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PERSONALIA

Følg os på 
facebook og twitter

Læs og del gerne opslagene 
og skriv en kommentar.

Asger Olsen A/S

Ejendomsmæglerfirma · Mde. 

Skove · Godser · Større Landbrug

Søvangen 20

DK-5884 Gudme

POST@ASGEROLSEN.COM

Tlf.:   +45 62254088

Fax:   +45 62252088

Mobil:   +45 20200088

w w w . a s g e r o l s e n . c o m

Formidling, vurdering og rådgivning i 
forbindelse med handel og udvikling af 

skove, godser og større landbrug.

”Vi er eksperter i afsætning af træ fra skoven”

ØNSKER DU AT HØRER MERE?
Så kontakt vores skovfoged Andreas Bach på 30926702 eller ab@ehj-energi.dk

YDELSER:

• Rådgivning

• Køb og salg af energitræ

• Køb og salg af flis

• Køb og salg af rundtræ

• Vi hjælper med certificeringen af din flis

• Vi er købere både på rod og ab skov

 

ENTREPRENØRARBEJDE:

• Flishugning m. Albach Diamant 2000

•  Udkørsel af flis med Hydrema dumper  

monteret med kroghejs

• Transport af flis med egne lastbiler

•  Fældeudkørsel af heltræ m. John Deere 1210

• Udkørsel af rund- og energitræ
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Anbefalinger fra 
klimapartnerskaberne LEDER

Klimapartnerskaberne foreslår bl.a. at stille bindende klimakrav til byggematerialer, stille krav om lovpligtige CO2-regn-
skab for bygninger, og opdatere brandregulativet med samme funktionelle krav til alle materialer.

For godt en måned siden afleverede de 13 sektoropdelte 
klimapartnerskaber deres anbefalinger til Regeringen. 
Anbefalingerne skal indgå i Regeringens forhandlinger 
om klimahandlingsplanen.

Fire af partnerskaberne er kommet med anbefalinger, 
der får stor betydning for skovbruget i Danmark og den 
fremtidige afsætning af træprodukter fra skovene. An-
befalingerne falder inden for tre kategorier og kan kort 
opsummeres til:

Mere ny skov og øget træproduktion i Danmark:
•  Plant mindst 5.600 ha ny skov om året frem til udgangen 

af dette århundrede.
• Motivér ejerne til at klimaoptimere de nye skove. 

Bedre vilkår for træbyggeri i Danmark:
•  Lav en strategi for klimavenligt træbyggeri og stil 

bindende klimakrav til byggematerialer.
• Stil krav om lovpligtige CO2-regnskab for bygninger.
•  Opdatér brandregulativet med samme funktionelle 

krav til alle materialer, så træ ikke diskrimineres i 
forhold til fx stål og beton.

Fremtidens brug af biomasse både til energi og produkter 
i Danmark:
•  Fastsæt et styrende mål om mindst 95% reduktion i 

udledningerne fra energi- og forsyningssektoren frem 
mod 2030. Blandt andet bør kul udfases hurtigere, og 
CO2 fra afbrænding skal opfanges og lagres og på sigt 
anvendes til brintbaserede brændsler.

•  Udarbejd en national bioøkonomistrategi med mål 
for, hvordan bæredygtig biomasse (flis) anvendes 
klimaoptimalt. 

Læs mere om klimapartnerskabernes anbefalinger på de 
kommende sider.

Skovbrugets bidrag er betydende
Skovbrugserhvervets mulige bidrag er primært behand-
let i Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssek-
toren. Det er tydeligt at skovene og skovbrugssektoren 
er unik i forhold til andre sektorer. 

Bidraget giver et øget optag af atmosfærisk CO2 gennem 
skovrejsning og øget produktion i eksisterende skove. Og 
når træ substituerer fx energitunge materialer som beton 
og stål i byggeriet samt fossile kilder i energisektoren, så 
opnås en endnu større og positiv klimaeffekt.

Vi er derfor glade for at skovenes mange muligheder 
for at bidrage er solidt afspejlet i anbefalingerne fra 
klimapartnerskaberne. 

Klar til en politisk aftale 
Regeringens behandling af anbefalingerne og forhandlin-
gerne om klimahandlingsplanen er sat på standby indtil 
COVID-19 akuttilstanden er aftaget. 

Partnerskaberne har heldigvis ikke identificeret 
betydende barrierer for at gennemføre de anbefalinger, 
der vedrører skovbruget. Det er et vigtigt udgangspunkt 
for Dansk Skovforening. 

De kommende forhandlinger vil utvivlsomt også blive 
præget af ønsker om at udfase brugen af træbiomasse 
i energisektoren og de samtidige forhandlinger om en 
natur- og biodiversitetspakke. 

Vi står klar til at sikre at de gode anbefalinger fra 
partnerskaberne bliver fornuftigt indarbejdet i klima-
handlingsplanen.

Der bliver brug for skovens biomasse i de eller den 
nye del (e) af energisektoren, men forbruget på varme-
værkerne skal ikke neddrosles før nye anvendelser i fx 
transportsektoren i form af biobrændsel er en markeds-
realitet. Endelig skal vi sikre en samtidig opfyldelse af 
målet om at beskytte skovenes biodiversitet. 

Peter A. Busck / Jan Søndergaard
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Partnerskab foreslår
skovrejsning og træbyggeri

Klimapartnerskabet for fø-
devare- og landbrugssekto-
ren foreslår 24 klimatiltag. 

Tre af disse har interesse 
for skovbruget. 1. Øget skov-
rejsning og skovproduktion, 
2. Erstatning af fossile res-
sourcer eller energitunge 

materialer i byggeriet med 
træ. 3. Produktion af bio-
polymerer.

Regeringen nedsatte i efteråret 13 
klimapartnerskaber som skal foreslå 
tiltag til at reducere klimabelast-
ningen inden for bestemte sektorer. 

Klimapartnerskabet for fødevare- og 
landbrugssektoren har udarbejdet 24 
forslag, hvoraf tre har berøring med 
skovbruget. Vi gengiver her teksten i 
rapporten. Red. 

Se alle rapporter her: https://kefm.
dk/klima-og-vejr/regeringens-klima-
partnerskaber-og-groent-erhvervsforum/

Skovrejsning på 5.600 ha om året vil i 2030 kunne binde 378.000 tons CO2 om året. Og øget anvendelse af ammetræer 
i eksisterende skove vil kunne binde yderligere 1.286.000 tons CO2 om året i 2030. (Foto af bøgekultur med ammetræer 
af lærk).



Danmark har i det nationale skov-
program en langsigtet målsætning 
om at øge skovarealet, så skovland-
skaber dækker 20-25 pct. af landets 
areal inden udgangen af det 21. år-
hundrede. 

Klimatiltaget består i, at der etab-
leres 5.600 ha ny skov hvert år frem 
til 2030, hvilket er i overensstem-
melse med den langsigtede mål-
sætning. Tiltaget antager, at skov-
rejsningen foregår på jorde, som er 
berettiget til såkaldt grundbetaling.

Klimatiltaget består herudover 
i øget anvendelse af ammetræer i 
de eksisterende skove. Det vil sige, 
at der i stigende grad plantes am-
metræer som led i skovforyngelsen 
(Johannsen et al., 2019; Graudal et 
al., 2013). Ammetræer bruges efter-
følgende til produktion af biomasse.

Erfaringer med tilskudsordninger 
til skovrejsning er blevet opsam-
let gennem en lang årrække og vil 
kunne danne basis for en tilpasning 
af skovrejsningsordningen. 

Disse erfaringer peger på nogle 
hensyn, som klimatiltaget skal ba-
lancere. Det gælder eksempelvis 
udpegning af arealer til skovrejsning 
og andre anvendelser, herunder øv-
rige klimatiltag. Det er også aktuelt 
at afveje højproduktive skovtyper 
med eksempelvis hurtigt voksende 
nåletræer, der sikrer høj og hurtig 
CO2-binding, med f.eks. hensyn til 
biodiversitet og friluftsliv.

Klimaeffekt
Når træerne vokser i de nye skove, 
vil de årligt gennem fotosyntesen 
binde CO2 i træerne. I 2030 vil de 
binde 378.000 tons – heraf 312.000 
tons fra hurtigtvoksende skov og 
66.000 fra blandet løvskov. 

