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1. Forord 
Klimalovens 2030-mål om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser kræver både redskaber, der er 
hurtigtvirkende, og redskaber, der kan virke på længere sigt. Nye skoves kulstofbindinger er i den 
forbindelse blevet fremhævet som en vigtig mekanisme, og skovrejsning er derfor et vigtigt virkemiddel.  
I arbejdet med Skovplanen (jf. Finanslov 2022) skal der af hensyn til klimaet og samfundets 
forsyningssikkerhed i forhold til træ og biomasse afsøges muligheder for at fremskynde målsætningen om 
en forøgelse af skovarealet.  
 
Formålet med Synergikortet er at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for en sådan fremskyndelse af 
skovrejsningen. Baseret på en række arealrelaterede analyser skal kortet give et landsdækkende overblik 
over de mest egnede lokaliteter til skovrejsning. 
 
Beslutningsgrundlaget tilvejebringes i form at et dynamisk danmarkskort, der viser de mest egnede 
lokaliteter ud fra forskellige valg af kriterier for etablering af skov, og de tilknyttede synergieffekter. Kortet 
er projektets hovedresultat. Denne rapport er dels en brugervejledning, dels en beskrivelse af proces og 
overvejelser bag det digitale kort, samt de indgående lag i kortet.  
 
Tak til Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen og Søren Præstholm for databidrag mm.  
 
Synergikortet er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet for 
Miljøstyrelsen. 
 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet   
Frederiksberg, marts 2023. 
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2. Indledning 
Klimalovens (LOV nr 965 af 26/06/2020) 2030-mål om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 
forhold til 1990-niveauet stiller samfundet over for omfattende opgaver med at vælge og prioritere mellem 
en lang række meget forskellige virkemidler. Reduktionsmålet kræver både redskaber, der er 
hurtigtvirkende, og redskaber, der kan virke på længere sigt. Nye skoves CO2 - binding er i den forbindelse 
blevet fremhævet som en vigtig mekanisme, og skovrejsning er derfor et vigtigt virkemiddel. Træer og 
jordbund vil efter nye skoves etablering på landbrugsjord kunne binde betydelige mængder af atmosfærens 
CO2 og udgøre et kulstoflager i en lang årrække. Skovrejsning er dog ikke et meget effektivt virkemiddel på 
kort sigt, fx inden for et årti. Dermed kan skovrejsning ikke bidrage til at opnå 2030-målene, men vil over 
flere årtier kunne bidrage substantielt til CO2 binding og dermed bidrage til opfyldelse af reduktionsmålene. 
Skovrejsning har derfor fået fornyet aktualitet, og i det nye regeringsgrundlag fra december 2022 er der 
lagt op til at etablere 250.000 ha ny skov.  
 
I Danmark har vi mere end 250 års erfaring med systematisk skovrejsning, og i de seneste godt 30 år har 
man fulgt en mere eller mindre officiel skovrejsningsstrategi, der sigter mod en fordobling af 1990-
skovarealet “inden for en trægeneration”. Skovrejsningsstrategien er ikke ophængt i lovgivning, men 
skiftende regeringer har siden 1990 mere eller mindre fulgt en strategi om i al fald en væsentlig forøgelse af 
skovarealet.  
 
Ifølge Det Nationale Skovprogram (2018) er det langsigtede mål, at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af 
Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede. Dermed videreføres målsætningen om skovrejsning 
i det nationale skovprogram fra 2002. Aktuelt udgør skove 640.835 ha eller 14,9% af landarealet. 
I Danmark er nye skove blevet etableret med meget forskellige mål. Skovrejsningsstrategien tog i 1990’erne 
udgangspunkt i overskudsproduktion af landbrugsprodukter, der motiverede EU til at tage landbrugsjord 
permanent ud af produktion. Senere er målsætningerne udvidet til langt bredere formål. Skovene plantes i 
dag typisk med flersidige hensyn – herunder ved produktion, rekreation, kvælstofreduktion, 
grundvandsbeskyttelse og klimaformål. Hensyn til naturen spiller også en rolle, selv om de nye skoves 
biologiske kvalitet er begrænset, i al fald i skovenes unge faser.  
 
Gennem hele den danske skovrejsningshistorie har det været diskuteret, hvor i landet man med det bedste 
resultat burde plante nye skove. Svaret har varieret alt efter de primære hensyn bag skovrejsningen. Fx 
foregik en stor del af skovrejsningen i 1800-tallet på de dårligste jorder, der ikke var egnet til landbrug. I 
efterkrigsårtierne prioriterede man bynær skovrejsning af rekreative hensyn. I nutiden diskuteres det 
fortsat, hvor nye skove er bedst at etablere. Der er stor usikkerhed om, hvor man mest hensigtsmæssigt 
etablerer skove ud fra de forskellige hensyn, og ofte med mange samtidige, og måske indbyrdes 
modstridende, hensyn. Det er centralt, at skovrejsning foretages på et så oplyst grundlag som muligt i 
betragtning af de store investeringer og vedvarende arealbindinger, etablering af nye fredsskove 
indebærer. 
 
I arbejdet med Skovplanen (jf. Finanslov 2022) skal der af hensyn til klimaet og samfundets 
forsyningssikkerhed i forhold til træ og biomasse afsøges muligheder for at fremskynde målsætningen om 
en forøgelse af skovarealet.  
 
Formålet med dette projekt har været at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for en sådan 
fremskyndelse af skovrejsningen. Baseret på en række arealrelaterede analyser skal projektet give et 
landsdækkende overblik over de mest egnede lokaliteter til skovrejsning. Analyserne vil fokusere på, hvor 
det er hensigtsmæssigt at prioritere skovrejsning med henblik på at maksimere synergieffekter (herunder 
synergier i forhold til vandmiljø, drikkevandsbeskyttelse, biodiversitet, bynær rekreation). Negative 
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synergieffekter kan også spille ind i forhold til de arealbegrænsninger, skovrejsning indebærer. Negativ 
synergi kan fx optræde ved, at når et areal er bundet til skovrejsning, fortrænger det andre muligheder for 
biomasseproduktion end skov. Andre landskabshensyn kan også blive kompromitterede gennem 
skovrejsning, som fx etablering af VE anlæg, der ikke kan kombineres med skovrejsning.  
 
Beslutningsgrundlaget tilvejebringes i form at et dynamisk danmarkskort, der viser de mest egnede 
lokaliteter ud fra forskellige valg af kriterier for etablering af skov, og de tilknyttede synergieffekter. Kortet 
er projektets hovedresultat. 
 
Der vil i dette projekt udelukkende være fokus på identifikation af arealer i forhold til effekt af de 
forskellige kriterier for prioritering af skovrejsning. Det resulterende kort skal således ikke opfattes som et 
redskab, der konkret kan udpege skovrejsningsområder, men et redskab der kan støtte 
beslutningsprocesser om skovrejsning, der også omfatter almindelige myndigheds- organisations- og 
borgerinddragende processer. 
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3. Tilgang, terminologi og definitioner 
Scenarierne, der indgår i denne rapport, skal udelukkende opfattes som eksempler på metodens 
forudsætninger, opbygning og brug, og skal ikke ses som konkrete bud på udpegning af potentielle 
skovrejsningsområder. Brug af modellen til formulering af scenarier – og de prioriteringer, der på den måde 
kommer til udtryk - foretages i første omgang af Miljøstyrelsen, senere evt. andre myndigheder. 
 
I det følgende afsnit gives der en detaljeret operationel beskrivelse af modellens anvendelse. 
 
Modellen består af 13 ’ekskluderende’ og seks ‘vægtede’ temaer (se tabel 1 nedenfor). Hvert tema er 
genereret ved modellering og sammenstilling af data fra en række ‘Lag’ og ’Datakilder’. En celle i et vægtet 
tema skal have heltalsværdien 1-10, hvor 10 konsekvent er bedst. Den konkrete fremgangsmåde i forhold 
til temaerne - herunder hvilke lag, der indgår, og hvordan de er blevet behandlet - er udviklet i fagligt 
funderede grupper og fremgår af bilagene sidst i rapporten. 
 
Ud fra kombinationer og vægtning af de i alt 19 temaer fremstilles Scenarier. Et scenarie er fremstillet dels 
ved at vælge, hvilke ekskluderende tema der skal indgå (dvs. hvor der under ingen omstændigheder må 
rejses skov), og hvilke vægtede temaer der skal inddrages, og hvilke vægte de skal tilskrives (dvs. hvor 
meget betydning, man giver dem i forhold til de øvrige, vægtede temaer). Det er muligt at indsætte en 
vilkårlig positiv vægt, men det anbefales, at de vægte, der tilskrives et enkelt tema, ikke overstiger 10. 
 
I forbindelse med identifikation af arealer til fremtidig arealanvendelsesændringer er scenarier et meget 
nyttigt værktøj. Formulering af scenarier kan kort opdeles i to hovedtyper: forecasting og backcasting. I 
forecast scenarier formuleres mulige fremtider ud fra spørgsmålet “hvad hvis?” Scenarierne udfolder en 
fremtid baseret på en eller flere givne forudsætninger, der holdes fast, fx at nye skove skal være på 
minimum 200 ha, skal ligge i drikkevandsindvindingsområder og skal ligge med en maksimumsafstand fra 
byer. Et forecast scenarie kunne også rumme en forudsætning som, at der gives et vist tilskud til 
skovrejsning. I modsætning til forecast scenarier tager backcasting scenarier udgangspunkt i et fast 
fremtidigt mål. Målet holdes i scenarierne fast, men vejen til målet - alternative scenarier - kan variere. Et 
mål på 50.000 ha ny skov på 10 år kan fx nås på mange måder, gennem fx få samlede store skove, mange 
mindre skove eller en kombination heraf.  
 
Et scenarie kommer til udtryk som to typer kort:  

• Et kort, der for alle ikke-ekskluderede områder viser det samlede ‘score’, der er udtryk for den 
summerede værdi for alle indgående lag, evt. ganget med en vægt 

• Et kort, der med udgangspunkt i den samlede score for hele den ikke-ekskluderede del af landet 
lokaliserer områder ud fra krav om fx det totale areal, der skal udpeges, hvor mange områder der 
skal udpeges mv. 

