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Gennem træernes fotosyntes optages CO2 og lagres i stamme samt grene og
rødder. I løbet af en længere periode øges kulstofpuljen i jordbunden og der
opbygges et litter/førne lag bestående af blade, kviste mv. på jordbunden.
Den mængde tørstof/kulstof der optages vil dels forblive i skoven i levende
træer og i en periode i døde træer, og dels kan den gennem hugst udtages til
brug til produktion af tømmer og møbler eller træ til energi.
Etablering af skov vil over en lang årrække fungere som et CO2 optag fra
atmosfæren. Hvor meget tørstof, og dermed kulstof, der optages afhænger af
jordbund, klima og ikke mindst valg af træart samt hvor stort et areal der
anvendes til skovrejsning. Kulstofbindingen vil variere med træernes alder,
idet optaget lige efter etablering af skoven er lavt for derefter gradvist at
stige indtil aldring af træerne gradvist nedsætter optaget igen (Graudal et al
2013, Nord-Larsen et al 2017).
I figurerne på næste side er vist nogle eksempler på høje og lave forløb af
binding af kulstof i skovrejsning. Der er vist både den totale mængde tørstof
og gennemsnit pr år siden etablering af skovrejsningen. Bindingen varierer
fra 3 til mere end 10 tons tørstof/ha/år, med lave værdier i perioden kort tid
efter start. (Vidar og Johannsen et al 2017).
I forbindelse med rapportering af klimagasser til fx UNFCCC, Kyoto
protokollen og EU som opfølgning på Paris Aftalen er der en række
rapporteringsregler for hvorledes opgørelser af såvel biomassen i skoven,
som skovjorde, træprodukter (HWP) og energi rapporteres. Dertil kommer
en række retningslinjer for hvorledes de forskellige puljer medregnes. En
del af disse fremgår af kilderne (EU 2018, Johannsen et al 2017). Der kan
således være forskel på den effekt skove og træprodukter har for det
samlede klima og den andel der kan indgå i rapporteringerne.
Ovenstående kan uddybes ved henvendelse.
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Gennemsnitlig produktion af tørstof fra frø til alder (tons tørstof pr ha og per
år). Kilde Vidar Software

Skovens indhold af kulstof (tons kulstof C pr ha), idet der for alle
bevoksningerne antages en løbende hugst. Kilde Vidar Software
Tekniske noter Vidar software: Anvendt standard CMM boniteter (1-5), rumtætheder for
bøg 0,57, for eg 0,58, for rødgran 0,37 og for douglasgran 0,38. For løvtræer omfattes såvel
stamme som grene i Vidar. For nåletræer tillægges 20 % for grene til stammemassen fra
Vidar. For alle træarter er inkluderet rodsystemer svarende til 20 % af biomassen over jord.
Der er forventet en bevoksningstæthed på 90 %. For udviklingen under 20 år vides at den
starter ved 0, mens udviklingsforløbet frem til alder 20 er skønnet. Regneark vedhæftes.
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