Derudover vil øget dansk skov-
produktion og forarbejdning i dan-
ske træindustrier til træprodukter 
medføre en reduktion af forbruget 
af fossil energi i forbindelse med 
kørsel på marker. Denne reduktion 
anslås til 22.000 tons CO2 i 2030.

Øget anvendelse af ammetræer 
i eksisterende skove vil derudover 
medføre en vækst i kulstofbindingen 
på i alt 1.286.000 tons CO2 i 2030.

Samlet giver det en CO2-reduk-
tion på 1.687.000 tons i 2030. Inve-
steringen har på grund af træernes 
lange omdriftstid en endnu større 
langsigtet klimaeffekt. Den anslås at 

udgøre over 800.000 tons i 2050. 
Øget anvendelse af ammetræer 

vurderes at have et potentiale på 
lidt mere end 10 mio. tons i 2050. 
Øget dansk produktion af træ kan 
samtidig mindske det danske glo-
bale fodaftryk.

Effekt på de direkte udledninger 
nationalt: Kulstofbinding sva-
rende til en årlig CO2-reduktion på 
1.664.000 tons i 2030. Globalt: Min-
dre import af træ

Effekt på input nationalt: CO2-
reduktion som følge af reduceret 
brændstofforbrug på de arealer, 
hvor der rejses skov, på 22.000 tons 
i 2030. Globalt: Ingen

Effekt på output nationalt: Ingen. 
Globalt: Mindre transport af impor-
teret træ.

Øvrige effekter nationalt: Ingen. 
Globalt: Ingen

Økonomiske effekter
Skovrejsningen antages at blive del-
vist finansieret via EU-støtte. Da EU-
støtten er projektspecifik, indgår den 
som et positivt finansieringselement 
i analysen af tiltaget i henhold til 
Finansministeriets vejledning i sam-
fundsøkonomiske konsekvensvurde-
ringer (Finansministeriet, 2017). 

Det betyder, at støtten modreg-
nes i omkostningerne knyttet til 
skovrejsningen (omfattende forbe-
redelse, beplantning, hegn, pleje og 
renholdelse). Herudover er der en 
række indtægter fra skovrejsningen. 
De stammer fra udtynding af skoven.

Det antages, at omkostningerne 
forbundet med øget anvendelse 
af ammetræer udlignes af de ind-
tægter, der kommer på et senere 
tidspunkt ved salg af træerne til 
produktion af biomasse. 

Hertil kommer, at øget anven-
delse af ammetræer medfører en 
højere kvalitet og dermed salgspris 
af de oprindelige træer, hvorved 
indtægterne øges yderligere. Bereg-
ningen af denne merindtægt er dog 
forbundet med stor usikkerhed og 
er derfor ikke foretaget.

Det skal understreges, at en vig-
tig forudsætning for de foretagne 
beregninger er, at der i perioden 
frem til 2050 er en tilstrækkelig høj 
efterspørgsel efter træ til biomasse. 
Efterspørgslen her er meget afhæn-
gig af den gældende regulering på 
området i perioden.

Budgetøkonomi: Budgetøkonomisk 
hjælper EU-støtten til at mindske 
omkostningerne ved tiltaget. Skov-
bruget får et overskud fra 2040, når 
de første træer udtyndes som led i 
skovrejsningen. 

De budgetøkonomiske nøgletal er: 
NNV (2030) [skovbrug] = 113 mio. kr. 
NNV (2050) [skovbrug] = 54 mio. kr.

Samfundsøkonomi: Sideeffekterne 
ved tiltaget, der stammer fra mindre 
ammoniakfordampning og kvælstof-
udvaskning som følge af det redu-
cerede landbrugsareal, overstiger 
omkostningerne for skovbruget. De 
samfundsøkonomiske gevinster er 
derfor store.

De samfundsøkonomiske nøgletal 
er: NNV (2030) = -553 mio. kr. NNV 
(2050) = -2,067 mio. kr.

CO2-skyggepris (2050) = -30 kr. pr. 
ton CO2

Øvrige forhold
Tiltaget har betydning for LULUCF, 
da det påvirker arealanvendelsen. 
Det vil tage nogen tid, før den fulde 
effekt af skovrejsning slår igennem.

LULUCF: Ja, skovproduktion vil i 
nogen grad fortrænge landbrugspro-
duktion, der vil skulle finde sted på 
andre arealer.

Anden sektor som klimatiltaget 
bidrager til: Nej

Virkning fra år: 2021. Men det vil 
tage nogen tid før den fulde effekt 
slår igennem

Definitioner

NNV: Nettonutidsværdi. Fremtidige indtæg-

ter og udgifter diskonteret til i dag med 

en rente på 4%

LULUCF: Land Use, Land-Use Change and 

Forestry. Land- og skovbrugs påvirk-

ning af CO2-balancen.

Centrale kilder

Finansministeriet, 2017, Vejledning i sam-

fundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Graudal et al., 2013, Muligheder for bære-

dygtig udvidelse af dansk produceret 

vedmasse 2010-2100. Perspektiver for 

skovenes bidrag til grøn omstilling 

mod en biobaseret økonomi, Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning, 

86 s. ill.

Johannsen et al., 2019, Kulstofbinding ved 

skovrejsning

Miljø- og Fødevareministeriet, 2018, Det 

nationale skovprogram

LBST, 2019, Vejledning om tilskud til privat 

skovrejsning

LBST, 2020, Grundbetaling og grøn støtte, 

https://lbst.dk/tilskud- selvbetjening/

tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
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SKOVPOLITIK

Øget skovrejsning og skovproduktion



Der foretages en ekstra oplysnings-
indsats med det formål at øge kend-
skabet til og dermed anvendelsen af 
træ som byggemateriale. Formålet er 
således at tilskynde til en erstatning 
af andre byggematerialer såsom be-
ton, mursten og metal med træ, hvil-
ket vil bidrage til at reducere det 
samlede klimaaftryk fra byggeriet.

Det bør bemærkes, at der er 
nogle regler, der besværliggør 
byggeri med træ i Danmark i dag. 
Der kan derfor være et behov for at 
revidere brandregulativer og byg-
ningsreglement.

Klimaeffekt
Beregningen af reduktionen i kli-
maaftrykket tager udgangspunkt i 
Skovforeningens (2019) skøn. Det 
lyder på, at der kan spares ca. 256 
kg CO2 pr. år pr. m² nyetableret 
boligareal ved at bygge etageejen-
domme ved brug af præfabrikerede 
elementer i massivt træ i stedet for 
konventionelle materialer. *) 

CO2-reduktionen skyldes både, at 
træet lagrer CO2, og at det substi-
tuerer fossile ressourcer. I samme 
rapport skønnes gevinsten for 
étplansboliger at være det halve, 
dvs. ca. 128 kg CO2 pr. år pr. m² 
boligareal.

I dag baserer ca. 90 pct. af nybyg-
geriet sig på anvendelse konventio-
nelle materialer. Det forudsættes, at 
50 pct. af alt nybyggeri i fremtiden, 
fra og med 2021, vil basere sig på 
anvendelse af præfabrikerede ele-
menter i massivt træ. 

Endvidere forudsættes, at det 
årlige nybyggeri i perioden 2021-
2030 svarer til gennemsnittet for 
perioden 2015-2019 (for tal her-
for, se: www.statistikbanken.dk, 
BYGB34).

Med disse forudsætninger vil en 
overgang til anvendelsen af træ i 
nyt boligbyggeri lede til en reduk-
tion i CO2-udledningen i Danmark 
på 206.000 tons pr. år. Det skal un-
derstreges, at 50 pct.-forudsætnin-
gen er vel optimistisk, men velegnet 
til en fremhævning af perspekti-
verne i tiltaget.

Effekt på de direkte udledninger 
nationalt: Årlig CO2-reduktion på 
206.000 tons i 2030 ved anvendelse 
af præfabrikerede elementer i mas-
sivt træ i nybyggede boliger. Globalt: 
Udbredelsen af oplysning – herunder 
gode danske erfaringer.

Effekt på input nationalt: Substitu-
tionen af fossile ressourcer er med-
regnet i ovenstående. Hvis skoven 
dyrkes bæredygtigt, er effekten på 

træbestanden begrænset. Globalt: 
Som nationalt (hvis direkte global 
effekt).

