af træ i skovene vil alt andet lige reducere den stående mængde kulstof i skoven i forhold til 

det lager, der kan opbygges i en skov uden hugst og øge udledningen af CO2, hvilket som 

udgangspunkt har en negativ effekt på atmosfærens CO2-indhold. Forvaltes skovene imidlertid 

bæredygtigt vil skovens optag af CO2 på længere sigt balancere fjernelse af kulstof i forbindelse 

med tynding og hugst, der sker som et led i skovdriften. Den øgede hugst vil samtidig forsyne 

samfundet med produkter som eksempelvis energi, byggematerialer, input til bioraffinering og 

fangst af kulstof. Dette kommer til udtryk ved et mindre behov for at anvende alternative og ofte 

mere klimabelastende materialer eller et mindre behov for at importere træ og herved mindre 

samlede udledninger af CO2 til atmosfæren. Biomasse fra skovene er således en vigtig kilde til 

råstoffer i et fremtidigt fossil-frit samfund og derfor en vigtig del af den grønne omstilling til et 

biobaseret samfund.  

Det langsigtede mål i Paris-aftalen [2] er at holde globale temperaturstigninger under 2°C over 

præindustrielt niveau, samt at forsøge, at holde temperaturstigningen ved udgangen af dette 

århundrede under 1,5°C [3]. Danmark har sammen med resten af EU ratificeret Parisaftalen og har 

herigennem forpligtiget sig til at reducere udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren med 55 

pct. i 2030 i forhold til udledningerne i 1990. Imidlertid viser beregninger, at de indtil nu fastsatte 

målsætninger ikke er tilstrækkelige til at holde temperaturstigningerne under 1,5°C og herved undgå 

katastrofale ændringer i det globale klima. Hvis dette skal nås, viser de fleste scenarier, at der vil 

være behov for massiv optag og lagring af CO2 fra atmosfæren kaldet Carbon Capture and Storage 

(CCS) [3]. Den umiddelbart nemmest tilgængelige form for CCS bygger på afbrænding af biomasse 

og opfangning og lagring af CO2 udledt fra forbrændingen, kaldet Bioenergy Carbon Capture and 

Storage (BECCS). Bioenergi fra bl.a. træbiomasse vil således sandsynligvis komme til at spille en 
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afgørende rolle i energiforsyningen såvel som for lagringen af CO2 som et led i strategien for at 

undgå katastrofale temperaturstigninger. 

Ud over at skovene leverer et vigtigt produkt til den grønne omstilling og fremover yderligere skal 

sikre negative emissioner ved direkte og permanent at fjerne CO2 fra atmosfæren gennem CCS, 

rummer de også levesteder for en mængde organismer og bidrager herved til den samlede 

biodiversitet. Strategier der skal sikre en bæredygtig udvikling må derfor også medtage andre krav 

til skovene end forsyningen med råmaterialer til den grønne omstilling. Således er såvel skov som 

træbiomassen en knap ressource, der skal forvaltes med mange forskellige formål for øje. 

Nærværende rapport har til formål at estimere fremtidige biomasseressourcer fra skovene ud fra et 

sæt af scenarier for den fremtidige arealanvendelse ved anvendelsen af metoder, der er konsistente 

med metoderne i den danske rapportering af drivhusgasemissioner fra skov. 

Skovens nuværende produktion af biomasse 
Danmarks skovareal er opgjort til 633.000 ha eller 14,7 pct. af landets areal [4]. Den største del af 

skovarealet er dækket af bevoksninger med løvskov (44 pct.) og nåleskov (36 pct.), mens en mindre 

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

pyntegrønt (5 pct.), midlertidigt ubevoksede arealer (2 pct.) og hjælpearealer i skov (2 pct.). Den 

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

Genmålinger af prøvefladerne i Danmarks Skovstatistik viser, at skovenes vedmasse målt over 

perioden 2011-2020 årligt er steget med 1,2 mio. m3/år.  Mængden af fældede og døde træer er 

beregnet til 4,6 mio. m3/år. Heraf var 3,1 mio. m3/år blevet fældet, 0,2 mio. m3/år var faldet i storm, 

0,6 mio. m3/år var døde og 0,7 mio. m3/år manglede ved genmålingen. Det forventes at hovedparten 

af træer, der mangler ved genmålingen reelt er fældede, men at stødene blot ikke kan genfindes. Da 

en stor del af det stormfældede træ også oparbejdes og anvendes, vurderes den samlede hugst at 

være 4,0 mio. m3. Den samlede vedmassetilvækst, opgjort som summen af nettotilvæksten og 

mængden af fældede og døde træer er 5,8 mio. m3/år. Omsat til biomasse er den årlige tilvækst 3,6 

mio. tons biomasse, hvoraf 2,9 mio. tons fjernes ved hugst eller forsvinder ved træers naturlige død 

(Tabel 1). Skovens samlede biomasse vokser derfor årligt med 0,7 mio. tons biomasse. 

Blandt andet som følge af isens bevægelser, særligt under sidste istid, er der markante 

jordbundsforskelle mellem det østlige og vestlige Danmark. Sammen med klimatiske forskelle på 

tværs af landet resulterer dette i regionale forskelle i dyrkningsvilkår og herved forskelle i træarter, 
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der er egnede at dyrke og deres forventede væksthastighed. På baggrund af undersøgelserne i 

Danmarks Skovstatistik, var biomassetilvæksten per ha størst i Region Hovedstaden og mindst i 

Region Sjælland og Region Syddanmark (Tabel 1). Dette afspejler at vækstvilkårene er bedst i det 

østlige Danmark, men der her samtidig er en overvægt af mere langsomt voksende løvtræarter.  

Tabel 1. Tilvækst og afgang af træbiomasse i de danske skove Citeret fra Nord-Larsen, Johannsen, Riis-Nielsen, 

Thomsen and Jørgensen [4]. 

  Region 

 Danmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 

 
Årlig tilvækst og hugst (1.000 tons biomasse/år og tons biomasse/ha/år) 

Annual increment and removals (1,000 tons biomass/year and tons biomass/ha/year) 

Nettotilvækst 694 97 521 393 -244 -59 

Net increment  0.7   1.9   0.9   2.5  -1.3   0.5  

Hugst i alt 2,891 375 954 416 578 568 

Total removals  4.6   7.5   4.4   3.7   5.8   4.0  

   Hugst 1,960 277 572 299 441 372 

   Harvested  3.1   5.6   2.6   2.7   4.4   2.6  

   Stormfald 113 1 82 4 3 23 

   Windthrow  0.2   0.0   0.4   0.0   0.0   0.2  

   Død 375 56 123 63 73 60 

   Dead  0.6   1.1   0.6   0.6   0.7   0.4  

   Mangler 433 40 177 50 60 106 

   Missing  0.7   0.8   0.8   0.4   0.6   0.7  

Bruttotilvækst 3,585 472 1,474 810 334 509 

Gross increment  5.4   9.5   5.3   6.2   4.5   4.4  

 

Anvendelse af træressourcen 

Ifølge Danmarks statistik fældes der i de danske skove omkring 3,6 mio. kubikmeter træ om året 

(Tabel 2), stort set svarende til opgørelserne fra Danmarks Skovstatistik [4]. Af den samlede 

hugstmængde anvendes for nuværende over halvdelen til energi, mens mindre end halvdelen 

anvendes til gavntræ. Andelen af energitræ i hugsten har været stærkt stigende, hovedsageligt som 

følge af en øget anvendelse af resttræ til energi, men er til dels også et resultat af skovarealets 

sammensætning. 
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Tabel 2. Hugsten i de danske skove (Statistikbanken.dk/ SKOV6: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område, 

træsort og areal). 