Skala og præcision: Modellen kører i 100x100m celler som grundlæggende rumlig enhed. Alle indgående 
temaer og resultater er modelleret i samme opløsning. I de tilfælde, hvor der er anvendt lag i en lavere 
opløsning - fx 1x1km celler eller tilsvarende polygoner, er de blevet konverteret til 100x100m celler. Alle 
temaer er tilpasset et fælles grid (fælles nederste, venstre hjørne). Alle relevante celler ligger på land og er 
tilpasset og udvalgt i forhold til en fælles kystlinje. Modellens resultater i 100x100m celler må ikke 
nødvendigvis tages til indtægt for udlæg af konkret skovrejsning i samme detaljeringsgrad. Udpegningerne 
skal betragtes som en samling af celler - snarere end den enkelte celle - der afgrænser et samlet område, 
hvor der er positiv mulighed for skovrejsning. Udpegningen sker under inddragelse af den øvrige, lokale, 
landskabelige kontekst og hensyntagen til de planmæssige udpegninger/strategier mv., det ikke har været 
muligt at inddrage i modellen. 
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Tabel 1: Indgående ekskluderende og vægtede temaer. Detaljerede beskrivelser ses i Bilag 1. 

Vægtede temaer 

1.1   Grundvandsbeskyttelse 

1.2   Beskyttelse mod udledning af næringsstoffer til vandløb, søer og havet 

1.3   Tilgængelighed for befolkningen  

2.1   Værdifuld skovjord, CO2-bindingspotentiale 

2.2   Værdifuld landbrugsjord 

2.3   Potentielle oversvømmelser fra havet 

Ekskluderende temaer 

3.1.1 Tinglyste fredninger 

3.1.2 Geologisk værdifulde områder  

3.1.3 Nationale geologiske interesseområder 

3.1.4 Naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

3.1.5 Natura2000-områder 

3.1.6 Arealer noteret som fredskov 

3.1.7 Klitfredning og Strandbeskyttelse 

3.1.8 Eksisterende skov 

3.2.1  Ekskluderende nuværende (GeoDanmark) og fremtidig arealanvendelse (Lokalplanlagt) 

3.2.2 Kommuneplanrammebelagt byudvikling 

3.2.3 Uønsket skovrejsning 

3.2.4 OBS-lag: Småelementer: fx enkelte gårde, højspænding, teknik og trafik, små fredninger 
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4. Brugervejledning til ArcGIS Pro Suitability Modeler 
Introduktion 
Suitability Modeler (SM) er en applikation til det geografiske informationssystem ArcGIS Pro, som muliggør 
en multikriterieanalyse på en serie rasterdata med henblik på at finde de(n) mest gunstige lokalitet(er) til et 
bestemt formål. Nedenstående vejledning baseres på ArcGIS Pro ver. 3.0.3.  
 
Firmaet Esri, som udvikler ArcGIS Pro, beskriver applikationen på hjemmesiden What is the Suitability 
Modeler?—ArcGIS Pro | Documentation, og selve framework’et præsenteres i Suitability modeling 
framework—ArcGIS Pro | Documentation. Der findes desuden en god introduktion til værktøjet belyst ved 
et eksempel i Site a sustainable shrimp farm | Learn ArcGIS.  
 
Modelleringen tager udgangspunkt i de seks vægtede temaer omtalt i Tabel 1 (1.1-1.3 og 2.1-2.3) 
repræsenterende forskellige interesser eller hensyn, hvor celleværdierne varierer ml. 1 og 10. Værdien 1 
repræsenterer de mindst gunstige områder og 10 mest gunstige områder. Alle lag har fået standardiseret 
alle værdier til at være i dette interval, så der ikke skal foretages justeringer heraf – medmindre man er 
uenig i de tildelte værdier.  Derudover kan hvert enkelt lag vægtes med angivelse af et heltal fra 1 og 
opefter. Default-vægtningsværdien for de enkelte lag er 1.  
 
Områder, som er ekskluderende for analysen, skal samles i ét lag før scenarie-modelleringen og benyttes 
som en maske til at udelade disse områder fra analysen. I alt er der udarbejdet 13 individuelle 
ekskluderende lag og alle celler, der repræsenterer ekskluderende forhold, har en celleværdi = NoData, og 
øvrige celler værdien 1. For at kombinere alle relevante ekskluderende lag i ét benyttes et værktøj, som 
foretager en lokal addition af samtlige ekskluderende lag. Så hvis der i stakken af rasterlag for et 
ekskluderende lag i en specifik celle findes en NoData-værdi, ’trumfer’ denne alle celler i stakken af lag som 
måtte have værdien 1. Suitability Modeler baseres på toolsets i ArcGIS Pro’s Spatial Analyst extension (SA), 
og det vil være en fordel med en vis indsigt i rasterbaseret modellering i ArcGIS Pro, før man kaster sig ud i 
brugen af SM, men det er ikke en forudsætning for at udføre en analyse. 
 

Data 
Synergi-projektets modelleringsdata er gemt i en filbaseret geodatabase og består af i alt 21 raster-lag for 
Danmark som vist i Figur 3 “Folderstruktur set i ArcGIS Pro’s Catalog Pane efter kopieringen”. Datalagene 
kan til enhver tid opdateres fra kilden. Proceduren fremgår af Bilag 1. Hvert datasæt består af kvadratiske 
celler på 100 x 100 m, som følger udlægningen af et nationalt kvadrat net, se Det danske Kvadratnet. Alle 
data er i kortprojektionen UTM zone 32N/ETRS89, og det vertikale datum for alle lag er DVR90. 
 

Vejledning 
Denne vejledning beskriver, hvordan man hurtigt og effektivt kan forberede ArcGIS Pro til en analyse på 
data for synergi-projektet. Eksemplerne baseres på scenarierne i Tabel 2, som alle tager udgangspunkt i, at 
der kan foretages max. 30 potentielle skovrejsningsområder uden hensyntagen til deres form, og hvor 
mindste-arealet som et eksempel for et skovrejsningsområde er 100 ha (1 km2). Begrænsningen på max. 30 
potentielle skovrejsningsområder skyldes en begrænsning i softwaren. 
 

 

 

 

https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/spatial-analyst/suitability-modeler/what-is-the-suitability-modeler.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/spatial-analyst/suitability-modeler/what-is-the-suitability-modeler.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/spatial-analyst/suitability-modeler/suitability-modeling-framework.htm
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/spatial-analyst/suitability-modeler/suitability-modeling-framework.htm
https://learn.arcgis.com/en/projects/site-a-sustainable-shrimp-farm/
https://www.dst.dk/Site/Dst/SingleFiles/GetArchiveFile.aspx?fi=4890769105&fo=0&ext=kundecenter
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Tabel 2 Scenarieoversigt, alle backcasting scenarier. 

Scenarienavn Beskrivelse mht. favorisering af 
interesser (lag) 

Vægtning af lag Ekskluderende 
lag 

Samlet arealmål 
(ha) 

Scenarie 1 Grundvandsbeskyttelse 1.1 og 
rekreation 1.3 

1.1 og 1.3 vægtes 
med 5, øvrige 1  

Alle 250.000 

Scenarie 2 Grundvandsbeskyttelse 1.1 og 
rekreation 1.3 

1.1 og 1.3 vægtes 
med 5, øvrige 1  

Alle   50.000 

 

Afviklingen af Suitability Modeler scenarier 
Efter opstart af ArcGIS Pro fortsætter beregning af scenarierne i underprogrammet Suitability Modeler, 
hvor processen er opdelt i 4 trin: 
 
1. Opsætning af Suitability Modeler 
2. Beregning af egnethed (suitability) 
3. Vægtning af kriterier 
4. Lokalisering af områder 
 
Suitability Modeler er under stadig udvikling, hvilket giver mulighed for fremadrettet påvirkning af 
udviklingen, men på den anden side også giver sig udslag i mindre uhensigtsmæssigheder. 
 
I dette projekt er alle relevante lag klargjort og forberedt til kørsel af forskellige scenarier. Dog skal alle 
ekskluderende lag samles i ét af brugeren før afviklingen af trin 2). 
 
Afviklingen af Scenarie 1 (jf. tabel 2) 
 
Alle scenarier i Suitability Modeller kræver, at der på forhånd er etableret et ArcGIS Pro-projekt til formålet. 
Dette ekstra trin er derfor nødvendigt før afviklingen af de fire ovennævnte trin.  
 

Indledende opstart af ArcGIS Pro 
I det viste eksempel er der på forhånd etableret en projekt-folder kaldet Synergi med en filbaseret 
geodatabase kaldet Synergi151222.gdb, som indeholder projektdata. Et nyt ArcGIS Pro-projekt kan derfor 
med fordel gemmes i Synergi-projektmappen.  

 
1) ArcGIS Pro åbnes, og der angives opstart af et nyt projekt med et kort, se Figur 1. 

 
Figur 1 Opstart af nyt ArcGIS Pro-projekt. 
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2) Derefter angives et projektnavn, og den eksisterende folder projektet skal gemmes i (Synergi), 
se Figur 2. Undgå at tjekke rubrikken ’Create a new folder for this project’.  
 

 
Figur 2 Navngivning og placering af projekt. 

3) Ved etableringen af et nyt projekt etableres en ny default geodatabase med navnet 
SynergiScenarier.gdb. Det anbefales at kopiere alle data fra Synergi151222-geodatabasen til 
denne geodatabase, før arbejdet påbegyndes, så der modelleres på en kopi af de originale 
data. Markér derfor alle raster-datasættene i Synergi151222-geodatabasen i ArcGIS Pro’s 
Catalog Pane, højreklik -> Copy, markér geodatabasen SynergiScenarier.gdb, højreklik -> Paste. 
Efter kopieringen er alle lag tilgængelige fra den allerede valgte default-geodatabase 
SynergiScenarier.gdb, som er markeret med et hus i Catalog Pane, se Figur 3. 

 

 
Figur 3 Folderstruktur set i ArcGIS Pro’s Catalog Pane efter kopieringen. 
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Trin 1: Opsætning af Suitability Modeler 
 

Forberedelse af et samlet ekskluderende data-lag 
Før modelleringen af et scenarie, skal det afgøres, hvilke af de ekskluderende lag, der skal inddrages. Det 
gøres ved at samle dem i ét samlet vha. Spatial Analyst værktøjet Cell Statistics: 
 

4) I ArcGIS Pro’s hovedmenu vælges Analysis -> Tools -> søg efter Cell Statistics-værktøjet og åbn 
det. For Input Rasters tilvælges alle lag med præfixet Ekskluderende, For Output Raster angives 
et navn svarende til scenariet, for Overlay Statistics vælges Sum, og option Ignore NoData in 
Calculations skal være fravalgt, se Figur 4. Resultatet ses i Figur 5. Dette resultat gemmes til trin 
2 i processen. 