Effekt på output nationalt: Bedre 
indeklima betyder, at behovet for 
mekanisk luftrensning kan undgås. 
Materialer fra byggeri af træ er nem-
mere at genanvende end fra byggeri 
af beton. Globalt:  Som nationalt 
(hvis direkte global effekt)

Øvrige effekter: Ingen

Økonomiske effekter
Budgetøkonomisk er der tale om 
omkostninger til øget oplysning 
om anvendelsen af træ i nyt bolig-
byggeri og også til nødvendige 
revideringer af brandregulativer og 
bygningsreglement.

Herudover antages, at staten i 
perioden indtil 2030, hvor prisen 
på byggematerialer af træ antages 
at være på niveau med prisen på 
konventionelle materialer, yder kom-
pensation til bygherrer for merom-
kostningen ved byggeri i træ. Prisen 
på byggematerialer af træ antages 
at falde på grund af effektivitetsstig-
ninger i produktionen.

Der må forventes en administra-
tionsudgift til kompensationen, som 
ikke er kvantificeret pga. for store 
usikkerheder.
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Øget brug af træ i byggeriet

Anvendelse af præfabrikerede elementer af træ vil medføre en årlig CO2 reduktion på 206.000 tons CO2 om året. (Foto 
af træhuse under opførelse i Trekroner ved Roskilde).



Sideeffekter er ikke identificeret 
og kvantificeret. Der er således kun 
taget højde for skatteforvridnings-
tab og opgørelse i markedspriser 
ved beregning af de samfundsøko-
nomiske effekter.

Budgetøkonomi. De budgetøkono-
miske omkostninger andrager: NNV 
(2030) [stat] = 599 mio. kr. NNV 
(2050) [stat] = 599 mio. kr.

Samfundsøkonomi: De samfunds-
økonomiske omkostninger andrager: 
NNV (2030) = 843 mio. kr. NNV 
(2050) = 843 mio. kr.

CO2-skyggepris (2050) = 306 kr. 
pr. ton CO2

Øvrige forhold
Klima har en LULUCF-betydning, og 
det har naturligvis en tæt relation 
til bygge- og boligsektoren.

LULUCF: Ja i det omfang den eks-
tra anvendelse af træ leder til eks-
tra bæredygtige skovarealer.

Anden sektor som klimatiltaget 
bidrager til: Ja – bygge- og boligsek-
toren

Virkning fra år: 2021 – dvs. der 
anses allerede at være træ til rådig-
hed fra bæredygtige skovarealer

Centrale kilder

BioComposites Centre, 2018, Wood in 

Construction in the UK: An Analysis 

of Carbon Abatement Potential, https://

www.theccc.org.uk/publication/wood-in-

construction-in-the-uk- an-analysis-of-

carbon-abatement-potential-biocomposites-

centre/

DST, 2020a, Bygningsbestandens areal 

efter arealtype, område, anvendelse og 

tid, BYGB34, www.statistikbanken.dk

Horswill & Nielsen, ND, Can CLT Construc-

tion Help Copenhagen Become World’s 

First Carbon Neutral City?

SBi, 2017, Bygningers indlejrede energi og 

miljøpåvirkninger - Vurderet for hele 

bygningens livscyklus, SBI 2017:08, 

https://sbi.dk/Pages/Bygningers-indlejrede-

energi-og- miljoepaavirkninger.aspx

Skovforeningen, 2019, Faktaark - Træ-

byggeri er godt for klimaet, https://

www.skovforeningen.dk/wp-content/

uploads/2019/01/faktaark-traebyggeri-er-

godt- for-klimaet_skovforklima.pdf.

*)  Dette skøn understøttes af tal fra SBI 

(2017) og BioComposites Centre (2018). 

I Bilag 1 i SBI (2017) findes tal for årlige 

CO2-ækvivalenter for bygning og drift 

for “etage-tung” og ”etage-træ”. Og i 

Tabel E5 i BioComposites Centre (2018) 

finder man CO2-værdier for huse og lej-

ligheder. Regner man på disse tal, finder 

man, at de understøtter estimaterne fra 

Skovforeningen.
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I den grønne omstilling er der pri-
mært fokus på omstilling af energi-
forsyningen. Det er imidlertid lige 
så vigtigt at omstille produktionen 
af materialer, som er baseret på fos-
sile ressourcer, herunder plast, til 
biopolymerer. Land- og skovbrugets 
biomasseproduktion er den primære 
kilde til og sikring af en ikke-fossil 
omstilling af disse materialer.

Klimatiltaget
Øget produktion af biomasse til 
bioraffinering af biopolymer. Råva-
ren til 2. generations biopolymerer 
består af rest- og biprodukter fra 
land- og skovbrug samt hushold-
ningsaffald, organisk industriaffald 
og tekstilaffald. Fra fødevaresek-

toren kan anvendes rest- og bipro-
dukter i form af eksempelvis halm, 
biogas, spildevand og græs.

Klimaeffekt og økonomiske ef-
fekter

Biopolymerer til eksempelvis em-
ballage og tekstil vil fortrænge fos-
sile alternativer. 

Klimaeffekten af tiltaget skyldes 
reduktioner i udledningerne, når der 
ikke anvendes fossile ressourcer, og 
materialet kan nedbrydes (evt. ved 
afbrænding i energisektoren). Der 
er imidlertid tale om en begrænset 
effekt. 

Hertil kommer, at usikkerheden 
forbundet med omfanget af genan-
vendelse af biopolymerer er stor. 
Der er derfor ikke regnet på tiltaget.

Biopolymerer fra biomasse

SKOVPOLITIK

Træ og planteaffald kan forædles til produkter der erstatter plast og andre ma-
terialer baseret på fossile råvarer. (Foto fra Woodly i Finland som udvikler tre 
produkter baseret på træ: Klar film der kan varmeforsegles og modtage tryk, 
gennemsigtig og stiv emballage formet ved hjælp af varme, samt polymer til 
coating af pap).
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PLANTESKOLE
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FAX 6473 3158
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Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er  vel kom men til at aflægge 
Planteskolen et besøg. Tilbud afgives gerne.



Klimapartnerskabet for 
energi forventer et fald i 
forbruget af biomasse på 
15% frem mod 2030 og 
fremgang for vind og sol.

Biomasse har haft en 
vigtig rolle i omstillingen 
af kraftværkerne fra kul til 
vedvarende energi. 

Biomasse kan fremover få 
betydning ved produktion 
af klimavenlige brændstof-
fer og ved opsamling og 
permanent lagring af CO2.

Blandt de mange klimapartnerskaber 
var der også nedsat et partnerskab 
for energi- og forsyningssektoren. Det 
bestod af et rådgivende udvalg på 10 
personer med adm. direktør Henrik 
Poulsen fra Ørsted som formand, 
samt 12 organisationer, herunder 
Dansk Skovforening. 

Partnerskabet har udarbejdet en 
rapport på 130 sider, og denne artikel 
bringer uddrag fra rapporten. 

Rapporten omtaler stort set ikke 
specifikt træ til energiformål. Der 
omtales biomasse som dækker over 
træflis, brænde, træpiller og halm.

Fjernvarmesektoren
Partnerskabet havde sat sig for at 
løse fem opgaver. Den første af disse 
var: Sæt et styrende mål om mindst 
95% reduktion af udledningerne fra 
energi- og forsyningssektoren. 

En af de beslutninger der skal til 
for at løse denne opgave er:

Beslut en ny regulering for fjern-
varmesektoren, der understøtter 
overgangen til 100% grøn energi og 
tager højde for forskelle i varme-
områder og de forskellige tekno-
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Klimapartnerskabet anbefaler at forbruget af vedvarende energi forøges med 
64% fra 2019 til 2030 som en del af målsætningen om at reducere CO2-udslip 
med 70% i forhold til 1990. Alle kilder til vedvarende energi skal forøges, 
bortset fra biomasse. De enkelte energikilder i figuren er (fra oven): Havvind, 
landvind, sol, biogas, biodiesel, bioaffald og biomasse (hvid).