Sortiment 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020 

Assortment Årlig hugst (1.000 m3) 

I alt       1.895        1.809        2.149        2.527        3.145        3.781        3.590  

Total 
     

  

Gavntræ       1.405        1.226        1.355        1.332        1.366        1.585        1.377  

Timber 
     

  

Brænde          364           393           423           384           435           292           233  

Firewood 
     

  

Skovflis          126           191           173              -                -                -                -    

Wood chips 
     

  

Energitræ som flis             -                -             140           548        1.098        1.652        1.815  

Wood chips for energy        

Energitræ som rundtræ             -                -               59           264           246           238           166  

Roundwood for energy               

 

Af det samlede forbrug af træ kommer 1/3 fra indenlandsk produktion mens 2/3 kommer fra import 

(Tabel 3). Ser man på energitræressourcen kommer godt halvdelen fra den indenlandske produktion 

mod kun omkring 1/6 af savskåret træ og træbaserede plader. Særligt for energitræet overstiger 

mængderne i Tabel 3 de tilsvarende mængder rapporteret fra Danmarks Statistik (Tabel 2) med en 

faktor 2. Årsagen er, at mængden af energitræ i Tabel 3 er beregnet ud fra energiproduktionen, der 

opgøres af Energistyrelsen og medtager træ fra andre kilder end skov som haver, parker og det åbne 

land.  
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Tabel 3. Forbruget af træ i Danmark fordelt til primære træprodukter opgjort i kubikmeter råtræ-ækvivalenter. Faktorer 

for omsætning til råtræ-ækvivalenter er: Savskåret træ: 2,0; Træbaserede plader: 1,2; Papir og pap: 4,0; Enerigtræ:1,0.  

Kilder: Danmarks Statistik, FAO-STAT og Spørgeskema om produktionen i den primære træindustri. 

  1990-
1994 

1995-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

2010-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  1.000 m3/år 

Produktion/Production        
   

Savskåret træ1 1.006 1.277 875 706 807 1.255 1.094 1.104 1.012 1.118 

Træbaserede plader2 409 489 465 466 445 514 514 418 419 419 

Papir og pap3 1.354 1.497 1.461 1.775 2.067 668 668 588 608 608 

Energitræ4 1542 1771 2382 3559 3922 4.639 5.063 5.407 5.800 - 

I alt5 4.310 5.034 5.183 6.507 7.241 7.076 7.339 7.517 7.839 - 

Import/Import        
   

Savskåret træ 3.505 6.013 5.166 4.069 3.323 4.006 3.268 3.268 5.088 5.956 

Træbaserede plader 656 923 1.457 1.897 997 1.014 1.113 1.053 886 1.071 

Papir og pap 4.300 4.462 4.651 4.724 3.417 3.504 3.492 3.413 3.230 3.161 

Energitræ 2 82 738 2205 4555 4.380 5.324 7.099 6.988 - 

I alt 8.463 11.480 12.012 12.895 12.292 12.904 13.196 14.833 16.193 - 

Eksport/Export        
   

Savskåret træ 234 354 320 786 737 500 461 461 382 310 

Træbaserede plader 133 213 161 201 183 194 190 183 231 260 

Papir og pap 802 979 947 1.065 720 419 464 464 525 706 

Energitræ 0 0 0 0 0 24 84 2203 2486 - 

I alt 1.169 1.546 1.428 2.052 1.640 1.137 1.199 3.311 3.625 - 

Forbrug/Consumption        
   

Savskåret træ 4.276 6.936 5.722 3.990 3.393 4.761 3.901 3.911 5.718 6.764 

Træbaserede plader 933 1.199 1.761 2.162 1.259 1.334 1.436 1.288 1.074 1.230 

Papir og pap 4.851 4.979 5.165 5.434 4.764 3.753 3.696 3.538 3.313 3.063 

Energitræ 1544 1853 3120 5764 8477 8.995 10.302 10.302 10.302 - 

I alt 11.604 14.968 15.767 17.350 17.893 18.843 19.336 19.040 20.407 - 
1Sawn wood, 2Wood-based panels, 3Paper and Paperboard, 4Energy wood, 5Total. 

 

Af den samlede energiproduktion (baseret på indenlandsk produktion) udgør træ i dag 10 pct. mens 

træet udgør 23 pct. af den vedvarende energiproduktion (Tabel 4).  

En del af det danske energiforbrug opfyldes ved import af energivarer, såsom træpiller. Af det 

samlede energiforbrug udgør træ 16 pct. og mens vedvarende energikilder til sammen udgør 41 pct. 

af energiforbruget (Tabel 5). 
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Tabel 4. Produktion af energi i Danmark (danske energikilder) og produktionen fordelt på energikilder [5]. 

Produktion Samlet . heraf .. heraf … heraf ....heraf       

  vedvarende biomasse træ skovflis brænde træpiller træaffald 

Production Total . of which .. of 
which 

… of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

  renewable biomass wood wood 
chips 

fire 
wood 

wood 
pellets 

wood 
waste 

  TJ/år 

1985-1989 315.834 40.347 37.184 17.045 1.205 9.710 301 5.829 

1990-1994 538.326 51.194 45.325 20.674 1.878 10.500 2.077 6.219 

1995-1999 821.712 63.507 52.794 22.472 2.702 11.257 2.369 6.144 

2000-2004 1.200.359 87.950 65.607 27.974 4.589 13.844 3.073 6.468 

2005-2009 1.161.644 113.186 83.733 39.029 7.628 21.759 2.584 7.058 

2010-2014 803.213 133.192 87.168 41.314 11.451 20.288 2.063 7.513 

2015-2019 616.096 165.821 99.233 49.671 18.971 19.328 2.622 8.750 

2020 398.059 180.836 101.271 41.341 18.696 13.686 2.025 6.934 

 

Tabel 5. Danmarks brutto-energiforbrug (danske og importerede energikilder fratrukket eksport) og forbruget fordelt på 

energikilder [5]. 

Forbrug Samlet . heraf .. heraf … heraf ....heraf       

  vedvarende biomasse træ skovflis brænde træpiller træaffald 

Consumption Total . of which .. of 
which 

… of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

…. of 
which 

   renewable biomass wood wood 
chips 

fire 
wood 

wood 
pellets 

wood 
waste 

  TJ/år 

1985-1989 315.834 40.347 37.184 17.045 1.205 9.710 301 5.829 

1990-1994 811.823 51.217 45.348 20.696 1.878 10.500 2.100 6.219 

1995-1999 874.080 64.243 53.530 23.207 2.762 11.257 3.038 6.150 

2000-2004 841.086 94.567 72.225 34.591 5.099 14.469 8.555 6.468 

2005-2009 856.241 132.831 103.379 58.464 10.179 23.829 17.397 7.058 

2010-2014 780.807 180.550 134.527 81.202 17.154 23.445 33.090 7.513 

2015-2019 736.842 232.464 165.886 104.516 24.447 21.537 49.781 8.750 

2020 655.525 259.700 179.261 106.338 36.623 15.206 47.574 6.934 
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Scenarier 
Beregning af den fremtidige biomasseproduktion fra de danske skove tager udgangspunkt i, 

hvordan skovene ser ud i dag, baseret på opgørelserne fra Danmarks Skovstatistik [4]. Dette 

omfatter skovarealets størrelse, fordelingen af skovarealet til forskellige træarter og træernes 

nuværende alder og størrelse.  

Fremskrivningen hviler på viden om hvor hurtigt træerne vokser og forventninger under forskellige 

scenarier til hvor gamle træerne er når de fældes, hvor meget der bliver fældet og hvad høsten af træ 

bliver brugt til. Endelig bygger fremskrivningen på forventninger til hvor meget skovarealet øges og 

hvordan de nye skove sammensættes. Virkemidlerne svarer til dem anvendt i et tidligere studier af 

potentialet for en øget dansk produktion af bæredygtig biomasse [6,7] og omfatter: 

• Skovrejsning  

• Artsvalg ved skovrejsning 

• Omdriftsalder/kulturareal 

• Artsvalg i foryngelser 

• Kulturmetode i foryngelser 

• Udlæg af arealer til naturreservater og urørt skov 

• Hugststyrke 

• Hugstudfald 

• Forædling 

 

De enkelte elementer sammensættes i tre forskellige scenarier (Tabel 6), der afspejler forskellige 

forventninger til den fremtidige forvaltning og anvendelse af skovene: 

1) Buisness-as-usual (BAU). Et scenarie der afspejler de nuværende rammer for og metoder 

anvendt i skovforvaltningen 

2) Biomasse. Et scenarie der afspejler øget forvaltning af skovene med henblik på at levere 

råmaterialer til den grønne omstilling, herunder biomasse til energiforsyningen 

3) Ekstensivering. Et scenarie der afspejler en ekstensivering af landbrugsproduktionen og 

forvaltning af skovene for øget sikring af skovenes biodiversitet 
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Tabel 6. Scenarier for udviklingen i skovenes biomasseproduktion. 