 

 

Figur 4 Cell Statistics tool til samling af ekskluderende lag. I eksemplet anvendes alle ekskluderende lag til ét samlet 
ekskluderende lag. 
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Figur 5 Samlet ekskluderende lag for scenarie 1. Alle celler med NoData-værdier fremstår gennemsigtige, og alle andre 
celler har værdien 13. Den værdi indikerer, at kombinationen af alle ikke-ekskluderende celler er korrekt (13 lag som 
hver især har lokale værdier på 1 er korrekt opsummeret til en sum=13). Samtidigt vil det sige at hvis en celle ikke er 
repræsenteret med værdien 1 i bare ét de 13 tilføjede lag, den får værdien NoData og dermed gøre at den ikke vil indgå 
som en mulig lokalitet.  

Opstart af Suitability Modeler applikationen 
5) Dernæst skal Suitability Modeler-miljøet startes op ved i ArcGIS Pro’s hovedmenu at vælge 

Analysis -> Suitability Modeler (i Workflows-gruppen), se Figur 6. 
 

 
Figur 6 Opstart af Suitability Modeler-applikationen 

 
Applikationen består nu fremadrettet af et proces-vindue (placeres ved Catalog Pane), se Figur 7, og en 
række værktøjer i et ribbon øverst i ArcGIS Pro, se Figur 8.  
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Figur 7 Proces-vindue. 

 

 

 
Figur 8 Applikations-ribbon. 

 

6) I proces-vinduet rettes Model-navnet til Scenarie 1, og Output Suitability Raster omdøbes til 
Scenarie1_map. De øvrige parametre ændres ikke. 

7) I proces-vinduet springes nu til Suitability (markeret med rød ramme i Figur 7), som fører 
brugeren ind i processens trin 2. 
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Trin 2: Beregning af egnethed (suitability)  
 
Alle data er på forhånd transformerede i forhold til en bestemt skala, men eftersom Suitability Modelller-
applikationen er udviklet til at håndtere denne komponent interaktivt, skal brugeren tjekke, at allerede 
tildelte celleværdier til de forskellige lag er i orden (og ikke re-transformerede). 
 
I dette trin indlæses data i applikationen. 
 

8) Først defineres de ekskluderende zoner i applikationen ved at vælge Environments i Suitability 
Modeller-procesvinduet, se Figur 9. Derefter sættes Raster Analysis -> Mask til navnet på den 
ekskluderende maske, EkskluderendeScenarie1 (der er fremstillet i trin 4 ovenfor). Derefter 
vælges Parameters-sektionen, som bringer brugeren tilbage til det trin, hvor der tilføjes lag til 
scenariet. 
 

 
Figur 9 Inkorporering af ekskluderende lag i applikationen. 

9) I proces-vinduet klikkes på Input Rasters +, se Figur 10. Markér de 6 lag, som definerer 
kriterierne for scenariet. Vær opmærksom på at data hentes i den korrekte geodatabase, her 
SynergiScenarier.gdb, se Figur 11. 
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Figur 10 Tilføjelse af kriterier til scenariet. 

 

 
Figur 11 Scenarie-lag. 

 

Undersøgelse af de enkelte lags værdier  
Lagene er nu load’et i applikationen og fremstår i ArcGIS Pro’s Contents Pane, men nu skal det tjekkes, om 
lagene er blevet re-transformerede. Når et lag er inspiceret, (dvs at det er markeret med en grøn cirklen), 
tilføjes det automatisk til det samlede Scenarie1_map lag. 
 

10) I Contents Pane (herefter kaldet lagoversigten) fravælges visningen af det ekskluderende lag. 
Derefter klikkes på cirklen tv. for det første lag i SM-procesvinduet, her 
Vaegtet_2_3_Oversvoemmelse, se Figur 12. 
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Figur 12 Undersøgelse af Vaegtet_2_3_Oversvoemmelse-kriteriet. 

 
I et nyt popup-vindue under projektets kort-felt vises nu transformationsværdier for laget. Her skal 
Suitability-værdierne ændres til at være identiske med Category-værdierne, se Figur 13. 
 

 

Figur 13 Korrektion af Suitability-værdier så de er identiske med kategori-værdierne. 

 

11) Aktivér dernæst det næste lag Vaegtet_2_3_InvDyrkningsvaerdier i proces-vinduet, se Figur 
12, hvor der ikke er sket en re-transformation af værdier. 

12) Gå videre til næste lag i proces-vinduet: Vaegtet_2_1_CO2_Binding... Dette lag er født med 
værdier i intervallet 7-10. 

13) Fortsæt med inspiceringen af de to næste lag for tilgængelighed og overfladevand. 
14) Det sidste lag Vaegtet_1_1_Grundvand skal have ændret sine Suitability-værdier til 1, 5, 10, så 

de er identiske med kategori-værdierne.  
 
OBS: Det er nødvendigt at gennemgå alle lag ét for ét for at sikre, at der ikke er sket utilsigtede re-
transformationer, men også for at load’e data i applikationen som tidligere nævnt, så laget Scenarie1_map 
i lagoversigten hele tiden får opjusteret sine ’suitability’-værdier. 
 
 

 
Figur 14 Scenarie1_map-laget opjusteres med alle input-lag, dvs – i dette eksempel hvor der er tale om 4 lag, der hver 
max kan have værdien 10 – er den maksimal værdi 40p. 



18 
 

Trin 3: Vægtning af kriterier 

Justeringer af kriterie-vægtninger  
Hvis der er behov for at justere vægtningerne for de enkelte lag, som per default er sat til 1, sker det ved at 
vælge det pågældende lag i proces-vinduet, Figur 16, og tilrette værdierne i Weight-feltet. I det viste 
eksempel er defaultværdien på 1 bevaret for alle implicerede lag for Scenarie 1 undtagen for lagene 
Vaegtet_1_3_Tilgaengelighed og Vaegtet_1_1_Grundvand, som begge tildeles en Weight-værdi på 5.  
 

 
Figur 15 Tildeling af vægte til de enkelte kriterier. 
 

15) Når alle lag er tjekket ind, og vægtene er tildelt, trykkes på Run-knappen nederst i Suitability 
Modeler-procesvinduet for at beregne den samlede egnethed ud fra værdierne og 
vægtningerne i lagenes fulde opløselighed.  
 
Sørg for at fravælge visningen af alle transformerede lag i lagoversigten, så kun Scenarie1-sub-
laget Scenarie1_map fremvises. ’Suitability’-værdierne ligger som forventet i intervallet 14-140, 
idet 4 lag har værdier i intervallet 1-10, men 2 lag er vægtet med en faktor 5, så disse hver især 
får værdier i intervallet 5-50. 
 
Bemærk at hvis vægtningen efterfølgende ændres, skal scenariet genberegnes ved at vælge 
Run-knappen nederst i Suitability Modeler-procesvinduet. 
 
Det foreløbige resultat af modelleringen ses i Figur 16. Alle lave værdier findes som forventet i 
kystnære områder med saltindtrængning i grundvandet, men det ses også hvor områder med 
særlige drikkevandsinteresser er koblet med behovet for tilgængelighed til rekreative arealer.  
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Figur 16 Foreløbigt resultat som viser egnethedsværdier for Scenarie 1. 

 
16) Luk transformationsvinduet (Tranformation Pane) før der arbejdes videre, og gem Suitability-

modellen ved at vælge Save i det øverste applikations-ribbon, se Figur 17, som afslutningen på 
dette modeltrin 2. 

 

 
Figur 17 Gem modellen. 
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Trin 4: Lokalisering af områder 
 
I Locate-trinet beregnes lokaliseringen af de mest gunstige arealer i forhold til scenariets målsætninger. Jf. 
Tabel 1 skal der for Scenarie 1 udlægges 30 nye skove med et samlet areal på 2500 km2, og det mindste 
areal for en skov skal være 1 km2. Shape/Utility Tradeoff (%) er, i dette eksempel, sat til 0, hvilket betyder at 
der ikke er nogen begrænsning på formen på et udpeget område. 

17) I proces-vinduet skiftes til Locate-trinet og ovenstående værdier indtastes efterfulgt af tryk på 
Run-knappen, se Figur 18. 

 

 
Figur 18 Parametre til Locate-trinet for Scenarie 1. 
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18) Resultatet fremvises i et nyt lag med navnet Suitable_locations, som automatisk tilføjes 
lagoversigten (Contents Pane). For at skifte til en mere hensigtsmæssig visning af de enkelte 
foreslåede lokaliteter højreklikkes på lagets navn i lagoversigten -> Symbology -> sæt Primary 
Symbology til Unique Values og accepter default-farvepaletten. Af uransagelige årsager 
farvelægges en kategori med værdien 0, som bør tildeles en NoColor-værdi i Symbologi-
vinduet. Hvis der skal tildeles numre tilsvarende signaturforklaringen til de udpegede zoner, 
skal raster-laget konverteres til vektor-polygoner, som derefter kan danne baggrund for 
tildeling af labels/annotationer. Farverne på de enkelte områder – der genereres automatisk - 
vises kun for at kunne adskille de enkelte områder. Farverne angiver ikke nogen form for 
graduering eller anden angivelse af kvalitet eller vigtighed. Man kan til enhver tid ændre, 
hvordan de vises, via symboliseringen i ArcGIS Pro. Resultatet vises i Figur 19. 

 

 
Figur 19 Resultatet af udlægningen af 30 skove jf. Scenarie 1. 