Energipartnerskab
om brug af biomasse



logiske løsninger, samt prioriterer 
investeringer i alternativer til øget 
biomasse-anvendelse og fastsæt, 
at al biomasse-anvendelse til ener-
giformål skal følge de kommende 
lovpligtige bæredygtighedskriterier.

Kul skal ud af 
kraftvarmeværker
Udfasning af kul i kraftvarmepro-
duktionen forventes at bidrage med 
en reduktion på næsten 6 mio. ton 
CO2 mod 2030. De første 2,5 mio. 
ton CO2-reduktioner er allerede gen-
nemført, da der i løbet af 2019 er 
etableret en erstatning af kul i kraft-
varmeværkerne Asnæs og Amager. 

I begyndelsen af 2020 er der fort-
sat tre kraftvarmeværker i Danmark 
med et markant forbrug af kul. Det 
drejer sig om Aalborg (Nordjyllands-
værket), Esbjerg (Esbjergværket) og 
Odense (Fynsværket). Når kul udfa-
ses i disse værker, reduceres energi- 
og forsyningssektorens udledning 
med yderligere ca. 3,3 mio. ton CO2. 

De tre værker har planer for ud-
fasning af kul:
å•  I Esbjerg udfases kul i 2023. Det 

undersøges, om det kan erstattes 
med havvandsvarmepumper i 
kombination med biomassekedler.

•  I Odense udfases kul i 2025. Der 
overvejes at erstatte kul med 
varmepumper, øget anvendelse af 
overskudsvarme og biomasse.

•  I Aalborg udfases kul i 2028. Der 
undersøges muligheder for at er-
statte kul med geotermisk energi, 
varmepumper i stor skala samt over-
skudsvarme fra Aalborg Portland.

For alle kraftværkerne er det en 
betydelig udfordring at etablere 
ny produktionskapacitet, der kan 
erstatte den kapacitet, som de 
store kraftværksblokke har i dag. 
Samtidig ligger kraftværkerne ofte i 
tætbebyggede områder, hvor det er 
vanskeligt at finde lokaliteter til nye 
og ofte pladskrævende produktions-
anlæg.

Fremtidens varmeløsninger i de 
større byer forventes at blive mere 
forskellige end tidligere. Tendensen 
går i retning af at investere i flere 
mindre anlæg på flere lokationer 
som erstatning for de kulfyrede 
kraftværksblokke. 

Det er de lokale forhold, som af-
gør, hvad der etableres af alternativ 
produktionskapacitet. Eksempler 
kan være overskudsvarme fra fx 
industri, datacentre, kølehuse eller 
Power-to-X-anlæg (dvs. anlæg der pro-

ducerer klimavenlige brændstoffer).
Der kan også være steder med de 

rette geologiske forhold til geoter-
misk energi, eller arealer, hvor der 
kan etableres store varmelagre. En-
delig kan der nogle steder udnyttes 
varmeproduktion fra affalds- eller 
biomassefyrede værker. 

Power-to-X i storskala
Der er en række processer, hvor 
fossile brændsler ikke direkte kan 
erstattes af bl.a. elektricitet, biogas 
eller biomasse. Eksempler på dette 
er den tunge transport som last-
biler, skibe og fly samt industrielle 
processer, hvor den nødvendige 
energilagring eller -densitet i dag 
udelukkende kan opnås ved fossile 
brændsler. 

Med Power-to-X-teknologier kan 
der produceres brændsler med 
en tilsvarende energilagring og 
-intensitet som kan erstatte fossile 
brændsler.

Power-to-X betyder, at elektricitet 
(Power) bruges til elektrolyse af 
vand for at producere brint eller et 
brint-baseret produkt (X). Hvis elek-
triciteten til elektrolysen er grøn, er 
selve produktet også grønt. 

Brint kan bruges direkte, fx i 
transport eller som erstatning for 
fossil brint i industrielle processer 
eller på raffinaderier. Den kan også 
bruges til lagring af energi, således 
at man kan udjævne den svingende 
produktion fra vind og sol. 

Brint kan også forædles med 
andre kemiske produkter, fx CO2 fra 
en bæredygtig kilde eller nitrogen, 
for at producere mere avancerede, 
grønne brændsler.

CO2 til grønne brændsler kommer 
fra CO2-fangst fra skorstene eller 
fra biogas. Rå biogas indeholder ca. 
35-40% CO2, som i dag udskilles for 
at lave opgraderet biogas, som kan 
iblandes i gasnettet. 

Fremadrettet vil hydrogenering 
– tilsætning af brint – til rå biogas 
give mulighed for at udnytte CO2 til 
produktion af grønne, brintbaserede 
brændsler som fx metan eller metanol. 

Udnyttelse af CO2 fra biogas vil 
medføre et betydeligt øget elforbrug 
til brintproduktion på eller nær bio-
gasanlæggene. Via hydrogenering af 
rå biogas kan den samlede produktion 
fra biogasanlæggene fx forøges fra 
13,3 TWh til ca. 15-20 TWh samlet, 
grøn produktion.

For at Danmark kan nå 
70%-målsætningen skal Power-to-X 

bidrage med en reduktion på 1,9 
mio. ton CO2. Nogle af de forventede 
anvendelser er brint til tung trans-
port, diesel fra vedvarende energi, 
dimetylæter (DME) til tung trans-
port eller metanol, fx til iblanding 
i brændsel til tung transport eller 
direkte brug i skibe eller køretøjer. 
Der kan desuden være andre brugs-
former som fx brint eller metan til 
tung industri.

CO2 skal opfanges
Opfangning, lagring og udnyttelse af 
CO2 forventes at kunne reducere ud-
ledningen fra energi- og forsynings-
sektoren med 1,3 mio. ton CO2 frem 
mod 2030. 

CO2-udledning fra afbrænding kan 
opfanges og enten lagres i under-
grunden eller udnyttes som kulstof-
kilde til fremstilling af bl.a. Power-
to-X i stedet for at blive udledt i 
atmosfæren. Metoderne kaldes også 
CCU/udnyttelse (Carbon Capture 
and Utilization) eller CCS/lagring 
(Carbon Capture and Storage). 

Hvis der installeres CO2-fangst 
på al røggassen fra et affaldsenergi-
anlæg, vil anlægget kunne fange 
hele anlæggets CO2-udledning, dvs. 
både den CO2, der stammer fra fos-
silt affald, og den CO2, der stammer 
fra biogent affald. 

Lagres den CO2, der stammer fra 
afbrænding af biomasse og biogent 
affald, er der tale om negative CO2-
emissioner. Det skyldes, at de orga-
niske kilder har optaget CO2 under 
vækst, og efter afbrænding lagres 
den permanent i jorden.

Der er endnu ikke installeret an-
læg til CO2-fangst i kommerciel skala 
i Danmark, men globalt set er der 
ca. 20 storskalaanlæg til CO2-fangst 
i drift med yderligere 30+ under op-
førelse og planlægning. Der er altså 
tale om en kendt, men endnu ikke 
moden teknologi.

Reduktionen på 1,3 mio. ton CO2 
inden for energi- og forsyningssek-
toren kan realiseres, hvis teknolo-
gien introduceres i Danmark. Det 
forudsætter, at der opfanges CO2 
på henholdsvis ét af de største af-
faldsenergianlæg og én blok på et 
centralt kraftvarmeværk, der bruger 
biomasse. Alternativt kan teknolo-
gien introduceres på flere mindre 
enheder, hvis dette viser sig at være 
omkostningseffektivt. 

Muligheden for CO2 reduktion 
forventes at være større efter 2030, 
hvor teknologien forventes at være 
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langt mere moden. Energi- og for-
syningssektoren vurderer, at in-
stallering vil kunne begynde i nær 
fremtid og være driftsklar inden 
2030, selvom teknologien endnu ikke 
anvendes i Danmark. 

Opførelsen af et system for ud-
nyttelse og lagring af CO2 kræver 
koordination på tværs af investorer 
og aktører. Det skal derudover sikres, 
at reguleringen af forsyningssek-
toren ikke er en barriere i forhold 
til at opsamle CO2 fra punktkilder, 
samt at der skaffes finansiering, 
så det ikke er affalds- eller varme-
kunderne, der skal betale.