Business-as-usual (BAU) 

BAU beskriver en forvaltning af skovene, der fortsætter mere eller mindre som nu.  

Skovrejsningen antages som i tidligere analyser [7,8], at være 1.900 ha/år med en artsfordeling, der 

svarer til de eksisterendes skoves artsfordeling. Studier viser, at der i skovrejsningen anvendes mere 

løvtræ end i skovene som helhed, men for at holde den nuværende artsfordeling og derved også den 

 BAU Biomasse Ekstensivering 

Skovrejsningsareal 1.900 ha/år. 5.600 ha/år. 5.600 ha/år. 

Artsvalg ved 
skovrejsning 

Artsfordeling svarende 
til nuværende. 

Hurtigt voksende 
træarter. 

50 pct. Naturlig 
tilgroning. 

50 pct. Løvtræ. 

Foryngelsesalder Den nuværende 
omdriftsalder 
bibeholdes. 

Forkortelse af 
omdriftsalder.  

Forlængelse af 
omdriftsalder. 

Kulturmetode ved 
skovrejsning 

Som nu. Øget brug af 
ammetræer. 

Som nu. 

Artsvalg ved foryngelse i 
skov 

Løvskov forynges med 
løvskov. 

Nåleskov forynges med 
nåleskov. 

Løvskov forynges med 
50 pct. nåleskov og 50 
pct. løvskov. 

Nåleskov forynges med 
nåleskov. 

Løvskov forynges med 
løvskov. 

Nåleskov forynges med 
50 pct. nåleskov og 50 
pct. løvskov. 

Foryngelsesmetode i 
eksisterende skov 

Som nu. Øget brug af 
ammetræer. 

Som nu. 

Friholdelse for forstlig 
drift 

Frem til 2024 som nu. 

Fra 2024 udlægges i alt 
75.000 ha til 
naturreservat hvor  75 
pct. af nåletræsarealet 
omlægges til lysåbne 
arealer med naturlig 
tilgroning. 

Frem til 2024 som nu. 

Fra 2024 i alt 75.000 ha 
urørt skov, som 
omfattes  af et fuldt 
hugststop. 

Frem til 2024 som nu. 

Fra 2024 udlægges i alt 
75.000 ha til 
naturreservat hvor 75 
pct. af nåletræsarealet 
omlægges til lysåbne 
arealer med naturlig 
tilgroning. 

Sortimentsudfald Sortimentsudfaldet 
bygger på den 
nuværende fordeling til 
gavntræ og energi. Op 
til 50 pct. uudnyttet 
restbiomasse i små 
diameterklasser og 10-
30 pct. i større 
diameterklasser 
afhængig af træart.  

Sortimentsudfald med 
en høj andel af træ til 
bioenergi som udgør 95 
pct. i de små 
diameterklasser og 25-
65 pct. i de større. For 
alle arts- og 
diameterklasser regnes 
der med 5 pct. uudnyttet 
restbiomasse. 

Sortimentsudfald med 
fokus på produktion af 
gavntræ. Høj udnyttelse 
af hugstaffald i nåletræ.  
Op til 15 uudnyttet 
restbiomasse i løvskov. 
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nuværende produktivitet i skovene, anvender vi den eksisterende træartsfordeling. Dette gælder 

også for træartsfordelingen og kulturmetoderne ved gentilplantning efter afdrift. 

Omdriftsalderen er fastsat ud fra et sæt funktioner, der beskriver sandsynligheden for at en 

bevoksning ved fremskrivning fortsætter ind i den efterfølgende aldersklasse, udviklet i forbindelse 

med fastsættelse af den danske ”Nationale skovplan” og opdateret med klimafremskrivning for 

skovarealet [9] og afspejler gældende hugstpraksis [8]. Ved hugst af træ forudsættes niveauet af 

biomasse udnyttelse af være det samme som i dag. 

I alle tre scenarier forudsættes at folketingsbeslutningen om udlægningen af et samlet areal på 

75.000 ha til naturreservat, hvoraf en del vil blive udlagt som urørt skov, gennemføres frem mod 

2024. Da udlægningen endnu ikke er implementeret antages samme areal som anvendt i 

klimafremskrivning for skovarealet [9]. I naturreservaterne gennemføres yderligere tiltag til fremme 

af biodiversitet gennem bl.a. gennem reducering af nåletræsarealet (med salg af hugsten), 

veteranisering af 25 pct. af løvtræernes vedmasse og etablering af græsning på 1/3 af arealet.  

Biomasse (BIOMASSE) 

Scenariet beskriver en forvaltning af skovene, som i højere grad lader skovene bidrage med 

produkter og energi til den grønne omstilling.  

Skovrejsningen forventes i dette scenarie at være 5.600 ha/år som modsvarer en takt, der vil lede til 

opfyldelse af skovprogrammets mål om 25 pct. skovlandskaber i 2089 [10]. Skovrejsningen 

gennemføres med hurtigt voksende nåle- og løvtræarter og øget brug af ammetræer. Ved foryngelse 

af skov efter hugst, forynges nåletræer med nåletræer og 50 pct. af løvtræerne med nåletræer, mens 

resten forynges med løvtræer igen. 

Ønsket om større tilvækst i skovene medfører en generel forkortelse af omdriftsalderen simuleret 

ved en forøgelse af afdriftssandsynlighederne på tværs af alle træarter. I biomassescenariet 

anvendes en større del af restbiomassen til energi eller andre formål. Således antages 95 pct. af 

hugsten at blive udnyttet til gavntræ eller energi.  

Det antages, at en del af skovarealet udlægges til naturreservater frem mod 2024 som i BAU, men i 

dette scenarie antages arealet udlagt med fuldt stop for hugst, uden rydning af nåletræer, uden 

veteranisering og uden græsning. 



 

 15 

 

Ekstensivering (EKST) 

Scenariet afspejler en forvaltning af skovene med henblik på øget beskyttelse af naturværdier og 

biodiversitet, som medfører en ekstensivering af skovdriften og derved en mindsket træproduktion.  

Ekstensivering i landbruget medfører i dette scenarium en skovrejsning på 5.600 ha/år som 

modsvarer en takt, der vil lede til opfyldelse af skovprogrammets mål om 25 pct. skovlandskaber i 

2089 [10]. Skovrejsningen gennemføres mindre intensivt end i BAU og BIOMASSE scenarierne, 

illustreret ved at 50 pct. af skovrejsningen sker ved naturlig succession og 50 pct. gennemføres ved 

plantning af langsommere voksende løvtræarter som eg og bøg.  

I eksisterende skove forynges løvskove med løvtræer og nåleskovene forynges med 50 pct. 

nåleskov og 50 pct. langsommere voksende løvtræer. Den mere ekstensive drift medfører, at 50 pct. 

af hugstaffaldet ved hugst og tynding i nåletræer anvendes til bioenergi, mens der ikke udnyttes 

hugstaffald i løvskovene.  

Det antages, at en del af skovarealet udlægges til naturreservater frem mod 2024 som i BAU. 

Ligeledes som i BAU scenariet antages implementering af tiltag for at fremme biodiversitet (bl.a. 

rydning af nåletræer, veteranisering af løvtræer og etablering af græsning). 

Metode ved fremskrivning 
Metoden anvendt ved fremskrivningen af biomasseressourcerne følger beregningerne af reference-

niveauet for den nationale kulstof-rapportering, Danish Forests Accounting Plan (DNFAP) [8] 

opdateret med de seneste vedtagne politiske tiltag som beskrevet i Forventet drivhusgasregnskab 

for de danske skove 2020-2050 [9]. Fremskrivningen tager udgangspunkt i den nuværende fordeling 

af skovarealet til drifts- og aldersklasser. Driftsklasserne omfatter én eller flere arter, med 

nogenlunde lignende dyrknings- og vækstforløb. 

Fremskrivningen bygger på en Markov-kæde, hvor arealet i hver 5-års aldersklasse overføres til den 

efterfølgende aldersklasse med en given overlevelsessandsynlighed, som angiver sandsynligheden 

for at skoven ikke afdrives/forynges i den 5-årige periode. Transitionssandsynlighederne er 

estimeret ud fra data indsamlet på Danmarks Skovstatistiks prøveflader 2002-2020 (Figur 1).  
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Figur 1. Overlevelsessandsynligheder anvendt i fremskrivningerne (citeret fra [9]).  