 
Ved åbning af resultatets attributtabel ses et Count-felt, som angiver antallet af fundne celler for hver skov-
klynge, se Figur 20. Eftersom hver celle er 100x100 m, angiver Count-værdien arealet i hektar. 
Arealsummen for de fundne 30 klynger er imidlertid 294.941 ha, hvilket overstiger det ønskede samlede 
areal på 250.000 ha. Hvis der køres et nyt scenarie med indlejring af en korrektionsfaktor for arealet på 
250.000/294.941= 0,85, hvor det samlede areal sættes til 2500 * 0,85 km2 = 2119 km2, bliver det fundne 
areal 250.319 ha. Placeringen af de 30 skove ændres dermed en del, hvilket vises i det endelige resultat 
Figur 21, hvor 10 skove foreslås placeret i Jylland (inkl. Als), 6 på Fyn, 8 på Sjælland og 6 på Lolland/Falster 
og Bornholm. 
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Figur 20 Klip af resultatets attributtabel. Det er kun de 6 største områder der er vist.  

 

 
Figur 21 Resultat justeret i forhold til arealkorrektion. Ændringer i f.t. kortet i Figur 20 skyldes udelukkende justeringen af 
det ønskede areal. 
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Afviklingen af Scenarie 2 (jf. tabel 2) 
 
Scenarie 2 bygger på de samme parametre som Scenarie 1 bortset fra, at det samlede skovareal skal 
ændres til 50.000 ha (500 km2).  
 
Også her er det desværre nødvendigt at foretage en arealkorrektion for det samlede udlagte areal, men 
denne gang med en faktor på 0,91, så arealet sættes til 455 km2.  
 
I stedet for at etablere et helt nyt scenarie fra bunden, er det langt det letteste at bevare alle input data fra 
trin 1, 2 og 3 for Scenarie 1 og blot omdøbe resultat-rasteren fra et nyt Scenarie 2 ved at tildele et nyt 
Output navn i Locate-værktøjet, ændre arealkravet og gentage beregningen, se Figur 22. 
 

 
Figur 22 Nye parametre til Locate-trinet for Scenarie 2, hvor de øvrige parametre for Scenarie 1 er bevarede. 

 
Resultatet fra Scenarie 2 ses i Figur 23, hvor summen af de 30 foreslåede skovarealer er 50.358 ha. Det er 
bemærkelsesværdigt, at der i dette scenarie kun foreslås 2 skove udlagt tæt på hinanden i Jylland omkr. 
Randers, og at de resterende fordeles på øerne. 
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Figur 23 Resultat fra Scenarie 2. Det må formodes, at den lavere værdi for kulstofbindingen for skov generelt er lavere i 
Jylland end på øerne er den væsentligste årsag til den lave andel af potentielle skovrejsningsområder i Jylland. 
Forklaringen kan analyseres nærmere ved at studere den samlede suitability-kort for scenariet. 

Gem modeller og resultater 
19) Gem Suitability Modeler-modellen og gem ArcGIS-projektet før ArcGIS Pro afsluttes. 

Afsluttende bemærkninger 
De observerede fejl på de samlede arealer samt den uhensigtsmæssige farvelægning af resultaterne 
videregives til Esri. Desuden videregives et ønske om at kunne udlægge flere end 30 lokaliteter i analysen. 
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5. Tolkning og beskrivelse af scenarier 
Bag udpegningen af de mest gunstige arealer til skovrejsning ligger der en række af valg. De valg er 
afgørende for det resultat, kortet udtrykker. Hvert valg har (i højere eller lavere grad) en betydning for det 
resultat, kortet udtrykker, og må derfor altid medtages i beskrivelsen og tolkningen af et givent scenarie. De 
tre hovedpunkter, der skal berøres for tolkningen af ethvert scenarie, er:  
 
• Vægtning (af vægtede temaer) 
• Ekskluderende temaer (der er medtaget i et givent scenarie) 
• Lokalisering 

 
Vægtning afgør, i hvor høj grad et givent tema er bestemmende i et givent scenarie. 
 
Ekskluderende lag fjerner berørte arealer fra udpegninger i et givent scenarie. For de ekskluderende lag 
gælder det, at nogle lag er mere uomgængelige en andre. Nogle ekskluderende lag udtrykker en fysisk 
barriere (Eksisterende skov, Eksisterende by), imens andre lag i højere grad udtrykker en politisk beslutning. 
Blandt de politisk vedtagne barrierer (i denne sammenhæng udtrykt som udvalgte ekskluderende lag), vil 
nogle have et hårdere juridisk ophæng end andre. Hvilke lag, der medtages som ekskluderende i et givent 
scenarie, er derfor i nogen grad en politisk beslutning. For et scenarie er der etableret en kombineret 
landsdækkende maske for alle ekskluderende lag, så skovrejsning ikke kan finde sted, hvis blot et enkelt 
ekskluderende lag diskvalificerer en celle på 1 ha l (100x100 m). Det betyder, at hvis mere end 50% af en 
celle er dækket af et givet ekskluderende tema (fx Natura 2000), så udtages cellen ikke som et muligt areal 
for skovrejsning. 
 
Lokaliseringen er et udtryk for de rumlige forudsætninger for udpegning af potentielle 
skovrejsningsområder på baggrund af et givent scenarie og eventuelle restriktioner i udpegningen (samlet 
areal, minimal område-størrelse mv.). 
 
Vi foreslår følgende, generisk skabelon til beskrivelse, og tolkning af et givent scenarie kan dermed lyde: 
 

Scenarie X er udtryk for en udpegning, hvor betydningen af A og B er vægtet relativt højt med hhv. en 
faktor C og en faktor D. Effekten af E og F er i nogen grad tilsidesat og vægtet med en faktor G. I 
Scenarie X er områder der er dækket af H, I, og J ekskluderet i forhold til mulige skovrejsning. I Scenarie 
X er der udpeget i alt K km2/ ha skov fordelt på L områder af en minimumsstørrelse på M km2/ ha. 
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Eksempel 
 
Scenarie 1 (medtaget som eksempel fra afsnittet ‘Brugermanual til Suitability Modeler’ i denne rapport). 
 
Scenarie 1 er udtryk for en udpegning, hvor betydningen af Grundvandsbeskyttelse og Tilgængelighed for 
befolkningen er vægtet relativt højt, begge med en faktor 5. Effekten af de resterende lag er i nogen grad 
tilsidesat og vægtet med en faktor 1. I Scenarie 1 er arealer dækket af følgende arealkategorier ekskluderet: 
Tinglyste fredninger, Geologisk værdifulde områder, Nationale geologiske interesseområder, Paragraf 3-
områder, Natura 2000-arealer, Arealer noteret som fredskov, Klitfredninger og Strandbeskyttelse, 
Eksisterende skov; Ekskluderende nuværende og fremtidig arealanvendelse, Kommuneplanrammebelagt 
byudvikling, Uønsket skovrejsning; Småelementer (fx enkelte gårde, højspænding, teknik og trafik, små 
fredninger). I Scenarie 1 er der udpeget i alt 2500 km2 skov fordelt på 30 områder af en minimumsstørrelse 
på 1 km2. 
 
Scenarie 2 (medtaget som eksempel i denne manual): 
 
Scenarie 2 er udtryk for en udpegning, hvor betydningen af Grundvandsbeskyttelse og Tilgængelighed for 
befolkningen er vægtet relativt højt, begge med en faktor 5. Effekten af de resterende lag er i nogen grad 
tilsidesat med en faktor 1. I Scenarie 2 er arealer dækket af følgende arealtyper ekskluderet: Tinglyste 
fredninger, Geologisk værdifulde områder, Nationale geologiske interesseområder, Paragraf 3-områder, 
Natura 2000-arealer, Arealer noteret som fredskov, Klitfredninger og Strandbeskyttelse, Eksisterende skov; 
Ekskluderende nuværende og fremtidig arealanvendelse, Kommuneplanrammebelagt byudvikling, Uønsket 
skovrejsning; Småelementer (fx enkelte gårde, højspænding, teknik og trafik, små fredninger). I Scenarie 2 
er der udpeget i alt 500 km2 som potentielt skovrejsningsområde. 
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6. Diskussion og perspektiver 
Fuldstændig eksklusion og administrativ eksklusion 
I vurderingen af et areals egnethed til skovrejsning er det væsentligt at skelne mellem arealer, der reelt ikke 
giver mulighed for at plante skov, og arealer, der i princippet kan tilplantes, men hvor juridiske og 
planlægningsmæssige bindinger forhindrer det. I de første tilfælde er skovrejsning fysisk umuligt, i de sidste 
er skovrejsning af juridiske og administrative grunde ikke muligt, men ikke som sådan fysisk umuligt. Et 
eksempel er status quo landskabsfredninger, hvor det ikke qua fredningsbestemmelserne er tilladt at 
plante skov, men man kan i princippet ændre fredningsbestemmelserne. I de sidste tilfælde er det muligt at 
ændre de planlægningsmæssige forudsætninger eller dispensere for regler. 
 

Opgraderinger af kortet og modellerne 
Skovsynergikortet er blevet til i løbet af efteråret 2022 under et vist tidspres, der har indebåret en del til- og 
fra valg og nødvendige prioriteringer. Kortet er alene baseret på eksisterende data, og i nogle tilfælde 
kunne bedre data have forbedret kvaliteten af kortet, der tænkes i den forbindelse fx på et mere detaljeret 
kort over den potentielle kulstofbinding under skov. Det er vigtigt at understrege, at tilretninger af den 
nuværende model i fremtiden er mulige. Der kan fx tilføjes yderligere - både ekskluderende og vægtede - 
temaer, hvis det viser sig, at Miljøstyrelsen har identificeret behov for yderligere temaer. Temaer som 
udpegning af VE anlæg vil være oplagte at inddrage. Nye vindmølleområder behøver ikke være 
ekskluderende for skovrejsning, da moderne vindmøller er så høje, at nyplantede skove ikke betyder en 
voldsom nedgang i produktionen. Solceller vil derimod være en ekskluderende faktor for skovrejsning, med 
mindre der stilles krav om plantning af skovbælter omkring solanlæggene. Der kan også foretages justering 
af de grundlæggende kategoriseringer, der er tillagt de vægtede lag, der indgår i modellen. Der kan også 
foretages løbende opdateringer fx i forbindelse med kommunernes kommuneplaner og eventuelle 
fremtidige ændringer i de planlægningsmæssige udpegninger, eller ved vedtagelse af nye fredninger mv. Et 
system, der er baseret på automatisk/dynamiske opdatering af de indgående data-lag på baggrund af WFS-
services, vil helt naturligt være at foretrække, men vil fordre en væsentligt videreudvikling af systemet. 
 