De geologiske formationer i den 
danske undergrund er særdeles 
velegnede til lagring af CO2. I den 
danske del af Nordsøen er der po-
tentiale for lagring af CO2 i udtjente 
olie-/gasfelter. Den danske olie- og 
gasbranche vurderer, at der kan lag-
res 5 mio. ton CO2 årligt i 2030. 

Herved kan både opfanget CO2 
fra energi- og forsyningssektoren 
og yderligere ca. 4 mio. ton CO2 fra 
øvrige sektorer lagres. Derudover er 
der fremskredne planer om lagring i 
Norge, som også vil kunne benyttes 
til CO2 fra danske kilder.

Biomasse fremover
Energikilderne i energi- og forsynings-
sektoren ændres markant i løbet af 
en årrække. De fossile energikilder 
kul, naturgas, olie og fossilt affald 
udfases og erstattes af bl.a. var-
mepumper, industrivarme, biogas, 
solvarme og andre vedvarende 
energikilder. 

Forbruget af fossile brændsler i 
energi- og forsyningssektoren redu-
ceres dermed fra ca. 40 TWh i 2019 
til ca. 5 TWh i 2030.

Biomasse har historisk set været 
afgørende for udfasning af kul og har 
derigennem bidraget med en væsent-
lig del af Danmarks reduktion i CO2-
udledninger siden 1990. Biomasse 
vil stadig spille en rolle i 2030, da en 
yderligere udfasning af fossile ener-
gikilder vil være meget bekostelig de 
steder, hvor ny kapacitet er etableret 
inden for de seneste år. 

Derudover vil en elektrificering 
af opvarmningen i Danmarks større 
byer sætte elsystemet under pres, 
der vanskeligt kan løftes uden brug 
af biomasse. I de største byer er det 
samtidig meget vanskeligt at løse 
opvarmningsopgaven med nuvæ-
rende erstatningsteknologier.

Ud over at bidrage til energi-
produktionen kan de biomasse-
fyrede, centrale kraftværker også 

give mulighed for CO2-fangst, da de 
vil være nogle af de største grønne 
CO2-punktkilder i Danmark. Dette 
forudsætter bl.a., at biomasse i 
energi- og forsyningssektoren er 
omfattet af kommende lovgivning 
om bæredygtighedskriterier.

Energiforbruget fra biomasse 
forventes frem mod 2030 at falde 
med 6,4 TWh fra 43,1 TWh i 2019 
til 36,7 TWh i 2030. Dermed falder 
biomassens andel af det samlede 
energiforbrug fra ca. 23% i 2019 til 
21% i 2030. 

Biomasse har spillet en stor rolle 
som erstatning for kul og naturgas i 
energiproduktionen, men reduceres 
mod 2030. Det skyldes bl.a. at der i 
højere grad bruges varmepumper i 
den individuelle opvarmning, og at 
der generelt er en mindre elproduk-
tion fra kraftvarmeværker, hvormed 
brugen af biomasse også falder.

Biomasse er en væsentlig del af 
grundlaget for fjernvarmeforsynin-
gen i dag. Biomasse opfattes som 
CO2-neutral i den netop vedtagne 
klimalov og har været den vigtigste 
bidragyder til CO2-reduktion ved at 
erstatte kul. 

Der mangler dog stadig en 
lovfæstet definition af kriterierne 
til bæredygtighed samt krav om 
kontrol og certificering. Den mang-
lende lovgivning skaber stor offent-
lig og politisk debat om brugen af 
biomasse og dermed også politisk 
usikkerhed. Denne lovgivning må på 
plads så hurtigt som muligt.

Forsyningssikkerhed
Danmark har én af Europas højeste 
forsyningssikkerheder med strøm i 
mere end 99,9% af tiden. Den høje 
forsyningssikkerhed skyldes bl.a. en 
høj effekttilstrækkelighed, dvs. at 
det danske elforbrug modsvares ved 
enten at producere eller importere 
en tilsvarende mængde elektricitet. 

Den høje effekttilstrækkelighed 
skyldes, at en relativ stor del af el-
produktionen består af fleksibel pro-
duktion baseret på fossile brænd-
sler, biomasse, affald og biogas. Til-
sammen udgør de 46% af elprodukt-
ionen, mens de øvrige 54% udgøres 
af energikilder (havvind, landvind 
og sol), som ikke kan reguleres op, 
så de matcher efterspørgslen. 

Danmark er en del af et velfunge-
rende regionalt elektricitetsmarked 
med direkte forbindelser til Norge, 
Sverige, Tyskland og Holland, som 
betyder, at der kan importeres elek-
tricitet i perioder, hvor elforbruget 
er højere end elproduktionen. 

Udenlandsk sikker elproduktion 
er således afgørende for Danmarks 
forsyningssikkerhed og dermed en 
vigtig forudsætning for, at der med 
de nuværende teknologier kan ind-
passes en forceret mængde af sol og 
vind i det danske elsystem.

De fleksible brændsler udfases i 
høj grad mod 2030 og erstattes af 
primært havvind, landvind og sol. 
De tre energikilder forventes i 2030 
at udgøre op mod 88% af den sam-
lede elproduktion. 

I den sjældne, men mulige si-
tuation, at der hverken produceres 
elektricitet fra havvind, landvind eller 
sol, vil Danmark være afhængig af 
det stadigt faldende antal kraftvarme-
værker samt import af elektricitet 
fra nabolande, der ligeledes udfaser 
fleksibel elproduktionskapacitet. 

Det er vigtigt, at realisering af 
70%-målsætningen ikke modsva-
res af, at elkunderne, og dermed 
hele samfundet, mister tilliden til, 
at den energi, de efterspørger, er 
til rådighed. Derfor bliver der i de 
kommende år brug for flere instru-
menter for at sikre at Danmark også 
i 2030 kan opretholde sin høje for-
syningssikkerhed.

Kilde:

I mål med den grønne omstilling 2030. Sek-

torkøreplan for energi- og forsynings-

sektorens bidrag til 70%-målsætningen.

Hent rapporten på www.klimapartnerskab.dk  

eller https://kefm.dk/klima-og-vejr/

regeringens-klimapartnerskaber-og-

groent-erhvervsforum/
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Spånpladefabrikken Krono-
span gav et overskud før 
skat på 26 mio. kr. Det er 
stort set samme resultat 
som året før. 

Der forventes en positiv 
udviklng i 2019/20.

Spånpladefabrikken Kronospan 
(tidligere Novopan) på Djursland 
gav i 18/19 et overskud på 3,5 mio. 
euro (26,2 mio. kr). Overskuddet er 
4% lavere end året før og betegnes 
som tilfredsstillende. Omsætningen 
blev 64,5 mio. euro, hvoraf 70% 
kommer fra Danmark, og de sidste 
30% fra det øvrige Europa.

I løbet af 2019 er der udbetalt 
udbytte på 4 mio. euro baseret på 
regnskabet for 2017/18, og der er i 
2018 udbetalt et udbytte på 5 mio. 
euro baseret på regnskabet for 
2016/17.

Der er investeret 7,8 mio. euro 
i 2019 og 7,3 mio. euro i 2018 især 
i modernisering af maskiner og 
udstyr.

Beretning
Kronospan fremstiller spånplader, 
melaminbelagte spånplader samt 
kundetilpassede fer- og notplader. 
Pladerne sælges til virksomheder 
der fremstiller møbler, gulve, reoler, 

køkken- og garderobeskabe, byg-
gevarer mv. i Danmark og Skandina-
vien. Pladerne markedsføres under 
fabrikkens tidligere navn, Novopan. 

Kronospan bruger hvert år 
380.000 ton råtræ der stammer fra 
brugte paller, affaldstræ fra byg-
gesektoren og træindustrien samt 
råtræ fra skovene.

Kronospan oplyser i deres beret-
ning at virksomheden har en bred 
kundebase inden for en række sek-
torer, og det nedbringer risikoen. 
Der lægges vægt et højt niveau af 
kundeservice og et attraktivt udvalg 
af produkter, samtidig med at der 
anvendes en omhyggelig kredit-
styring for at begrænse tab.

Efterspørgslen på spånplader og 
forædlede træplader påvirkes både 
af lokale og globale faktorer. Det 

er forventningen at efterspørgslen 
lokalt og i nabolande inden for møb-
ler, køkkenudstyr mv. vil forblive 
stabil i indeværende regnskabsår.