Transitionssandsynligheden er generelt faldende med stigende alder og afspejler en stigende 

sandsynlighed for at bevoksninger forynges med stigende alder. Samtidig falder 

transitionssandsynlighederne hurtigere for hurtigt voksende arter og for bedre vækstlokaliteter, 

hvilket afspejler at større vækst alt andet lige leder til tidligere modenhed for en given træart.  

Andelen af arealet, der ikke overføres til den efterfølgende aldersklasse ved fremskrivningen, 

henføres til den første aldersklasse i samme driftsklasse eller med en given sandsynlighed til andre 

driftsklasser, som afhænger af det anvendte scenarium. I scenarierne anvendt i denne opgørelse 

indgår skovrejsning, som i fremskrivningen optræder som et ekstra areal i Markov-kædens yngste 

aldersklasse ved hver 5-årige fremskrivning, fordelt på scenariernes forventning til artsfordeling i 

skovrejsningen. 

Den tilgængelige biomasseressource fra hovedskovninger findes som den estimerede biomasse på 

den del af arealet i en given drifts- og aldersklasse, som forynges og overgår til den yngste 

aldersklasse (Figur 2). Denne del af den tilgængelige biomasse er i nærværende studie fundet ud fra 

Danmarks Skovstatistiks prøveflader, som estimater for de forskellige drifts- og aldersklasser.  

Forventede tilgængelige biomasseressourcer fra tyndinger bestemmes for de arealer som overgår fra 

én aldersklasse til den efterfølgende. Ressourcen estimeres ud fra data fra Danmarks Skovstatistik. 
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Lignende fremgangsmåder er anvendt i en række studier af træressourcer fra de danske skove 

[11,12]. 

 

Figur 2. Illustration af Markov-kæde til fremskrivning af skovarealet (citeret fra [9]). Ved fremskrivningen i Danish 

National Accounting Plan og ligeledes i denne rapport anvendes der 5-års aldersklasser. Transitionssandsynlighederne i 

figuren modsvarer én minus overlevelsessandsynlighederne vist i Figur 1. 

Fordeling af hugsten til sortimenter 

Fordelingen af hugsten til forskellige sortimenter afhænger overordnet af træarten og træets kvalitet 

og størrelse, men også markedsvilkårene og den teknologiske udvikling. I fremskrivningerne er 

arealet fordelt til løv- og nåleskov samt arealer med juletræer og pyntegrønt. På baggrund af 

aldersklassen forudsiges træets størrelse (angivet som diameteren af gennemsnitstræet målt i 

brysthøjde – 1,3 m fra jordoverfladen) som en del af fremskrivningen. På baggrund af forskelle i 

vækstvilkår antages diameterudviklingen at være forskellig i Jylland og på øerne, men 

sortimentsudfaldet for en given art og træstørrelse antages at være uafhængig af vækstlokaliteten.  

I simuleringerne fordeles hugstudbyttet alene til løv/nål og til gavntræ/energitræ. Dertil kommer en 

rest af ikke udnyttet vedmasse, der varierer mellem de tre scenarier og afspejler forskelle i 

udnyttelsen af vedmasse (Figur 3). For BAU scenariet er sortimentsudfaldet tilpasset den 
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nuværende markedssituation som den afspejles i hugsttallene fra Danmarks Statistik1. For 

biomassescenariet afspejler sortimentsudfaldet fokus på at producere træ til produkter og energi 

som en del af den grønne omstilling. I dette scenarie er der en mindre andel af træet, der ikke 

udnyttes og bliver efterladt i skoven. Den større udnyttelsesgrad kommer til udtryk i en større andel 

energitræ, fordi den i BAU scenariet ikke udnyttede del af biomassen forventes at kunne indgå i 

forsyningen af energitræ. I ekstensiveringsscenariet er fokus på at udnytte så stor en del af træet 

som muligt til gavntræ (inklusive nye teknologier til at udnytte træ til længere levende produkter), 

men også på at efterlade en del af vedmassen i skoven som levested for biodiversitet. Scenariet har 

derfor en høj andel af gavntræ og lille andel energitræ.  

 

Figur 3. Sortimentsudfald brugt for de tre scenarier. Business-as-usual (BAU, venstre, fuld farve), Biomasse (BIOMASSE, 

centrum, mellem farve) og Ekstensivering (EKST, højre, svag farve). 

                                                 

 

1 Statistikbanken.dk, Skov6: Hugsten i skove og plantager i Danmark efter areal, område, tid og træsort 
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Resultater 

Areal 

Fremskrivningen af skovarealet ved hjælp af Markov-modellen giver som forventet ganske 

forskellig størrelse og sammensætning af fremtidens skovarealer (Figur 3). Med den større 

skovrejsning i Biomasse- og Ekstensiveringsscenarierne bliver det endelige skovareal efter 100 år 

1,079 mio. ha, mens det kun bliver 0,793 mio. ha i Business-as-Usual scenariet. I Biomassescenariet 

overtager nåletræerne en stor del af det samlede skovareal og udgør efter 20 iterationer og 100 år 85 

pct. af skovarealet. Modsat har konverteringen af nåletræsbevoksningerne i 

Ekstensiveringsscenariet medført at 86 pct. af skovarealet efter 20 iterationer og 100 år er løvskov. I 

Business-as-Usual scenariet bibeholdes den nuværende træartsfordeling nogenlunde som nu. 

 

Figur 4. Skovarealets udvikling for de tre scenarier: Business-as-usual (venstre, fuld farve), Biomasse (midt, svagere farve) og 

Ekstensivering (højre, svagest farve). 

Kulstoflager  

Den lavere skovrejsning i BAU scenariet giver en mindre samlet kulstofpulje i skovene end de to 

øvrige scenarier (Figur 4). I BAU er kulstofpuljen i eksisterende skov som ventet nogenlunde 

konstant, mens der sker en vis forøgelse af den samlede kulstofpulje som følge af skovrejsning.  
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I de to øvrige scenarier sker der en betydelige forøgelse af kulstofpuljerne som følge af den øgede 

skovrejsning. I Biomassescenariet sker der en betydelig opbygning af kulstof, både i den 

eksisterende skov og i skovrejsningen. Opbygningen sker tidligt som følge af den omfattende brug 

af nåletræer i skovrejsningen og deres hurtigere vækst. I ekstensiveringsscenariet sker opbygningen 

af kulstof langsommere, dels som følge af den omfattende brug af løvtræer, men også fordi en del af 

skovrejsningen sker ved naturlig succession.  

 

Figur 5. Udvikling i skovenes kulstofpuljer for de tre scenarier (BAU: fuld farve, venstre; Biomasse: mellem farve, i midten; 

Ekstensivering: svag farve til højre) fordelt på fire forskellige dele af skovene: Eksisterende skov, Naturreservater, lysåben 

skov etableret i forbindelse med naturreservaterne og skovrejsning. 

Hugst af gavn- og energitræ 

De tre scenarier giver vidt forskellige hugstmængder som følge af forskellene i skovrejsning, 

træartssammensætning og udnyttelsen af træbiomassen.  

Business-as-usual scenariet (Figur 6) giver en årlig gennemsnitlig hugst, der begynder ved 7,3 

m3/ha/år (salgbar masse), men stabiliserer sig omkring 5,6 m3/ha/år. Sammensætningen af 

hugstudbyttet er nogenlunde konstant med 35-40 pct. af hugstudbyttet til gavntræ. Andelen af 

løvtræ i det samlede hugstudbytte er svagt stigende fra 32 pct. ved fremskrivningens begyndelse til 

næsten 50 pct. efter 100 år. Af det samlede hugstudbytte kommer 52-55 pct. fra hovedskovninger. 



 

 21 

 

 

Figur 6. Hugsten fordelt på tynding og hovedskovninger samt på energitræ og gavntræ for Business-as-Usual scenariet 

(BAU). Søjler (venstre akse) viser den samlede hugst, mens linjen (højre akse) viser udviklingen i gennemsnitlig hugst per 

hektar. Der er ikke foretaget hovedskovning i år 2020, fordi hovedskovning i modellen sker ved fremskrivningen fra én 

periode til den næste og derved først optræder efter første fremskrivning.  