Der er et klart behov for, at skov-laget bliver opdateret, således at forskelle på potentiel carbon binding 
bliver mere tydelige i en bedre opløsning. Det medtagede datalag ‘2.1. CO2 Bindingspotentiale’ har i denne 
rapport en rumlig opløsning, der alene fordeler sig på to geografiske områder, nemlig Jylland og øerne. Den 
nationale skovstatistik er baseret på et antal prøveflader, som opmåles hvert 5. år. Et projekt bevilget fra 
forskningsreserven skal se på vækst i skov, og vil løbe fra 2023 - 2026. Resultaterne herfra, vil kunne 
inkluderes i en evt. opdatering af nærværende rapport og tilhørende data. 
 
Det vil fremadrettet være muligt at inddrage flere vægtede temaer - fx ang. biodiversitet - såfremt 
relevante data kan fremskaffes. Dog er det en forudsætning, som det er i forbindelse med de øvrige 
vægtede lag, at de på forhånd bringes på en skala fra 1 til 10. 
 
Der er gode muligheder for videreudvikling af systemet. Systemet kan videreføres som en web-applikation 
tilsvarende til eller sammenkørt med ‘Lavbundskortet’, så det kan anvendes af en bredere evt. offentlig 
kreds. Dog vil det kræve en omprogrammering af specielt lokaliserings modulet, da det pt ikke er 
tilgængeligt i ESRI’s ArcGIS online eller andre web-baserede GIS-systemer. Applicering af nærværende 
system som en del af den platform Lavbundskortet er programmeret på er en principiel, om end 
arbejdskrævende, der bland andet vil give mulighed for, at det kan anvendes til at teste forslag til 
arealudpegninger ved indtegning af konkrete areal. En given lodsejer, der ønsker skovrejsning, kan dermed 
få mulighed for, at vurdere området ift. den nationale udpegning. Lavbundskortet er dog baseret på et 
enkelt, prædefineret lag - der ikke kræver yderligere vægtning - for den forventede egnethed. I forbindelse 
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med det nærværende system kan en række lag derimod vægtes for at give udtryk for forskellige 
prioriteringer i udpegningen af potentielle skovrejsningsområder. En sammenkøring af de to systemer 
kunne foregå ved, at Lavbundskortet indgår som endnu et vægtet lag i nærværende system. De mulige 
konsekvenser af offentlighedens adgang til og evt. brug af et sådant system til udpegning af lokal 
skovrejsning er ikke uproblematiske og skal nøje overvejes i forbindelse med et eventuelt fremtidigt 
projekt. 
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Bilag 1: Beskrivelse af vægtede temaer 
 
Titel 1.1 Grundvandsbeskyttelse 
Navn i databasen Vaegtet_1_1_Grundvand 
Temabeskrivelse Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områderne er udpeget for at 

sikre en langsigtet strategisk drikkevandsreserve. Omfanget af OSD afhænger af 
befolkningstæthed og dermed behov. Godt beskyttede grundvandsmagasiner 
omfatter dybtliggende magasiner under tykke lerlag, mens dårligt beskyttede typisk 
er højtliggende magasiner under sandlag. De sidste magasiner er særligt udsatte for 
udvaskning af nitrat og pesticider og ofte omfattet af udpegning som følsomme 
indvindingsområder. 
 
Områder med drikkevandsinteresser er udpeget for at understrege, at der også 
potentielt kan være interesser i vandindvinding her. 

Vægtet/ekskluderende Vægtet 

Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Områder med risiko for udvaskning af nitrat og pesticider til grundvandet samt 
følsomme drikkevandsindvindingsområder kan med fordel udlægges til skovrejsning. 
Der skal i den samlede vurdering både tænkes på kvalitet af grundvandet og kvantitet 
af grundvandet - det vil sige omfanget af grundvandsdannelsen. I skove bruges ikke i 
udgangspunktet hverken kvælstofgødning eller pesticider. Men skove kan betyde 
mindre grundvandsdannelse på grund af den øgede evapotranspiration om 
sommeren og evaporation om vinteren. Er der problemer med mængden af 
grundvandsdannelsen, bør det tages ind i overvejelserne forud for skovrejsning. 

Indgående datalag 
Datasættet er resultatet af en kombination af fire datasæt fra Miljøstyrelsen 
downloadet fra Danmarks Miljøportal d. 24/10 2022: 

• A.      gvkort_saarbarhed_nitrat 

• B.      gvkort_foelsommeindvindingsområder (NFI og SFI) 

• C.      gv_kort_bnbo 

• D.      gvkort_drikkevandsinteresser 

Beregningsmodel 
Data blev kombineret vha. en model konstrueret til formålet i ArcGIS Pro 
ModelBuilder: 

Pga. fejl i vektordata blev lag A med nitratfølsomme områder repareret mht. self-
interections. Derefter blev alle tre nitratfølsomheds-kategorier (lille, mindre og stor 
nitratfølsomhed) aggregeret. Eftersom lag A ikke bærer præg af at være ordentligt 
ajourført, blev det kombineret ved foreningsmængde-analyse med lag B over 
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme 
indvindingsområder. 

Kombinationen af A og B blev derefter forenet med lag C over boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO). 

Det resulterende lag (A, B, C) blev tilføjet et nyt felt i attributtabellen, og alle fundne 
områder blev tildelt værdien 10, som værende mest attraktive for skovrejsning. 
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Områder udenfor blev tildelt værdien 1. Derefter blev laget konverteret til en 100 m 
raster. 

Parallelt hermed tildeles områder i lag D, som repræsenterer områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser (OD), værdierne 
10 hhv. 5. Områder udenfor blev tildelt værdien 0. Dette lag blev så ligeledes 
konverteret til en raster med 100 meter cellestørrelse. 

Til sidst blev de to resultater A, B, C og D kombineret ved en lokal addition og 
reklassificeret til de endelige værdier 1, 5 og 10. Lavtliggende kystnære områder som 
er præget af saltvandsindtrængning i grundvandet bliver således klassificerede som 
uegnede til skovrejsning. 

 
Klassifikation • Områder uden drikkevandsinteresser eller lavtliggende kystnære områder 

med formodet saltvandsindtrængning: Value = 1 

• Områder med drikkevandsinteresser: Value = 5 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser: Value = 10  

Illustration
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Titel 1.2 Beskyttelse mod udledning af næringsstoffer til vandløb, søer 
og havet  

Navn (i database) Vaegtet_1_2_Overfladevand 
Temabeskrivelse Temaet viser belastningen med kvælstof kombineret med følsomheden af den endelige 

recipient. Belastningen med kvælstof er beregnet som den andel af kvælstof udvasket 
fra rodzonen, som når frem til de enkelte kystvande. Følsomheden af kystvandene er 
beregnet som indsatsbehov i forhold til kvælstof i de enkelte deloplande som angivet i 
Vandområdeplaner 2021-27 i forhold til landbrugsarealet i oplandene. 

Vægtet/Ekskluderende Vægtet 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

I forhold til landbrugets belastning af vandområder kan skovrejsning målrettes 
landbrugsarealer, der afvander til kystvande med det største behov for reduktioner i 
belastningen med kvælstof som angivet i vandområdeplanerne 2021-27. Herudover 
kan skovrejsningen samtidigt målrettes mod de landbrugsarealer, der har den mindste 
retention, dvs. arealer, hvor en høj andel af det kvælstof, der udvaskes fra rodzonen 
når frem til kystvande til oplandet. 

Indgående datalag • Kilde indsatsbehov I kystvande – deloplande:  Opdateret bilag 1 samt bilag 1.1 
til vandområdeplanerne 2021-27. Link. Hentet november 2022. 

• Kilde retention: Indsatsbehov_maalrettet_kvaelstofregulering_2022. 
Landbrugsstyrelsens WFS-server: https://geodata.fvm.dk/geoserver/ows . 
Hentet november 2022. Retentionen er opgjort på de såkaldte id15 områder. 

• Kilde landbrugsarealer: Seneste markkort. Landbrugsstyrelsens WFS-server: 
https://geodata.fvm.dk/geoserver/ows . Hentet November 2022. 

Beregningsmodel Først vendes retentionen, så den viser den anslåede andel af udvasket kvælstof, der 
når frem til kystoplandet. Denne værdi skaleres til 1-10. 10 angiver således de 
områder, hvor den største andel af kvælstoffet når frem til deloplandet. 
Indsatsbehovet angivet i tons kvælstof pr. år pr. delopland omregnes til kg kvælstof pr. 
år pr. ha landbrugsareal i deloplandet. Herefter min/maks skaleres indsatsbehovet til 1-
10, hvor 10 angiver de deloplande med det største indsatsbehov. Her efter 
multipliceres de to skalerede værdier. Endelig min/maks skaleres dette resultat til 1-10, 
hvor 10 således angiver de arealer der har en høj belastning til deloplande med højt 
indsatsbehov. 
Lave værdier (fx hovedparten af Nordjylland) udtrykker, at der ikke noget 
indsatsbehov i vandmiljøplanerne 2021-27 i de områder. 

Klassifikation • Værdier 1-10 ikke klassificeret. 

https://mim.dk/media/231486/opdateret-bilag-1-samt-bilag-11-til-vandomraadeplanerne-2021-27.pdf
https://mim.dk/media/231486/opdateret-bilag-1-samt-bilag-11-til-vandomraadeplanerne-2021-27.pdf
https://mim.dk/media/231486/opdateret-bilag-1-samt-bilag-11-til-vandomraadeplanerne-2021-27.pdf
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Titel 1.3 Tilgængelighed for befolkningen  
Navn (i database) Vaegtet_1_3_Tilgængelighed 
Temabeskrivelse Temaet beskriver den potentielle rekreative potentiale, hvis et område tilplantes 

med skov.  
Vægtet/Ekskluderende Vægtet 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Afstand er af afgørende betydning for befolkningens brug af naturen. Den 
rekreative effekt af skovrejsning vil, alt andet sat lige, afhænge af det 
underliggende befolkningsgrundlag og hvor meget skov befolkningen allerede 
har til rådighed. 