Kronospan har et langsigtet sam-
arbejde med få store købere som 
udgør en væsentlig del af afsætnin-
gen, primært gennem kundetilpas-
sede plader, og denne forretnings-
model videreføres. Ledelsen er 
desuden i færd med at forny flere 
miljøtilladelser der kræves af lov-
givningen.

Ledelsen forventer at virksom-
hedens kommercielle muligheder vil 
være uændrede i 2019/20 og forventer 
forbedrede resultater.

Kilder: www.cvr.dk, 
www.kronospan-dk.dk 
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Overskud i Kronospan 

Novopan fremstiller bl.a. klimagulve som er egnet ved installering af vandbaseret gulvvarme.

mio. euro 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Omsætning 64,5 69,3 67,8 68,1

Driftsresultat 4,3 4,6 4,4 3,9

Årets resultat 3,5 3,7 3,6 3,1

Aktiver 45,5 40,7 36,1 35,4

Egenkapital 15,7 16,2 17,6 20,1

Soliditetsgrad 35 40 49 57

Antal ansatte 217 217 219 214



Af Ingolf Troensegaard  
(Udlændingestyrelsen), Thomas 
Lindrup (jobsøgende) og Daniel 

Hintz (Løvenholm Gods).

På Løvenholm er der om-
fattende skrælleskader fra 
kronvildt.

Der er udviklet et system 
til at registrere skaderne. 
Opmåling af bevoksninger 
med 5 træarter i visse al-
dersklasser giver et godt 
indtryk af skaderne på hele 
distriktet.

Registreringen skal gen-
tages om 5 år for at måle 

virkningen af de tiltag som 
er indført for at reducere 
skaderne.

I første runde er der un-
dersøgt 11.872 træer. Lærk 
har færre skader end rød-
gran, sitka, douglas og eg. 
De fleste skader opstår i 
vintersæsonen. I blandings-
bevoksninger kan douglas 
fungere som ”lynafleder” 
for at skåne andre nåle-
træer.

Fra A til B, men hvor er A?
Skrælleskader forårsaget af kron-
vildt udgør et stort økonomisk 

problem på mange jyske (og måske 
snart også sjællandske) skovejen-
domme. 

Barkskrælning medfører lavere 
tilvækst, risiko for forkortet om-
driftsalder og nedsat værdi af de 
skrællede træer (se tidligere artikler 
i SKOVEN nr. 8/17, 9/17 og 8/18). 
Tilsammen udgør skaderne en be-
tydelig risiko for den samlede dyrk-
ningsøkonomi for nogle træarter, 
sågar for totaløkonomien på hele 
skovejendomme.

Løvenholm Gods på Djursland 
har i en årrække arbejdet med 
problemstillingen. Indrømmet; det 
er en langsigtet proces, som er lige-
så kompleks, som den er simpel: 
Skrælleskaderne skal reduceres!

Efter ganske kort beskæftigelse 
med problemstillingen står det 
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Foto 1. Eksempler på gamle skrælleskader. Foto 2. Eksempler på nye skrælleskader.



klart, at løsningen ikke kan nås igen-
nem ét tiltag. Der skal indgå flere 
virkemidler, som tilsammen kan re-
ducere dyrenes negative påvirkning 
af skovens øvrige værdier. 

På Løvenholm har vi formuleret 
projektets vision således: ”Skoven 
skal være et levested for kronvildt, 
ikke et skjulested”. 

Der er søsat en række initiativer: 
mindre forstyrrelse (herunder færre 
jagter), øget afskydning, ændrede 
afskydningsmål (bedre køns- og al-
derssammensætning af bestanden), 
flere naturlige muligheder for fourage-
ring m.fl.

Næste spørgsmål er naturligvis 
om den ændrede forvaltning vil 
reducere skrælleskaderne. Allerede 
her må vi bringe en indrømme – vi 
ved det ikke…. ENDNU !

For at kunne udtale sig om hvor-
vidt målsætningen opnås, skal det 
nuværende skadesniveau gøres op. 
Herefter skal skaderne opgøres på 
et senere tidspunkt med de samme 
forudsætninger. 

Vi havde brug for et moniterings-
program, som dels kunne levere 
resultater med en tilstrækkelig 
statistisk sikkerhed, dels ville være 
realistisk at udføre i praksis.

Det lykkedes at engagere Ingolf 
Troensegaard og Thomas Lindrup 
som på daværende tidspunkt var 
specialestuderende på forstkandidat-
studiet. De fik opgaven: Design et 
moniteringsprogram for skrælle-
skader, som kan gentages hvert 5. 
år og giver valide resultater. Målin-
gerne skal kunne udføres på maxi-
malt 1 måned for 2 mand. 

Resultatet blev et 173 siders kan-
didatspeciale med titlen ”Monitering 
bark peeling damages – designing a 
cost-effective inventory program for 
Løvenholm forest district”. 

Vi skal i denne artikel spare læse-
ren for de tekniske detaljer og hur-
tigt komme til resultaterne og kon-
klusioner. Interesserede kan hente 
flere informationer om udviklingen 
af moniteringsprogrammet i den 
efterfølgende artikel. Samme sted 
anføres hvordan kandidatopgaven 
kan rekvireres. 

Monitering af skrælleskader
Indsamlingen af data fandt sted 
fra efteråret 2019 til ultimo januar 
2020. Arbejdet blev udført af Se-
bastian Madsen og Miklas Tækker, 
to energiske (og vedholdende) 
skov- og naturteknikerelever med 
speciale i vildt og biotoppleje. 
Sebastian og Miklas havde andre 

(og mere afvekslende) opgaver i 
perioden, og det totale tidsforbrug 
til dataindsamlingen udgjorde ca. 5 
ugers effektivt arbejde for 2 mand.

Ved evalueringen af projektet har 
registranterne nævnt, at optællin-
gen med fordel kan foregå på egen 
hånd, i stedet for at man går to-og-
to sammen hele tiden. Efter få dage 
er øjet ”tunet” ind på forskellene 
mellem nye og gamle skrælleskader. 
Enkeltmands-registrering udgør ikke 
nogen større risiko for en subjektiv 
registrering. Det betyder at det to-
tale tidsforbrug kan halveres. 

En lille geografisk spredning af 
målepunkterne er meget afgørende 
for registrantens præstation, da det 
sænker tidsforbruget til transport 
mellem målestederne. Placeringen af 
målesteder bestemmes imidlertid af 
træarter og aldersklasser i skoven. 

Der kan med rimelighed forventes 
et lavere tidsforbrug i hedeplantager 
end i østdanske skove, fordi den 
gennemsnitlige litra er større i hede-
plantagerne. 

Hele registreringen blev foretaget 
af de samme to registranter, med 
udgangspunkt i en skrælleskade-
billedbog, som blev udarbejdet i 
forbindelse med kandidatopgaven. 
Derved er den subjektive bedøm-
melse af skrælleskaderne blev holdt 
så konsekvent som muligt. 

11.872 træer er undersøgt 
Moniteringens formål er at beskrive 
den nuværende skadesfrekvens, og 
det er planen at gentage undersø-
gelsen om 5 år. Derfor blev der kun 
registeret skrælleskader som var 
4 år eller yngre. Desuden blev det 
noteret hvorvidt skrælningen var en 
vinter- eller sommerskade. Se foto 1 
og 2.

For at gøre dataindsamlingen 
omkostningseffektiv blev der lavet 
en stratificering af bevoksningerne. 
Herved kunne det afklares hvilke 
træarter og aldersklasser der var 
mest udsatte for skrælninger. 

Det førte til en beslutning om at 
reducere undersøgelsen til de fem 
mest udsatte træarter, i bestemte 
aldersklasser. Det betød at det un-
dersøgte areal blev reduceret fra 
det totale bevoksede areal på 2.860 
ha til ca. 300 ha særligt udsatte 
områder. 

Der blev udlagt et ”net” med en 
maskestørrelse på 80 x 80 m over 
hele Løvenholm, alle knudepunkter 
som var beliggende i en ”udsat be-
voksning” blev besøgt. I hvert knu-
depunkt blev opmålt et antal træer i 
såkaldte måleklynger. 