Konverteringen til mere hurtigt voksende nåletræarter samt et stærkt stigende skovareal giver 

Biomassescenariet et stærkt stigende hugstudbytte fra 4,7 mio. m3/år (7,4 m3/ha/år) ved 

simuleringernes begyndelse til 11,4 mio. m3/år (10,5 m3/ha/år) efter 100 år. Særligt stiger 

hugstudbytterne fra 20-40 år efter simuleringernes begyndelse, svarende til den periode hvor 

tynding og hugst påbegyndes på skovrejsningsarealerne, hvor også ammetræer i kulturerne indgår i 

hugsten.  

Ikke alene ændres de samlede hugstmængder betydeligt i Biomassescenariet sammenholdt med 

BAU scenariet; også sammensætningen af hugsten ændres betydeligt. Andelen af løvtræ i 

hugstudbyttet falder fra omkring 42 pct. ved fremskrivningens start til omkring 9 pct. efter 100 år. 

Fra simuleringernes begyndelse stiger andelen af energitræ fra 59 pct. til godt 70 pct. efterhånden 

som ammetræerne bliver tilgængelige for energiproduktion, men falder igen til det oprindelige 

niveau mod simuleringernes afslutning. Den vedvarende skovrejsning medfører, at 

hovedskovninger, som udgør 51 pct. af hugsten. ved fremskrivningens start, falder til godt 30 pct. 

efter 50 år. Hovedskovningernes andel af den samlede hugst stiger herefter til godt 40 pct. mod 

simuleringernes slutning efter 100 år. 
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Figur 7. Hugsten fordelt på tynding og hovedskovninger samt på energitræ og gavntræ for biomassescenariet (Biomasse). 

Søjler (venstre akse) viser den samlede hugst, mens linjen (højre akse) viser udviklingen i gennemsnitlig hugst per hektar. 

Sammenlignet med de to andre scenarier giver det øgede fokus på mere langsomt voksende løvtræ-

arter og mindre intensiv drift og udnyttelse af biomassen en betydeligt lavere hugst i 

Ekstensiveringsscenariet (Figur 8). Ganske vist stiger den samlede hugst i dette scenarie fra 4,9 

mio. m3/år ved fremskrivningens begyndelse til 5,1 mio. m3/år efter 100 år, men den gennemsnitlige 

hugst falder fra 7,7 m3/ha/år til 4,7 m3/ha/år. Sammensætningen af hugsten ændres også fra at bestå 

af 37 pct. løvtræ ved fremskrivningens begyndelse til 80 pct. ved dens slutning. Andelen af 

energitræ er i forhold til de to andre scenarier ganske lav gennem hele fremskrivningen og udgør 

således kun omkring 16 pct., hvilket afspejler et større fokus på gavntræ i hugsten samt at mere træ 

typisk af ringere kvalitet efterlades i skoven. 
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Figur 8. Hugsten fordelt på tynding og hovedskovninger samt på energitræ og gavntræ for ekstensiveringsscenariet (EKST). 

Søjler (venstre akse) viser den samlede hugst, mens linjen (højre akse) viser udviklingen i gennemsnitlig hugst per hektar. 

Hugst af biomasse 

Hugsten af biomasse følger i store træk hugsten målt i kubikmeter. Dog betyder forskelle i 

rumtæthed mellem nåle- og løvtræer, at relationen mellem scenarierne ændres. I BAU stiger den 

årlige biomasse hugst fra 2,8 mio. tons/år til 3,1 mio. tons/år over de 100 år simuleringerne varer, 

mens den gennemsnitlige hugst falder fra 4,5 tons/ha/år ved simuleringernes begyndelse til et stabilt 

niveau omkring 4,0 tons/ha/år (Figur 8, Tabel 7). Igennem simuleringerne stiger løvtræets andel af 

den samlede hugst jævnt fra 43 pct. ved simuleringernes begyndelse til 53 pct. efter 100 år som 

følge af en høj andel af løvskov i skovrejsningen.  

I Biomassescenariet stiger den samlede biomasseproduktion kraftigt de første 30 år efter 

simuleringens begyndelse, hvorefter stigningen aftager frem mod afslutningen af simuleringen. 

Samlet stiger den årlige biomasseproduktion fra 2,6 mio. til 5,8 mio. tons/år, mens den 

gennemsnitlige produktion stiger fra 4,0 til 5,4 tons/ha/år (Figur 8, Appendix Tabel 8). Omfattende 

fokus på hurtigt voksende nåletræarter øger igennem simuleringerne nåletræets andel af den 

samlede produktion fra 55 pct. til 89 pct. Samtidig medfører brug af ammetræer i skovrejsningen en 

stigning i andelen af energitræ gennem de første fire årtier fra 54 pct. til 64 pct. Efterhånden som 

ammetræerne afvikles falder denne andel igen og stabiliserer sig omkring den samme andel som 

ved simuleringernes begyndelse. Andelen af ”rest” – dvs. grene og toppe, der med de nuværende 
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afsætningsforhold ikke finder anvendelse – er faldende fra omkring 10 pct. ved simuleringernes 

begyndelse til omkring 7 pct. som følge af en høj andel nåletræ af den samlede biomasseproduktion. 

Som følge af den omfattende skovrejsning i ekstensiveringsscenariet stiger biomasseproduktionen 

jævnt over de 100 år fremskrivningen dækker fra 2,7 til 3,3 mio. tons/år. Imidlertid betyder fokus på 

mere langsomt-voksende løvtræarter samt mere ekstensive metoder i skovrejsningen, at den 

gennemsnitlige biomasseproduktion falder fra 4,3 til 3,0 tons/ha/år over den samlede fremskrivning 

(Figur 8, Appendix Tabel 9). Fokus på hjemmehørende træarter i dette scenarie medfører at andelen 

af nåletræ i hugsten falder fra 58 pct. ved simuleringernes begyndelse til omkring 20 pct. efter 100 

år. Samtidig stiger andelen af ”Rest” fra 11 til 14 pct. som følge af en stigende løvtræ-andel, hvor 

mængden af ikke salgbar vedmasse under nuværende markedsforhold er større.  

 

Figur 9. Hugst af biomasse fordelt på energitræ, gavntræ og rest for de tre scenarier (søjler, venstre akse): Business-as-usual 

(BAU, venstre, fuld farve), biomasse (BIOMASS, centrum, mellem farve) og ekstensivering (EKST, højre, svag farve). 

Gennemsnitlig hugst per ha for de tre scenarier (linjer, højre akse).  

Biomasseressourcer og klimaeffekter 
Ændringer i skovdriften medfører ændringer i skovenes kulstoflager og derved atmosfærens indhold 

af CO2. Imidlertid medfører ændringer i skovdriften også et ændret udbud af råvarer fra skoven og 

har derfor effekt på udledningerne af CO2 i andre sektorer, ligesom ændringer i driften af skoven 

kan have effekter andre steder i verden som følge af ændrede udbuds- og efterspørgselsmønstre. I 
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nærværende rapport har fokus været på produktionen af biomasse til den grønne omstilling. Denne 

fremskrivning har imidlertid ikke regnet på eller taget stilling til effekten af denne produktion på 

udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren eller effekten heraf på klimaet. I det følgende 

skitseres hvordan produktionen af biomasse til produkter og energi påvirker atmosfærens indhold af 

CO2 og hvordan en sådan beregning kunne laves.  

For at beregne effekten af de tre scenarier anvendt i denne rapport på atmosfærens CO2-indhold, er 

det derfor nødvendigt at analysere CO2-regnskabet på tværs af sektorer, der alle vil blive påvirket af 

ændringer i træstrømme som følge af ændring i skovdriften. Med den aktuelle teknologi og 

markeder er de relevante sektorer for dette regnskab:  

1) skovsektoren, 

2) træproduktsektoren, 

3) landbruget 

4) energisektoren, 

5) transportsektoren  

6) byggesektoren og 

7) affaldssektoren.  