Indgående datalag • Det Danske Kvadratnet, 100x100m, DST. Årstal: 2019. Hentet fra kilden: 
november 2021 

• Skov, 2020, 1:10.000. Geodanmark, Dataforsyningen.dk d. 27/10 2022 

Beregningsmodel Beregningen tager udgangspunkt i de meridiane transportafstande (Pers. Com. 
Skov & Folk/Jensen. F., S., 2022) for befolkningens besøg i de danske skove 
fordelt på transportmiddel: 

• Gang: 1 km, 43%  

• Cykling: 3 km. 10% af befolkningen 

• Bil: 10 km. 40% af befolkningen 

• Øvrige transportformer (7%) ikke medtaget 

 
For hver befolket celle beregnes skovressourcen i ha inden for hver af de tre 
afstande. Skovressourcen normaliseres ved brug af befolkningstallet i den 
pågældende celle (personer/ha). For alle ikke-beboede eller skovklædte celler 
summeres antallet af personer/ha, igen inden for de tre afstande, Endelig 
justeres det samlede besøgspotentiale ud fra andelen af besøg vha. de tre 
transportformer. 
 

Klassifikation Alle celler i landet hvor der ikke er nogen befolkning og hvor der p.t. ikke er skov 
fordeles over 10 klasser med lige mange celler i hver. celler i klasse 10 vil derfor 
repræsentere de 10% af landet hvor der vil være størst rekreativt potentiale, 
klasse 9, de næste 10% osv. 
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Titel 2.1 Værdifuld skovjord, CO2-bindingspotentiale 
Navn (i database) Vaegtet_2_1_CO2_Binding_Skovjord 
Temabeskrivelse Temaet beskriver det rumlige CO2-bindingspotentiale ved skovrejsning over en 

100-årig periode  
Vægtet/Ekskluderende Vægtet 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Jordens bonitet samt valg af træart er afgørende for tilvækst og dermed hvor 
meget CO2 der kan lagres i den levende biomasse  

Indgående datalag Jordens bonitet er opdelt på to regioner, hhv øerne og jylland på baggrund af NFI-
data. 

Beregningsmodel Johannsen et al. (2020) beregner estimater for kulstofbindingen ved skovrejsning 
under et antal forskellige scenarier og træarter over et.100 års perspektiv. 
Estimaterne er foretaget for hhv. bonitet II og bonitet IV og i nærværende 
beregninger er disse benyttet som tilvækstgrundlag for hhv. øerne og Jylland. Det 
er ved beregning af potentialet lagt til grund at skovrejsningen består af en 
træartsfordeling på 30% bøg, 40% eg og 30% rødgran. 

Klassifikation Det er p.t. ikke muligt at detaljere den potentielle CO2 binding ved skovrejsning 
yderligere end ‘Jylland’ og ‘Øerne’. Der er forventning om at et mere detaljeret 
datamateriale vil være til rådighed i en nær fremtid (se diskussion og perspektiver, 
i rapporten ovenfor). 
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Titel 2.2 Værdifuld landbrugsjord  
Navn (i database) Vaegtet_2_2_InvDyrkningsvaerdi 
Temabeskrivelse Temaet viser estimerede dyrkningsværdier af landbrugsjord i Danmark.  

De estimerede dyrkningsværdier er modelleret af IFRO og IGN i 2022 på baggrund 
af følgende fem variabler: 

• Afgrødevalg/sædskifte 

• Markstørrelse 

• Jordbundstype 

• Mulighed for kunstvanding, samt 

• Husdyrtæthed 

Dyrkningsværdien er estimeret med udgangspunkt i budgetkalkuler for de enkelte 
afgrøder fra SEGES (https://farmtalonline.dlbr.dk) på baggrund af oplysninger om 
afgrøder på alle landets marker i perioden 2010 - 2021. 

Vægtet/Ekskluderende Vægtet 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Alternativomkostningen ved at afgive et landbrugsareal til skovrejsning er givet af 
jordens dyrkningsmæssige værdi. Det kan forventes, at jordejere generelt er mere 
positivt indstillet over for skovrejsning på arealer med en lav 
alternativomkostning. Formålet med temalaget er således, at identificere de 
arealer, der har mindst dyrkningsmæssig værdi (dvs. den laveste 
alternativomkostning) for den enkelte jordejer. Skalaen (1-10) er inverteret, dvs. 
de bedste landbrugsjorde har værdien 1, og dem af mindst interesse for 
landbrugsformål har værdien 10.  

Indgående datalag • Navn: ’Dyrkningsvaerdier_ Kvadratnet100m’ 

• Kilde: Kortlægning af estimerede dyrkningsværdier for landbrugsjord. 
Michael Friis Pedersen. Udgives fra KU/IFRO i 2023.  

• Data leveret i august 2022. Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:25 000. Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Raster Calculator: Normalisering af dyrkningsværdier til skalaen 1-9. 

• Raster Calculator: Reversering af værdier 1-9 til 9-1. 

• Raster Calculator: Udfyldning af tomme landarealer med værdien 10. 

Klassifikation Laget er vægtet i skalaen 1-10, hvor værdien 1 svarer til den højest 
landbrugsmæssige dyrkningsværdi. Værdien 9 er givet til arealer med den laveste 
dyrkningsværdi i datasættet. Værdien 10 er givet til arealer der ikke indgår i 
datasættet, dvs. arealer der ikke er i omdrift i 2021. I praksis vil mange af 
arealerne med værdien 10 ikke være egnet til skovrejsning af andre årsager end 
dyrkningsværdien, eksempelvis områder med by, skov m.m. 

https://farmtalonline.dlbr.dk/
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Titel 2.3 Potentielle oversvømmelser fra havet 
Navn i databasen Vaegtet_2_3_HavvandPaaLand 
Temabeskrivelse 

Datasættet er resultatet af en bearbejdning af Havvand På Land-datasættet, som 
er et afledt hydrologisk analyseprodukt af Danmarks Digitale Højdemodel med en 
rumlig opløselighed på 0,4 m indsamlet ved laserscanning fra fly (LiDAR). Det 
anvendte datasæt blev download’et fra ftp.dataforsyningen.dk oktober 2022 og 
er beregnet ud fra en hydrologisk tilpasset DTM fra december 2021. Havvand på 
Land viser arealer, der oversvømmes ved et givet havvandsniveau, idet hver celles 
værdi angiver det havniveau over middelvandstand, der foranlediger 
oversvømmelse af cellen. 

Det skal bemærkes, at der i skrivende stund (20/2 2023) er en nyere 
landsdækkende udgave af Havvand På Land-datasættet tilgængelig på 
Dataforsyningens FTP-site dateret d. 16/1 2023. Denne reviderede udgave er dels 
baseret på en DTM fra 2022 og på nyere ajourføringer af GeoDanmarks 
hydrologiske tilpasningslag.  

Vægtet/kategorisering Vægtet 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Områder der er i fare for oversvømmelse fra havet nedprioriteres i forhold til 
skovrejsning. Områder der potentielt oversvømmes ved op til 2 meters 
vandstandsstigning betragtes som mindst egnede til skovrejsning, og områder der 
oversvømmes ml. 2-3 m betragtes som meget begrænset velegnede. Områder, 
der oversvømmes ved stigninger over 3 m – dvs. resten af landet, betragtes 
generelt som velegnede. 
Oversvømmelser fra havet indebærer tilførsel af saltvand til skoven. En sådan 
saltpåvirkning kan skove overleve hvis den sker meget sjældent, men ved 
gentagne oversvømmelser er der risiko for at skovtræerne svækkes og dør. 
Bemærk at dele af de oversvømmelsestruede områder er godt sikrede mod 
oversvømmelser i fremtiden. Fx Lammefjord og Vestamager. 

Indgående datalag • Havvand på land.  Årstal for kortlægning: 2021. 40x40cm. 
Dataejer/Producent: SDFI. Download’et fra Dataforsyningen.dk d. 27/10 
2022. 

Beregningsmodel Data forefindes efter download opdelt på 1x1 km sub-tiles, og alle blev screenet 
for højder <= 4 m, og kun disse blev gemt til videre behandling. 
En model blev derefter etableret i ArcGIS Pro ModelBuilder til at reklassificere 
højdeværdierne i fuld opløselighed i f.t. nedenstående intervalinddeling. Derefter 
blev data resamplet til 100 x 100 m celler vha. en majority-teknik. Alle celler, som 
ikke tidligere blev undersøgt, fordi højderne var > 4 m, blev tildelt værdien 10.  
 

Klassifikation • Områder som oversvømmes ved stormflod op til + 2 m DVR90: Value = 1 

• Områder som oversvømmes ved stormflod ml. + 2 og +3 m DVR90: Value 
= 2 

• Områder ikke i fare for stormflod > 3 m DVR90: Value = 10 

https://dataforsyningen.dk/data/2695
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Bilag 2: Beskrivelse af ekskluderende temaer 

De følgende kort over ekskluderende område indeholder kun ‘enten/eller’ information og er derfor ikke 
tilføjet en signaturforklaring. Det er vigtigt at bemærke, at kortenes signatur viser hvor temaet IKKE 
forekommer (eksklusionen fremkommer ved NoData værdier for de forskellige temaer). 
  

3.1. Natur- og landskabsbeskyttelse samt fredninger  
 
Titel 3.1.1 Tinglyste fredninger 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_1_FrededeOmr 
Temabeskrivelse Viser de fredede områder i Danmark. Fredninger er tinglyste 

rådighedsindskrænkninger på konkrete ejendomme. Ved fredningens beslutning 
er i reglen udbetalt en engangserstatning der repræsenterer ejendommens 
værdifald. Fredninger er i princippet alle unikke, og rådighedsindskrænkninger er 
defineret af den fredningskendelse og de fredningsbestemmelser der er gældende 
for det konkrete område.  
 

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning Potentiel ekskludering. 

De fleste fredninger er såkaldte status quo fredninger, hvor der lægges bestemte 
rammer for drift og udvikling af arealet der skal bevare landskabet / naturen som 
det var på fredningstidspunktet. Fredningsbestemmelserne kan rumme elementer 
af pleje og projekter, men der er i udgangspunktet ikke mulighed for skovrejsning i 
de almindelige status quo fredninger, herunder fredninger af kirkeomgivelser. 

Fredningsbestemmelser kan ændres og i undtagelsestilfælde ophæves, men det er 
en vanskelig proces. Der kan derfor i langt de fleste tilfælde ikke plantes skov i 
fredningerne. Der kan sagtens forekomme skov i fredede landskaber, men 
fredningen indebærer typisk at fordeling mellem skov og åbent land skal 
opretholdes. 