Der blev besøgt 604 knudepunk-
ter, med hver 3 underenheder, hvor 
de 7 nærmeste træer blev for nye 
skrælleskader. I alt blev 11.872 træer 
undersøgt. De målte træers forde-
ling på træart og aldersklasse frem-
går af Fig. A. Se flere detaljer i bilag, 
bl.a. kort over fordeling af klyngerne 
i figur 8.

Skader på træartsniveau 
I det efterfølgende er kun medtaget 
resultaterne for de (dyrkningsmæs-
sigt) mest betydende træarter.

Det skal understreges, at under-
søgelsen kun omfatter skrælleskader 
fra de seneste 4 vækstsæsoner. Såle-
des kan et træ som ikke er registre-
ret med en skrælleskade, godt have 
en eller flere skrælleskader (og har 
det ofte), som er ældre end 4 år. 
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Billede 1. Registranterne brugte et 
google-map hvori alle klyngernes 
centerpunkter var gengivet. Numme-
ret på hver klynges centerpunkt er 
gengivet ved punktet på kortet. Ved 
hjælp af mobilenhedens GPS, vises 
enhedens faktiske placering med en 
rød plet i kortet. Registranten kunne 
derved bevæge sig hen til det forud-
definerede klyngepunkts centerpunkt 
og begynde dataindsamlingen. 
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Resultaterne er opgjort på indi-
vidniveau og ikke på bevoksnings-
niveau. Det betyder at hvis en sit-
kagran er placeret i en bevoksning 
hvor douglasgran er hovedtræart, 
indgår sitkaen som sitka og ikke 
som en douglas. Det antages, at 
træet (uanset art) har samme alder 
som hovedtræarten, hvilket i et 
produktions-/fladeskovbrug som 
Løvenholm synes at være en rimelig 
antagelse. 

Resultatet ses i figur B. 11,3 % af 
de registrerede træer har en skrælle-
skade som er yngre end 4 år. 

Det bemærkes at kun lærk har 
et signifikant lavere skadesfrekvens 
end de øvrige træarter. Eg (måske 
løv generelt!?) skades mindre end 
nåletræer, men forskellen er ganske 
lille, idet 7,1 % af træerne har en ny 
skrælleskade. 

14,3 % af de registrerede douglas-
graner har en ny skrælleskade. 
Douglas er dermed den mest ska-
dede træart, efterfulgt af rødgran 
med 12,9 % og sitkagran med 11 %. 

Ser man på aldersklasser viser 
det sig, at alle træarter får flest ska-
der i alderen 20-24 år, i gennemsnit 
17,4 % af træerne, og det falder til 
7,1% i alderen 25-29 år. Rødgran ska-
des allerede i alderen 10-14 år, og 
det fortsætter helt til 35-40 år, hvor 
undersøgelsen er aldersmæssigt af-
grænset. 

For douglasgran er hyppigheden 
højest ved alder 35-40 år med 22,2 
%, men det skal bemærkes at der 
kun er ganske få observationer i 
denne aldersklasse (9 stk, jf. fig. A). 

Skader i 
blandingsbevoksninger
Resultater for rødgran og sitkagran i 
figur C, D, E og F viser skader på en-
kelttræer i blandingsbevoksninger. 

Det viser sig at rødgran har flere 
skader, hvis den indgår i en blan-
dingsbevoksning hvor rødgran er 
hovedtræart end hvis den indgår i 
en blandingsbevoksning med sitka-
gran eller douglasgran, som hoved-
træart. Der er ingen signifikante for-
skelle i skadesfrekvensen i relation 
til alder. 

Sitkagran har ca. 12 % skader 
hvis den er i renbestand, mens den 
kun har ca. 1 % skader hvis den ind-
går i en blanding hvor douglasgran 
er hovedtræart. 

Der er ikke opgjort tilsvarende tal 
for douglasgran, da der kun er målt 
meget få douglas i bevoksninger 
med en anden hovedtræart. 
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Fig A. Antal træer som er undersøgt for skrælleskader yngre end 4 år på 
Løvenholm Gods. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total 
(Stk.)

BØG   15 3 6 24

EG   324 427 915 41 1.707

BIR   292 38 33 2 34 399

DGR   1.236 310 123 9 1.678

LÆR 11 405 136 49 22 82 705

RGR 86 280 164 100 578 3.464 4.672

FYR   26 2 9 17 54

SGR 8 935 691 975 20 2.629

ÆR   1 1 2 4

Total (Stk.) 105 3.514 1.771 2.205 602 3.675 11.872

Fig. B. Skadesfrekvens (bemærk kun nye skrælninger, dvs. 0-4 år gamle) af 
de undersøgte træer fordelt på træart og aldersklasser for de mest betydende 
træarter på Løvenholm Gods. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (%)

EG   9,9 11,5 4,3 7,2

DGR   13,3 17,4 15,3 14,3

LÆR   2,7 5,9 2,0 3,4

RGR 8,1 16,1 22,0 9,0 15,7 12,0 12,9

SGR   4,8 22,3 8,8 11,0

GNS. 8,1 9,4 15,8 7,9 15,7 12,0 11,3

Fig C. Skadesfrekvens for rødgran i forskellige bevoksninger, angivet i %. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (%)

Antal Rødgran 86 280 164 100 578 3.464 4.672

EG   25,0 14,3

DGR   12,2 11,5 3,4

RGR 8,1 28,6 31,0 7,1 15,7 12,0 12,9

SGR   20,8 24,3 10,0 11,0

GNS. 8,1 16,1 22,0 9,0 15,7 12,0 12,9

Fig D. Antal rødgran-registreringer i forskellige typer blandinger. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (stk.)

Antal Rødgran 86 280 164 100 578 3.464 4.672

EG   7 4 11

DGR   156 52 208

RGR 86 21 42 56 578 3.464 4.247

SGR   96 70 40 206

Total (stk.) 86 280 164 100 578 3.464 4.672

Fig E. Skadesfrekvens for sitkagran i forskellige typer blandinger, angivet i %. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (%)

Antal Sitkagran 8 935 691 975 20 2.629

EG    

DGR   1,3 1,3

RGR    

SGR   6,6 22,4 8,8 12,3

GNS.   4,8 22,4 8,8     10,8
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Hvornår skrælles træerne?
Der blev registeret 1.263 stk. skræl-
leskader. Tidspunktet for skaden 
- sommer eller vinter - blev vurderet 
for hver enkelt skrælleskade (se foto 
3 for forskel på sommer- og vinter-
skrælning). Skader uden for vækst-
sæsonen udgjorde 69,6 %, mens 
skader i vækstsæsonen udgjorde 
30,4 %. 

For alle træarter under ét er der 
ingen signifikant sammenhæng mel-
lem skadestidspunkt og aldersklasse 
(figur G).

Figur H viser, at der er stor for-
skel på skadestidspunkt, når man 
betragter de enkelte træarter. For 
douglasgran sker ca. 60 % af ska-
derne i vækstsæsonen, mens ca. 
40 % sker uden for vækstsæsonen. 
For eg er fordelingen næsten ligelig, 
mens rødgran, sitkagran og lærk ho-
vedsageligt skades uden for vækst-
sæsonen. 

Hvis skader opgøres for de en-
kelte bevoksninger, er der tilsyne-
ladende ingen geografisk forskel på 
skadestidspunktet. Langt de fleste 
bevoksninger har flere vinterskader 
end sommerskader (Figur I).

Kun ganske få bevoksninger har 
flest skader inden for vækstsæsonen. 
De er geografisk spredt over hele 
distriktet, og med en overvægt af be-
voksninger i områder hvor bestand-
stætheden af kronvildt opleves høj. 

Diskussion af resultaterne
På baggrund af resultaterne kan der 
udarbejdes et ”skadeskort” over den 
samlede skovejendom, som viser 
skadernes geografiske udbredelse 
samt deres intensitet/frekvens, se 
fig. J. 

Kortet afspejler naturligvis sko-
vens træarts- og aldersklassestruk-
tur, idet der kun indgår bevoksnin-
ger med høj risiko for skrælleskader. 
Det viser, at der i nogle områder er 
væsentlig færre skader end i andre, 
og disse forskelle stemmer fint med 
administrationens indtryk af kron-
vildtets foretrukne opholdssteder. 