Sammensættes regnskabet for alle disse sektorer fås en model for den samlede klimaeffekt af de tre 

scenarier, der giver et billede af hvordan skovdrift eller opgivelse af samme kan påvirke 

atmosfærens CO2-indhold (Figur 9).  
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Figur 10. Oversigt over skovens og tilstødende sektorers kulstofkredsløb. Gengivet efter Nielsen et al. [13]. 

Modellen er nærmere beskrevet i  og kan anvendes til at analysere effekten på atmosfærens CO2-

indhold af forskellige scenarier for den fremtidige skovforvaltning, herunder ændret skovdrift, brug 

af biomasse til energi, træprodukternes CO2-lager, samt bioenergi og træprodukternes 

fortrængningseffekt. Sådanne beregninger ligger uden for rammen for nærværende rapport, men 

beskrives blot i det følgende. Beskrivelsen hviler på arbejder af Nielsen et al. [13] og Nielsen og 

Nord-Larsen [14]. 

Skovsektoren 

Skovenes kulstoflager er fordelt på fem forskellige puljer: levende, overjordisk biomasse, levende 

underjordisk biomasse, død biomasse, jordens litterlag og mineraljorden. Generelt beskrives 

skovenes direkte klimaeffekt som ændringer i skovens lager af kulstof. Når kulstoflagret ved 

periodens afslutning er større end kulstoflagret ved periodens afslutning, og kulstofmængden i 

tilvæksten derved er større end hugsten, er der tale om et netto-optag af CO2 fra atmosfæren. 

Modsat, når kulstofmængden ved periodens afslutning er mindre end ved periodens begyndelse, er 

der tale om en netto-udledning. 

Imidlertid kan kulstofpuljen i det fældede træ ende flere steder. Den del af træet, der anvendes til 

enten gavntræ, papir eller energi forlader skovens kulstofsystem og viderebehandles i andre 
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sektorer. Den del der ender som hugstaffald (døde stammer, grene, stubbe og rødder) i skovbunden 

indgår i skovens døde kulstofpulje. 

Når død biomasse efterlades i skovbunden, enten som naturligt dødt ved eller som hugstaffald, vil 

det repræsentere et dødt kulstoflager. Lagerets størrelse og udvikling afhænger af hvor meget 

biomasse i form af døde træer og grene, kviste, blade og nåle, der kommer ind i det, samt af hvor 

hurtigt biomassen nedbrydes igen og herved frigiver kulstoffet bundet i biomassen som CO2. 

Processen kan matematisk beskrives ved en eksponentiel nedbrydningsfunktion ud fra 

halveringstiden for biomassens henfald. Biomassens halveringstid er udtryk for nedbrydningens 

hastighed, der udtrykt i år afhænger af hvor man befinder sig. I kolde, boreale egne vil 

halveringstiden være lang, hvorimod den i tropiske egne vil være kort. Samtidig afhænger 

halveringstiden også af hvor stort biomassen er. Kviste og grene vil således have en kort 

halveringstid og store stammer vil have en lang. Under danske forhold bruges 20 år for den samlede 

pulje af kviste, grene og stammer [15] med en diameter over 10 cm. 

En lille del af biomassens kulstof nedbrydes ikke eller kun meget langsomt. Denne del vil gå ind i 

mineraljordens kulstofpulje. Mineraljordens kulstofpulje er stor men forøges eller formindskes 

meget langsomt [16]. For skovrejsning på tidligere landbrugsjord forventes en langsom øgning i 

kulstofpuljen (over 100 år), mens kulstofpuljen i eksisterende skov kun ændrer sig langsomt [17]. 

Ændringer i mineraljordens kulstoflager medregnes derfor ofte ikke. 

Træprodukter og energi 

Når træ forlader skoven som træprodukter, repræsenterer det et kulstoflager uden for skoven og 

binder derfor CO2 i en periode. Det er dog meget forskelligt hvordan forskellige træprodukter 

påvirker CO2-balancen. Helt generelt opdeles påvirkningen af CO2-balancen fra træprodukter i to 

forskellige kategorier:  

1. Lagereffekt: effekten af at træproduktet holder på det bundne CO2, som afhænger af hvor 

lang tid går der før træet igen nedbrydes eller brændes, og det bundne kulstof udledes 

som CO2. 

2. Substitutionseffekt: effekten af at træet fortrænger andre produkter med ofte større 

udledninger CO2, som eksempelvis mursten og stål i byggeriet og afhænger derfor af 

hvilke produkter i markedet træet fortrænger  
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Lagereffekt 

Forskellige træprodukter har forskellig levetid og derfor forskellig lagereffekt. For gavntræ skelnes 

der derfor mellem tre forskellige kategorier med forskellig levetid: 1) savværkstømmer, der dækker 

over alt hvad der skæres på et savværk såsom lægter og spær, 2) plader og paneler, der dækker alle 

pladematerialer som eksempelvis MDF- og spånplader og 3) cellulosetræ, der dækker alle 

strukturopløste materialer. 

Det er ikke hele den solgte mængde træ, der ender som færdigt produkt, fordi en del træ ikke har 

den rigtige kvalitet eller skæres fra, når det runde træ eksempelvis skæres til firkantede brædder. 

For savværkstømmer viser opgørelser at 47 pct. af det solgte rundtræ at blive til træprodukter [18]. 

Af den resterende del bliver barken overvejende anvendt til energi om end en vis del finde 

anvendelse i den kemiske industri. Det fraskårne træ er et efterspurgt materiale til cellulose- og 

papirindustrien, men anvendes i mange tilfælde til energi til opvarmning af tørrefaciliteter og andre 

energikrævende processer.  

Energitræ, der sælges fra skoven, køres direkte til et kraftvarmeværk, hvor det afbrændes. I forhold 

til kulstofregnskabet betyder det, at kulstoffet fra træet frigives som CO2 og derfor ikke 

repræsenterer et kulstoflager. Det samme gælder den mængde træ, der kommer ind i energipuljen 

som rest fra forarbejdningen af træprodukter. Træprodukterne derimod danner et lager af kulstof 

uden for skoven. Denne puljes størrelse og udvikling afhænger af mængden af træ, der anvendes til 

produkter og derved bidrager til lagret, samt hvor hurtigt træet igen forlader puljen eksempelvis når 

bygninger rives ned. Den forventede udvikling i træproduktpuljen kan beskrives ved det forventede 

input til puljen samt udgang fra puljen, der beskrives ved en henfaldsfunktion med en 

produktspecifik halveringstid.  

For savværkstømmer, plader og cellulosetræ er halveringstiderne for puljerne henholdsvis 35, 25 og 

2 år [19]. 

Klimaeffekten ved anvendelse af træ og træprodukter afhænger i høj grad af hvor stor en andel af 

træets kulstof, der anvendes i træprodukter eller på anden måde bindes i længere tid. En forøgelse af 

skovens klimaeffekt kan således opnås gennem forskning og udvikling inden for udvikling af teknik 

til at anvende de dele af træet, der i dag uden videre afbrændes. Dette kunne eksempelvis være en 

bedre udnyttelse af små dimensioner af træ til limtræ eller øget anvendelse af træ i den kemiske 

industri til produktion af tøj, plast og meget andet. Et andet spor er lagring af CO2 fra afbrænding af 

biomasse i underjordiske lagre; såkaldt ’bioenergy carbon capture and storage’ (BECCS). Ved at 
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lagre CO2 fra bæredygtigt forvaltede skove sikre man negative emissioner og metoden er anset som 

et væsentligt element til at opnå målsætningerne i Paris-aftalen [20].     

Substitution 

Når udbuddet af træ til træprodukter er faldende, eller efterspørgslen stiger, kan prisen på træ stige, 

hvilket fører til faldende træforbrug. Det antages typisk i LCA analyser, at den samlede 

efterspørgsel efter varer og tjenester f.eks. bygninger og møbler, på samfundet niveau ikke påvirkes 

af ændret udbud i træ fra danske skove, selvom der givet vil være en effekt som afhænger af 

priselasticiteten. Det antages altså, at der produceres et uændret udbud af bygninger eller møbler, 

der med nedsat træforsyning, må forsynes med materialer andet steds fra.  Derfor må producenterne 

(bygherrer, møbelproducenter mv.) skifte til andre produkter, såsom beton, stål, mursten, tegl, 

aluminium eller plastik, eller søge træ på andre markeder. Afhængigt af priselasticitet, vil en del af 

efterspørgslen efter træ derfor skifte til andre produkter. Et sådant skift kan føre til øgede CO2-

udledninger, da mange af disse produkter har en højere CO2-udledning i deres produktionskæde end 

træ. De produkter, der erstatter træ, kan i nogle tilfælde have CO2-udledninger, der er mere end 10 

gange højere end træ, og i andre tilfælde er de næsten de samme. Dette udtrykkes almindeligvis som 

en substitutionsfaktor (SF), der giver kulstof besparelse som en faktor for kulstoffet i træet, der 

erstattes [21].  