 
Indgående datalag • Navn: ’FREDEDE_OMR’ 

• Kilde: Miljøstyrelsen 

• Adgang: Downloadet via WFS fra Geodata-info.dk i september 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:25 000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 
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Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• De fredede områder er repræsenterede med NoData celler, og 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1. 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   

Illustration
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Titel 3.1.2 Geologisk værdifulde områder  
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_2_Geolog_vaerdifulde_omr 
Temabeskrivelse Viser de geologisk værdifulde områder i Danmark (De nationale geologiske 

interesseområder er en delmængde af de geologisk værdifulde områder).  
 
Ifølge planlovens § 11 a, nr. 16 skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for 
sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med 
særlig geologisk værdi. Geologiske bevaringsværdier omfatter landskaber, hvis 
geologiske opbygning og fremtræden dokumenterer væsentlige træk af landets 
geologiske dannelse og de geologiske processer, der fortsat omformer landskabet.  
Nogle amter havde i Regionplan 2005-2016 udpeget områder af geologisk interesse - 
evt. indeholdt i områder af ‘særlig geologisk eller landskabelig interesse’.  
 
Udpegningerne i regionplanerne har skullet tage hensyn til de øvrige arealinteresser 
såsom skovrejsning, bebyggelse og infrastruktur og dækker derfor ofte over mindre 
arealer end de Nationale Geologiske Interesseområder. Ud over de her nævnte 
geologiske bevaringsværdier, der alle er udpeget ud fra deres nationale eller regionale 
værdi, kan der eksistere geologiske bevaringsværdier, der på god vis fremviser det 
lokale landskabs historie og/eller udvikling. Disse udpeges af kommunen som lokale 
geologiske interesseområder. Det har især været relevant at udpege supplerende 
områder i de kommuner, hvor der ikke foreligger en regional udpegning. 

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
 
Geologisk værdifulde områder er typisk landskaber hvor geologiske 
overfladedannelser eller gamle råstofgrave med geologisk interessante profiler giver 
særlig fortællekraft om landets dannelse. Der findes flere forskellige udpegninger 
inden for dette tema. Fælles er at der lægges vægt på at de geologiske dannelsers 
synlighed fastholdes, evt styrkes. I retningslinjerne i kommuneplanerne anføres det 
derfor typisk at slørende beplantning skal undgås.  
 
Skovrejsning kan sløre eller helt skjule markante landskabsformer som smeltevands- 
og tunneldale, åse og randmoræner. Dette gælder også, hvis skoven plantes op til 
sådanne områder, da træerne så vil spærre for indkig og sløre overgangen mellem de 
forskellige landskabsformer. I tilfælde, hvor skovrejsningen vil være i konflikt med 
særlige geologiske interesser, kan arealerne i kommunens retningslinjer udpeges som 
områder, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis skovrejsning af andre grunde alligevel er 
ønskelig, kan de geologiske interesser tilgodeses ved fx at friholde de mest instruktive 
udsigter. 
 
Der kan forekomme skov i de geologiske interesseområder, retningslinjerne er derfor 
møntet på at undgå yderligere skovrejsning. 
Apropos geologi-11 (mst.dk) 

Indgående datalag • Navn: ’ds_geologi_vaerdifulde_geologiske_omraader’ 

• Kilde: Miljøstyrelsen (Data oprindeligt fra By- og Landskabsstyrelsen i 
samarbejde med GEUS) 

• Adgang: Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i oktober 
2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

https://mst.dk/media/150561/apropos3_geologi.pdf
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• Skala: 1:100 000 (estimeret) 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha et Con statement) 

 
Klassifikation Laget er inverteret, dvs: 

• De geologisk værdifulde områder er repræsenterede med NoData celler  

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1. 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
 

Illustration
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Titel 3.1.3 Nationale geologiske interesseområder 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_3_Nat_Geolog_Interesseomr 
Temabeskrivelse Viser de nationale geologiske interesseområder i Danmark.  

Nationale geologiske interesseområder er landskaber hvor geologiske 
overfladedannelser giver særlig fortællekraft om landets dannelse, og hvor det 
vurderes at de nationale interesser er betydelige.  
De Nationale Geologiske Interesseområder blev udpeget af Skov- og Naturstyrelsen i 
1984. De ca. 200 områder har betydning ikke alene for forskning og undervisning, men 
også for turisme og ressourceundersøgelser. Udpegningen er sket for at sikre, at de 
nationale geologiske værdier indgår med stor vægt i planlægningen af det åbne land; - 
at der bliver foretaget en løbende overvågning af lokaliteternes tilstand; - og at den 
nødvendige pleje bliver udført.  

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
Generelt formidles geologiske interesse bedst ved at slørende bevoksning undgås. 
Geologiske interesser i et område er ikke nødvendigvis uforeneligt med skovrejsning, 
men der skal tages vidtstrakte hensyn til synligheden af geologiske formationer når der 
planlægges. Bemærk at nogle af de største nationale interesseområder (Søhøjlandet og 
Skovbjerg Bakkeø) er stærkt præget af skov i forvejen.  
Apropos geologi-11 (mst.dk) 

Indgående datalag • Navn: ’ds_geologi_nationale_geologiske_interesseomraader’ 

• Kilde: Miljøstyrelsen (Data oprindeligt fra By- og Landskabsstyrelsen i 
samarbejde med GEUS) 

• Adgang: Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i oktober 
2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:100 000 (estimeret) 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs: 

• De nationale geologiske interesseområder er repræsenterede med NoData 
celler  

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
 

https://mst.dk/media/150561/apropos3_geologi.pdf
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Illustration
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Titel 3.1.4 Naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_4_Paragraf3omr 
Temabeskrivelse 

Viser §3-områder i Danmark. 

 Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter en række natur- og halvnaturområder mod 
omlægning til landbrugsdrift, opfyldning mv. Der er tale om blandt andet søer, 
vandløb moser, enge, overdrev og heder. Beskyttelsen betyder, at der ikke må 
foretages ændringer i tilstanden af de omhandlede naturtyper. Bestemmelserne 
forhindrer ikke at lysåben natur gror til i krat og skov, da der ikke er en plejepligt 
for de pågældende arealer.  

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
Nogle §3 arealer umuliggør i det hele taget skovrejsning (søer) 
Resten forhindrer ikke fysisk skovrejsning, men der kan ikke plantes skov på 
beskyttede lysåbne naturområde. De skal i reglen tænkes ind i et 
skovrejsningsprojekt så de friholdes fra plantninger og påvirkninger fra plantning. 

Indgående datalag • Navn: ’BES_NATURTYPER’ 

• Kilde: De danske kommuner 

• Adgang: Downloadet fra MiljøPortalen (Danmarks Arealinformation) i 
september 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:70 000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Buffer ud (10m) => buffer ind (10m) (Formål: Integrere små, nærliggende 
§3-arealer, der er afkoblet større §3-arealer af for eksempel et vandløb.) 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• §3-områder er repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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Titel 3.1.5 Natura2000-områder 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_5_Natura2000areal 
Temabeskrivelse 

Viser Natura 2000-områder i Danmark.  

Natura 2000 områder omfatter EU's naturbeskyttelsesområder i medfør af 
henholdsvis Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Begge direktiver 
implementeres i Natura 2000 netværket, som er en arealudpegning inden for 
hvilken arter og naturtyper oplistet på hvert områdes udpegningsgrundlag skal 
beskyttes. Det overordnede mål for Natura 2000-områder er, at arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. 

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
Overordnet set er Natura 2000 områderne ikke til rådighed for skovrejsning. Det 
skyldes at områderne består af beskyttede naturtyper, hvori en gunstig 
bevaringstilstand skal opretholdes/opnås. Lysåbne naturtyper i Natura 2000 
områderne kan således under ingen omstændigheder gøres til genstand for 
skovrejsning. Natura 2000 områderne rummer også skov, der selvsagt ikke kan 
konverteres til skov.  
Det skal bemærkes at der findes en del landbrugsjorde i Natura 2000 områderne. 
Disse kan i princippet plantes til men må bero på en nærmere analyse. 
 
Der er i modellen ikke taget hensyn til at nye skovarealer tilgrænsende/nær 
udpeget habitatnatur/Natura 2000-område potentielt kan skade 
udpegningsgrundlaget, f.eks. på grund af grundvandssænkning ved øget 
evapotranspiration/evaporation, skygning, mikroklimatiske effekter mv. 
 

Indgående datalag • Navn: ’HABITAT_OMR’ og ’FUGLE_BES_OMR’ (2021) 

• Kilde: Miljøstyrelsen 

• Adgang: Downloadet fra MiljøPortalen (Danmarks Arealinformation) i 
september 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:5 000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Buffer ud (10m) => buffer ind (10m) (Formål: Integrere små, nærliggende 
Natura 2000-arealer, der er afkoblet større Natura 2000-arealer af for 
eksempel et vandløb.) 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha et Con statement) 
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Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Natura 2000-områder er repræsenterede med NoData celler  

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
 

Illustration
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Titel 3.1.6 Arealer noteret som fredskov 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_6_Fredskov 
Temabeskrivelse Viser arealer som er noteret som fredskov i Danmark.  

Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er 
fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for over 200 år siden for at sikre 
Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet. 
Ejere af fast ejendom, ejendomsmæglere, advokater, landinspektører, offentlige 
myndigheder og andre har brug for at vide, om en skov er fredskov. Det er en 
vigtig oplysning, fordi fredsskovspligtige arealer, skal drives efter skovlovens 
regler om bæredygtig drift. En skov, der er fredskovspligtig skal bestå af træer, 
som enten danner eller som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af 
højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, 
heder, enge og lignende, der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de 
er, uanset størrelsen. Der kan forekomme ubevoksede arealer i fredsskove der 
kan plantes til. De vil i givet fald optræde som minusområder i analysen. 

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
 

Indgående datalag • Navn: ’am_inspire.gpkg’ 

• Kilde: Miljøstyrelsen 

• Adgang: Downloadet fra Dataforsyningen (SDFI) i oktober 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:5 000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Select By Attribute (Zonetype: Forest Management Area) 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.)  

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs: 

• Fredskov-områder er repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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Titel 3.1.7 Klitfredning og Strandbeskyttelse 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_7_KlitfredStrandbeskyt 
Temabeskrivelse Viser arealer der er udpegede med udgangspunkt i Bekendtgørelser om 

strandbeskyttelse og klitfredning. 
 