Et studie af forskellige vares udledninger [22] viser, at den gennemsnitlige substitutionsfaktor for 

produkter, der erstattes med træ er 1,3 for konstruktionsdele i bygninger, f.eks. bjælker og 

trærammer, 1,6 for ikke-strukturelle dele f.eks. vinduer, gulve, beklædning og 1-1,5 for andre 

produkter, f.eks. kemikalier, emballage og papir. Substitutionsfaktorerne for energivarer afhænger 

af såvel den energikilde træet erstatter som den konkrete produktion af energi (el og/eller varme). I 

studier af den danske energiforsyning kommer er substitutionsfaktoren for kul på 0,89 og for 

naturgas på 0,63 [13].  

De store forskelle i substitutionseffekten mellem forskellige anvendelser medfører at klimaeffekten 

bliver ganske forskellig alt afhængig af hvad træet anvendes til. I en fremtidig omstilling af 

samfundet mod en biobaseret økonomi, hvor klimaaftrykket af vores forbrug minimeres er det 

derfor afgørende at træ først og fremmest anvendes hvor det fortrænger flest mulig fossile 

udledninger. Her er afbrænding af træet typisk mindre effektivt end andre anvendelser, ikke mindst 

fordi træet ofte vil kunne udnyttes til andre formål først og så afbrændes efter endt anvendelse; 
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såkaldt kaskadeanvendelse som en ressourceeffektiv og ”cirkulær” anvendelse af enhver form for 

biomasse. 

Indirekte effekter 

Valg der træffes for forvaltningen af skovene har effekter, der rækker ud over kulstofpuljerne i 

skoven og i de umiddelbare nære sektorer. Eksempelvis kan ændret produktion i de danske skove 

påvirke produktionen i andre lande, fordi efterspørgslen mødes med produkter fra andre dele af 

verden. Disse effekter kaldes ”indirekte effekter” og omfatter land-substitution (iLUC), produkt-

substitution (iWUC) og energi-substitution (iFUC). De indirekte effekter er defineret som 

markedsreaktioner, der sker som følge af ændringer i produktudbuddet.  

 Land-substitution 

Når efterspørgslen efter træ overstiger udbuddet, kan priserne på træ stige, hvilket kan medføre, at 

der tages nye ikke huggede skove ind i drift, hvis det ikke erstattes af andre produkter. Dette vil 

påvirke CO2-udledningerne, da udvidelse af det forvaltede skovareal, hvorfra der hugges for at 

imødekomme efterspørgslen (her betegnet skov iLUC), vil formindske kulstoflagret i disse 

områder. Skov iLUC behandles som udvidelse af forvaltet skov til primær eller sekundær skov. Når 

sådanne skove tages i forvaltning, påvirkes kulstoflagringen af flere parametre:  

1) I en periode bliver kulstof lagret i levende biomasse mindre i den påvirkede skov efter 

indgriben, 

2) input til kulstofpuljen i det døde ved reduceres, da en del af biomassen ved hugst, hvorved 

det samlede kulstoflager i dødt ved reduceres. 

3) I nogle tilfælde påvirkes jordens kulstofpulje også, men ofte er disse ændringer langsomme 

og medregnes typisk ikke. 

Ud over skov-iLUC kan der også opstå iLUC, hvis landbrugsjord tages ud af drift, for eksempel ved 

skovrejsning. Dette kaldes landbrugs iLUC. Landbrugs iLUC sker fordi der ved udtag af 

landbrugsjord vil ske et øget pres på fødevaremarkedet, hvilket kan føre til iLUC f.eks. udvidelse af 

landbruget til skovområder andre steder i verden, eller det kan medføre at der bliver produceret 

mere effektivt på de tilbageværende landbrugsarealer. Typisk vil skovrejsning på lavproduktive 

områder kun medføre landbrugs iLUC i en grad, der kan opfanges ved produktionsforøgelser på de 

resterende jorde, hvorimod skovrejsning på højproduktiv landbrugsjord vil medføre iLUC i 
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størrelsesordenen af det samlede optag i skovrejsningen. For specifik modellering af landbrugs 

iLUC henvises til [23].  

Produkt-substitution 

Når efterspørgslen efter træ overstiger udbuddet, kan priserne på træ stige, hvilket ud over iLUC, 

kan medføre at træ bliver dyrere og træet erstattes derfor af andre billigere produkter, som medfører 

større CO2-udledninger. Et særskilt problem i denne sammenhæng opstår når efterspørgslen efter 

bestemte produktkategorier (f.eks. energitræ) stiger eller udbuddet falder (f.eks. ved udlæg af 

naturreservater) og medfører en øget pris. Dette kan medføre en indirekte ændring i anvendelsen af 

træ kaldet ”indirect wood-use change” (iWUC) (f.eks. fra gavntræ til energitræ), som medfører en 

øget udledning af CO2, da det formindskede udbud nu må erstattes med andre produkter med en 

dårligere CO2-udledningsprofil.  

Energi-substitution 

I lighed med produkt-substitution kan øget efterspørgsel efter træ til andre formål (i forbindelse med 

udvikling af nye træprodukter) og en heraf følgende øget pris på træ medføre at energiproduktionen 

flyttes mod andre energikilder, som eksempelvis olie, kul eller naturgas. En sådan ”indirect fuel-use 

change” (iFUC) kan medføre ændrede udledninger i tilgrænsende sektorer, når træ i 

energiforsyningen erstattes med energikilder med en større CO2-udledning. Ligeledes kan denne 

udvikling også medvirke, at der flyttes mere energiproduktion over på andre bæredygtige kilder 

som solvarme varmepumper mm. 

Samlet set kan indirekte få store konsekvenser for det samlede klimaregnskab ved en given 

arealforvaltning. Plantes der eksempelvis skov på meget produktiv landbrugsjord, der må erstattes 

med arealer fra skovrydning i andre dele af verden belastes skovplantningen af store udledninger og 

vil i reglen samlet set give anledning til større udledninger end ved fortsat landbrugsdrift. 

Afvejningen af forskellige tiltag til omstilling af samfundet til en biobaseret økonomi må derfor 

følges af nøje overvejelser af effekterne uden for den enkelte sektor og på tværs af landegrænser for 

at undgå utilsigtet belastning af de globale klima. 
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Generelle overvejelser 
Når skovforvaltningen ændres, kan det have vidtrækkende konsekvenser for atmosfærens CO2-

indhold, da dette både påvirker skoven samtidig med at det kan give kaskadeeffekter hele vejen 

gennem samfundets forbrugsmønster. 

Når hugsten i skovene øges, reducerer det kulstoflagret i skoven, hvilket som udgangspunkt vil øge 

atmosfærens CO2-indhold og skabe klimaforandringer. Dette er dog ikke hele historien, da den 

øgede hugst vil give flere produkter til samfundet. Dette vil komme til udtryk som et mindre behov 

for at anvende mere klimabelastende materialer eller et mindre behov for at importere træ. Det er i 

den sammenhæng vigtigt at understrege at træ af god kvalitet har både en længere varende 

lagereffekt samtidig med en større substitutionseffekt, da en større del af den gode kvalitet indgår i 

gavntræpuljen. En teknologisk udvikling vil kunne påvirke de mulige anvendelser af træ fra 

skovene, således at træ der med den aktuelle struktur i dag anvendes til forbrænding, vil kunne 

anvendes til andre materialer, kemikalier eller højværdi brændsler, eller indgå i systemer med 

negative emissioner som biobaserede CO2-fangst systemer (BECCS). 

Det er samtidig vigtigt i en CO2-sammenhæng at skovene holdes produktive, da dette vil mindske 

arealanvendelsen og herved frigive arealer til anden anvendelse. 