Danmarks strande og kyster er unikke, og mange rekreative interesser knytter sig 
dertil. Nogle steder rummer kysterne dyre- og planteliv, der skal tages hensyn til. 
Kystområderne i Danmark er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om strandbeskyttelse og klitfredning. Formålet med beskyttelsen er 
at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, 
der er knyttet til kysterne. 
 
I 1994 besluttede Folketinget at udvide naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- 
og klitfredningszone fra 100 m til 300 m fastlagt efter nærmere definerede 
bestemmelser. Hovedsigtet er en bedre beskyttelse af de åbne og i særdeleshed de 
uberørte kyststrækninger. Klitfredning findes kun langs den vestjyske kyst, medens 
strandbeskyttelse er langs øvrige kyster. Visse kyststrækninger, typisk ved byer og 
store havne, er hverken omfattet af strandbeskyttelse eller klitfredning. 
 

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 

Indgående datalag • Navn: ’am_inspire.gpkg’ 

• Kilde: Naturstyrelsen 

• Adgang: Downloadet fra Dataforsyningen (SDFI) i oktober 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:5 000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Select By Attribute (Zonetype: Coastal Zone Management Area) 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Klitfrednings- samt Strandbeskyttelsesområder er repræsenterede med 
NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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Illustration 
Da områder indenfor strandbeskyttelseslinjen er smalle bræmmer kan de være svære at erkende visuelt på kortet i 
denne skala.
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Titel 3.1.8 Eksisterende skov 
Navn (i database) Ekskluderende_3_1_8_EksisterendeSkov 
Temabeskrivelse Viser arealer der er skovbevoksede i Danmark.  

Data kommer fra en landsdækkende studie, lavet af IGN, der er baseret på en 
’random forest’-klassifikationsmodel af multi-temporale satellitdata fra 
Copernicus Sentinel-1 og -2 (Opløsning: 10mx10m), med data fra den nationale 
skovinventorering (NFI) for træning samt validering af modellen (Bjerreskov et al. 
2021).  

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
Udpeger hvor der i forvejen allerede vokser skov. 
Laget er taget med specifik for at kunne håndtere det (tænde/slukke) det eksplicit 
i forhold til 3.1.6 Arealer noteret som fredskov 

Indgående datalag • Navn: ’ForestCover_10m_1bit_Raw’ 

• Kilde: IGN, Københavns Universitet 

• Adgang: Overført af Thomas Nord-Larsen (IGN) i november 2022. 

• Data format: Raster 

• Opløsning: 10m 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0): 

• Zonal Statistics (Parametre: Sum (Statistic Type); Kvadratnet-ID (Zone 
Field); Kvadratnet100m-raster-mask; Snap til Kvadratnet100m-raster) 

• Summering 10m skovceller på baggrund af Kvadratnet-celler 100m => 
Værdi 0-10 

• Resample (Parametre: 100m (Output Cell Size); Nearest (Resampling 
Technique)) 

• Raster Calculator (Udvalg af 100m-celler >=50% skov vha. et Con 
statement) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Skove er repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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3.2. Nuværende og fremtidig arealanvendelse 
 
Titel 3.2.1 Ekskluderende nuværende (GeoDanmark) og fremtidig 

arealanvendelse (Lokalplanlagt) 
Navn (i database) Ekskluderende_3_2_1_EksisterendeByzone 
Temabeskrivelse Viser arealer hvor der er nuværende arealanvendelse eller fremtidig 

lokalplanlagt arealanvendelse i Danmark. 
Arealer omfatter større sammenhængende områder der er bebyggede (områder 
større end 60.000 m2. Mindre områder er repræsenterede i laget 3.2.4 OBS-lag: 
Småelementer ).   

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. skovrejsning Potentiel ekskludering. 
Indgående datalag Navn: 

• - ’Bykerne’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Erhverv’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Lav bebyggelse’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Høj bebyggelse’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Begravelsesområde’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Teknisk areal’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Teknisk anlæg’ (Kilde: GeoDanmark) 

• - ’Lokalplan, vedtaget’ (Kilde: De danske kommuner) 

Adgang: 

• * GeoDanmark: Downloadet fra Datafordeleren (SDFI) i september 
2022. 

• * Lokalplan:  Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i 
oktober 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:10 000 (GeoDanmark); 1:4000 (Lokalplan) 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

 
Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Merge (alle lag) 

• Dissolve 

• Select By Attribute: Area >= 60 000 m2 (=Større bebyggede arealer) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 
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Klassifikation Laget er inverteret, dvs: 

• Arealer hvor der er nuværende arealanvendelse eller fremtidig 
lokalplanlagt arealanvendelse er repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   

Illustration
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Titel 3.2.2 Kommuneplanrammebelagt byudvikling 
Navn (i database) Ekskluderende_3_2_2_Byudv_Kpr 
Temabeskrivelse Viser arealer hvor der er kommuneplanrammebelagt byudvikling (men hvor der 

endnu ikke er bebygget) i Danmark.  
Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 

Indgående datalag Navn: 

• ’Kommuneplanramme, vedtaget’ (Kilde: De danske kommuner) 

Adgang: 

• Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i oktober 
2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:4000 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Erase: ’Kommuneplanramme, vedtaget’ minus 
’Ekskluderende_3_2_1_EksisterendeByzone’ (=Planlagt, men ikke 
bebygget område.) 

• Dissolve 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Arealer hvor der er kommuneplanrammebelagt byudvikling er 
repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler’en).   
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Titel 3.2.3 Uønsket skovrejsning 
Navn (i database) Ekskluderende_3_2_3_Skovrejsning_uoensket 
Temabeskrivelse 

Viser beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er 
uønsket i Danmark.  
Disse områder er udpeget steder hvor skovrejsning af en række grunde ikke er 
ønsket. Det er typisk af landskabelige grunde – høj landskabsæstetik, værdifuld og 
tydelig kulturhistorie, eller geologiske formationer der ikke ønskes sløret af nye 
skove.  

Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. 
skovrejsning 

Potentiel ekskludering. 
I kommunernes sagsbehandling tillades skovrejsning normalt ikke i minusområder. 
Der er sjældent noget fysisk til hinder for skovrejsning, men skovrejsning er uønsket 
på grund af de landskabelige forhold. På den måde  

Indgående datalag • Navn: ’theme_pdk_skovrejsningsomraade_vedtaget_v’ 

• Kilde: Naturstyrelsen 

• Adgang: Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i oktober 
2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:4 000 

Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 

Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Dissolve (Rumlig sammenlægning af tilliggende områder) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Områder hvor skovrejsning er uønsket er repræsenterede med NoData 
celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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Titel 3.2.4 OBS-lag: Småelementer: fx enkelte gårde, højspænding, 
teknik og trafik, små fredninger 

Navn (i database) Ekskluderende_3_2_4_SmaaElementer 
Temabeskrivelse Viser beliggenheden af små arealer uden for byer i Danmark, der er bebyggede 

eller beskyttede (f.eks. enkelte gårde, teknik og trafik, fredninger).  
Vægtet/Ekskluderende Ekskluderende 
Forventet effekt ift. skovrejsning Potentiel ekskludering 
Indgående datalag Navn: 

• ’Bykerne’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Erhverv’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Lav bebyggelse’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Høj bebyggelse’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Begravelsesområde’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Teknisk areal’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Teknisk anlæg’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’StartLandingsbane’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Højspændingsledning’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Motorvej’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Motortrafikvej’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Jernbane’ (Kilde: GeoDanmark) 

• ’Lokalplan, vedtaget’ (Kilde: De danske kommuner) 

• ’Beskyttede naturtyper’ (§3-områder) (Kilde: De danske kommuner) 

• ’Habitatområder’ og ’Fugle – beskyttede områder’ (Natura 2000-
områder) (Kilde: Miljøstyrelsen) 

• ’Fredede områder’ (Tinglyste fredninger) (Kilde: Miljøstyrelsen) 

Adgang: 

• * GeoDanmark: Downloadet fra Datafordeleren (SDFI) i september 
2022. 

• * Lokalplan:  Downloadet fra kort.plandata.dk (Bolig- og Planstyrelsen) i 
oktober 2022. 

• * §3-områder og Natura 2000-områder: Downloadede fra MiljøPortalen 
(Danmarks Arealinformation) i september 2022. 

• * Tinglyste fredninger: Downloadet via WFS fra Geodata-info.dk i 
september 2022. 

• Data format: Vektor (polygon) 

• Skala: 1:10 000 (GeoDanmark); 1:4000 (Lokalplan); 1:70 000 (§3-
områder); 1:5 000 (Natura 2000-områder); 1:25 000 (Tinglyste 
fredninger) 

• Koordinatsystem (projiceret): ETRS 1989 utm zone 32n 
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Beregningsmodel ArcGIS Pro (v. 3.0.1): 

• Merge (’Bykerne’, ’Erhverv’, ’Lav bebyggelse’, ’Høj bebyggelse’, 
’Begravelsesområde’, ’Teknisk areal’, ’Teknisk anlæg’, ’Lokalplan, 
vedtaget’) 

• Dissolve 

• Select By Attribute: Area < 60 000 m2 (=Mindre bebyggede arealer) 

• Merge (Uden for byer: ’StartLandingsbane’, ’Højspændingsledning’, 
’Motorvej’ ’Motortrafikvej’, ’Jernbane’) samt (Udenfor byer + mindre 
beskyttede arealer <25 000m2: §3-områder, Natura 2000-områder, 
Tinglyste fredninger) 

• Dissolve (sammenlægning af alle småarealer uden for byer) 

• Intersect (mellem småarealer og Kvadratnet 100m) 

• Select By Attributes (af alle Kvadratnet 100m, der har >5 000m2 af 
samlede småelementer.) 

• Polygon To Raster (Parametre: Maximum Combined Area; 100m pixel 
Kvadratnet, ETRS 1989 UTM Zone 32N) 

• Raster Calculator (Invertering vha. et Con statement) 

Klassifikation Laget er inverteret, dvs.: 

• Områder hvor småelementer er repræsenterede med NoData celler 

• Øvrige celler i Danmark har værdien 1 

(Denne opsætning er en forudsætning for brug af ekskluderende lag som ’mask’ i 
Suitability Modeler).   
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Illustration
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