Skovrejsning 

Skovrejsning, især med hurtigt voksende træer, har et stort potentiale til at fjerne CO2 fra 

atmosfæren, da der sker et stort netto-optag af CO2 i den biomasse, der vokser op på arealerne. 

Samtidig vil skovrejsning bidrage med et øget udbud af træprodukter i fremtiden. Der er dog fare 

for at det kan medføre iLUC, hvis det går hårdt ud over landbrugsproduktionen. Derfor er det 

vigtigt i en klimasammenhæng, at skovrejsningsprojekter fokuseres på jorde med ringe kapacitet for 

fødevareproduktion, da fødevaretabet i sådanne tilfælde vil kunne opfanges i øget produktion på de 

højproduktive arealer.     

Udlæg af skov til biodiversitetsformål 

Effekten på klimaet ved udlæg af skov til biodiversitetsformål afhænger af hvilke tiltag, der 

gennemføres i skoven for at understøtte biodiversitet og udgangspunktet på udlægstidspunktet. Når 

der udlægges skovarealer til urørt skov, hvor der ikke længere foregår hugst eller anden fjernelse af 

træer, vil skovens kulstoflager som udgangspunkt øges og emissionerne til atmosfæren derfor 

mindskes, da der ikke længere fjernes kulstof fra skoven. Modsætningsvis ophører produktionen af 
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træprodukter der derfor ikke bidrager til et kulstoflager uden for skoven ligesom der ikke opnås en 

substitutionseffekt af træ, der erstatter fossil-tunge materialer og energikilder. Samtidig aftager 

CO2-optaget i den urørte skov efterhånden som optaget gennem fotosyntesen opvejes af en stigende 

udledning fra døde og rådnende træer [24,25]. Således vil den urørte skov indledningsvis kunne 

medføre nedsatte udledninger, hvilket dog over tid erstattes af øgede samlede CO2 udledninger til 

atmosfæren.  

I mange tilfælde gennemføres en række tiltag for at understøtte biodiversitet når skoven udlægges 

til urørt skov. Eksempelvis fjernes eksotiske og hurtigere voksende eksotiske træarter, ligesom der 

udsættes græssende dyr for at vedligeholde en mere åben skov. Herved mindskes skovens lager af 

kulstof såvel som optaget af CO2 fra atmosfæren. Sådanne tiltag vil i reglen give anledning til øgede 

emissioner såvel på kort som på langt sigt. 

Klimaeffekten ved udlæg af skov til biodiversitetsformål afhænger også af udgangspunktet på 

udlægstidspunktet. Ung skov har større potentiale for opbygning af kulstoflagre end gamle skove, 

som hurtigere når til en ligevægt mellem optag og udledning fra døde og rådnende træer og desuden 

vokser langsommere. Modsat har modne skove en umiddelbar mulighed for hugst og derved for at 

bidrage med produkter til den grønne omstilling, som gennem substitutionseffekten ofte mere end 

opvejer tabet af kulstof i skovøkosystemet [26]. Samtidig har træ af god kvalitet både en større 

lagereffekt, fordi de gode kvaliteter træ typisk har længere levetid, og en større substitutionseffekt, 

da en større del vil indgå i puljen med gavntræ som tømmer, plader og andre produkter, der typisk 

substituerer CO2-dyre materialer som stål og beton. Derfor vil skov med træ af høj kvalitet have et 

større potentiale for at fortrænge CO2-dyre produkter og udlæg af skov med træer af dårlig kvalitet 

alt andet lige være bedre i en klimasammenhæng end udlæg af skov med træer af god kvalitet 

Potentialet for opbygning af kulstoflagret afhænger af endvidere af skovens hydrologi, hvor våde 

lokaliteter vil have et stort, men meget langsomt potentiale for opbygning af kulstoflagret i jorden, 

men fordi træerne sjældent trives på de våde jorde, et langt mindre potentiale for kulstoflagring i 

den levende biomasse. Udlæg af urørt skov på våde lokaliteter vil derfor inden for en rimelig 

tidshorisont give et mindre potentiale for opbygning af skovens kulstoflager, men betyde mindre for 

optaget af CO2 end tilsvarende udlæg på egnede vækstlokaliteter for skovtræerne.  

.  
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Appendix 
 

Tabel 7. Biomasse i hugst og tynding fordelt til artstyper og anvendelser for Business-as-Usual scenariet (BAU). 

År Skovareal Løvtræ           Nåletræ           Total 

  Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total  

  1.000 ha Biomasse (1.000 tons/år) 

2020 603 530 652 193 716 273 1.182 691 894 562 714 309 1.585 2.766 

2030 612 496 660 196 699 263 1.157 660 885 547 656 341 1.544 2.701 

2040 622 505 669 208 702 264 1.174 575 751 492 528 307 1.326 2.500 

2050 641 528 679 211 710 286 1.207 501 738 450 473 317 1.240 2.447 

2060 660 579 686 221 739 304 1.265 470 705 409 457 310 1.175 2.440 

2070 679 633 708 230 790 320 1.340 491 723 405 487 323 1.215 2.555 

2080 698 675 750 239 847 339 1.425 542 730 429 517 327 1.273 2.698 

2090 717 710 772 249 881 352 1.482 586 766 460 553 339 1.352 2.834 

2100 736 742 797 262 912 365 1.539 608 797 483 575 346 1.405 2.944 

2110 755 777 826 276 947 381 1.603 626 800 489 587 351 1.427 3.030 

2120 774 814 856 287 987 397 1.670 644 817 502 603 355 1.461 3.131 
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Tabel 8. Biomasse i hugst og tynding fordelt til artstyper og anvendelser for Biomassescenariet. 

År Skovareal Løvtræ           Nåletræ           Total 

  Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total  

  1.000 ha Biomasse (1.000 tons/år) 

2020 603 494 652 399 690 57 1.146 691 715 553 686 167 1.406 2.552 

2030 631 496 658 415 683 58 1.155 663 756 565 637 216 1.418 2.573 

2040 659 490 658 442 648 57 1.148 1.226 721 552 1.165 230 1.947 3.095 

2050 715 455 650 455 594 55 1.105 1.649 753 509 1.628 265 2.402 3.507 

2060 771 410 634 451 541 52 1.044 1.896 791 560 1.853 274 2.687 3.731 

2070 827 368 612 436 495 49 980 2.227 960 753 2.132 302 3.187 4.167 

2080 883 325 594 423 450 46 918 2.604 1.222 1.133 2.361 332 3.826 4.744 

2090 939 281 553 389 403 42 834 2.801 1.494 1.389 2.548 358 4.296 5.130 

2100 995 241 514 349 368 38 755 2.980 1.748 1.614 2.734 380 4.728 5.482 

2110 1.051 208 478 314 338 34 687 3.143 1.961 1.798 2.908 399 5.105 5.791 

2120 1.079 185 444 285 313 31 629 3.012 2.176 1.937 2.850 402 5.189 5.818 
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Tabel 9. Biomasse i hugst og tynding fordelt til artstyper og anvendelser for Ekstensiveringsscenariet. 

År Skovareal Løvtræ           Nåletræ           Total 

  Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total Tynding Hovedskovning Gavntræ Energitræ Rest Total  

  1.000 ha Biomasse (1.000 tons/år) 

2020 603 532 603 852 167 117 1.135 696 850 1.155 217 174 1.546 2.681 

2030 631 502 620 842 164 117 1.122 666 850 1.091 204 221 1.516 2.638 

2040 659 521 640 871 168 122 1.162 570 721 922 173 197 1.292 2.453 

2050 715 540 657 898 175 124 1.197 458 688 795 149 202 1.146 2.343 

2060 771 626 697 992 196 135 1.323 367 613 666 125 189 979 2.302 

2070 827 739 774 1.135 223 155 1.513 318 586 603 113 188 904 2.417 

2080 883 873 888 1.321 260 181 1.761 295 539 549 103 182 834 2.595 

2090 939 956 998 1.465 288 201 1.953 279 519 517 97 183 797 2.751 

2100 995 1.045 1.126 1.628 319 223 2.171 259 497 485 91 181 756 2.927 

2110 1.051 1.140 1.251 1.793 352 245 2.391 242 452 434 81 178 693 3.084 

2120 1.079 1.242 1.380 1.966 388 267 2.622 226 417 394 74 175 643 3.265 
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