Det bemærkes dog, at der findes 
bevoksninger med mange skader i 
alle dele af skoven, også i de dele 
som, hidtil har været betragtet som 
”lav-risiko-område”. 

Kortet viser kun skader inden 
der er opstået i de seneste 4 år - et 
tidsrum som svarer til ca. 6 % af en 
nåletræsbevoksnings omdriftsalder. 
Man skal således være mere end 
almindeligt optimistisk for at tro at 
en bevoksning klarer sig igennem en 
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Fig G. Skadestidspunkt fordelt på aldersklasser, procent.

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (%)

Sommerskade   12,1% 6,8% 3,2% 1,5% 6,7% 30,4%

Vinterskade 0,6% 11,3% 17,0% 8,8% 5,8% 26,1% 69,6%

Fig F. Antal sitkagran-registreringer i forskellige typer blandinger. 

Alder, år 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40 Total (stk.)

Antal Sitkagran 8 935 691 975 20 2.629

EG   3 3

DGR   308 4 312

RGR 8 20 28

SGR   624 687 975 2.286

Total (stk.) 8 935 691 975   20 2.629

Foto 3. Vinterskade tv., sommerskade th.

Fig H. Skadernes fordeling på årstid for fem træarter. 
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omdrift uden skrælleskader, selv i 
”lav-risiko-områder”. 

Undersøgelsen viser, at krondy-
rene tilsyneladende foretrækker 
rødgran fremfor sitkagran, men for-
skellen er overraskende lille (under 
15 %). Dette bør måske påvirke den 
forstlige opfattelse af sitkagran som 
et ”sikkert” alternativ i områder 
med mange skrælleskader. 

Eg skrælles på et lavere, om end 
på et overraskende højt, niveau 
sammenlignet med nåletræ. De 

langsigtede konsekvenser af en høj 
skrællefrekvens i eg (og løvtræ ge-
nerelt), er dårligt belyst. Intet tyder 
dog på, at de økonomiske konse-
kvenser er mindre for eg end for 
nåletræ. 

De udvalgte bevoksninger af eg 
er under 30 år, og derfor kan vi ikke 
afgøre hvornår skrælningen aftager 
eller stopper helt.

Lærk er den eneste træart hvor 
skaderne endnu er på et tåleligt ni-
veau, og hvor man med rimelighed 

(med det nuværende skadesniveau) 
kan forvente hugstmodne bevoks-
ninger uden betydende skader fra 
kronvildtets hærgen. 

Resultaterne tyder på at ska-
derne, i hvert fald for rødgran, 
pådrages i hele træets ungdom og 
mellemaldrende periode, helt indtil i 
hvert fald alder 40 år - Man får altså 
aldrig fred (eller rolig nattesøvn)! 

Derfor må vi også erkende at 
afværgeforanstaltninger mod skræl-
leskader som fx hegn, kappeplant-
ning, høvling/rulning, net og kemi 
virker formålsløse. Beskyttelsen 
skal være virksom under størstede-
len af omdriften for at kunne forhin-
dre skaderne. 

De fleste skrælleskader pådrages 
om vinteren, dog med undtagelse af 
eg og douglasgran som skades om-
trent lige meget i og uden for vækst-
sæsonen. Måske er det kronvildtets 
præference for at skrælle netop eg 
og douglas i vækstsæsonen, som er 
årsag til den høje skrællefrekvens 
for disse arter.

At de fleste skader pådrages uden 
for vækstsæsonen er måske næppe 
så overraskende, idet fødeudvalget 
er mindst på dette tidspunkt. En 
anden (måske medvirkende) årsag 
kunne være, at de fleste klovvildt-
jagter afholdes uden for vækstsæ-
sonen. Dermed stresses dyrene og 
presses til at tage ophold i nåletræ-
bevoksningerne, hvor træernes bark 
ofte er eneste tilgængelige ”føde”. 

Den positive læringsvinkel
Nedtrykt og mismodig efter oven-
stående beviser på krondyrenes 
nederdrægtighed overfor forstlige 
ambitioner, må man da kunne finde 
noget positivt i materialet !? Det 
kan der også, og især to forhold bør 
fremhæves:

* Det er ikke sikkert, at alle kron-
dyr er ligeså uregerlige som dem 
der færdes på og omkring Løven-
holm Gods! Vel vidende at vore kol-
legaer i andre regioner også oplever 
kronvildtets fortræffeligheder på 
godt og ondt, er det dog ikke videre 
sandsynligt, at al dårligdom er isole-
ret til Djursland. 

Der er forskellige opfattelser af 
skadesniveauer og -mønstre in-
denfor relativt korte geografiske 
afstande. Vi har således besøgt flere 
kollegaer som (umiddelbart) ikke 
har de samme problemer i sitkagran 
og eg, som vi oplever på trods af 
(umiddelbare) sammenlignelige be-
standstætheder. Noget kunne tyde 
på, at man får den adfærd hos kron-
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Fig I. Skadestidspunkt opgjort i bevoksninger. Langt de fleste bevoksninger 
skrælles uden for vækstsæsonen. Der er tilsyneladende ingen geografisk for-
skel i skadestidspunktet. 

Fig. J. Gennemsnitlig skadesniveau for undersøgte bevoksninger på Løvenholm 
Gods. Jo mørkere farveskala, jo større skadesfrekvens.
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Bilag. Design af  
moniteringsprogrammet

Gennemgang af metode-
overvejelser.

Det grundlæggende spørgsmål var, 
hvor mange målinger der er behov 
for, hvordan målingerne skulle ud-
føres i praksis for at opnå et statisk 
sikkert resultat – og hvorvidt det 
overhovedet var realistisk at opnå 
inden for det ønskede tidsforbrug 
på 2 x 4 ugers arbejde.

Metode
Et skovområde på ca. 44 ha midt i 
Løvenholmskoven blev udvalgt til 
forsøgsområde (samplings-område). 
I dette område blev der udlagt et net 
med en maskestørrelse på 80 x 80 m. 

I hver af nettets skæringspunkter 
blev der placeret en måleklynge. En 

klynge bestod af 5 underenheder 
organiseret i en stjerneform. Hver 
klynge bestod således af et center-
punkt, og 4 øvrige subenheder 20 m 
fra centerpunktet i retning af de fire 
verdenshjørner. 

Dernæst blev skrælleskader 
yngre end 4 år registreret på de 10 
nærmeste træer i hver subenhed, 
dvs. hver klynge bestod af 50 træer. 
I alt blev der udlagt 69 klynger i for-
søgsområdet, og der blev registreret 
3.219 træer. Nogle underenheder 
udgik, da de f.eks. var placeret midt 
i en sø. Se princippet i figur 1 og 2.

For hvert træ blev der registeret 
træart, alder (fra bevoksningsliste), 
og om træet havde en skrælleskade, 
som var yngre end 4 år gammel. 
Desuden blev der noteret tidsfor-
brug til transport, registrering, op-
måling osv. 

Det var fra start besluttet, at 
intervallet mellem moniteringer er 
5 år. Derfor var det nødvendigt at 
kunne skelne mellem nye og gamle 
skrælleskader, så undersøgelsen kan 

vildtet, som man fortjener – hvilket 
i sig selv er opløftende, da det viser 
at problemet KAN løses! 

* Der er muligvis et par skov-
dyrkningsmæssige fif at hente i 
undersøgelsen (når der arbejdes i 
områder med højt skadesniveau): 

Vil man dyrke rødgran skal man 
ikke forsøge at ”gemme” den i blan-
dinger, fx med sitkagran. Rødgran 
skades ganske vist mindre i blan-
ding med sitkagran end i renbe-
stand, men skadesniveauet er fort-
sat MEGET højt! 

Skadesfrekvensen halveres for 
rødgran, når den er i blanding med 
douglasgran. Skadesfrekvensen for 
sitkagran er kun 1 % i blanding med 
douglasgran mod ca. 12,5 % i renbe-
stand

Meget tyder altså på, at man kan 
indplante douglasgran i nåletræs-
bevoksninger som en slags ”lynafle-
der”. Krondyrene foretrækker tilsy-
neladende douglasgran så meget, at 
det er den første som skrælles, hvis 
den findes i bevoksningen. 

Derfor bør vi måske vende vores 
forstlige tankegang omkring blandings-
bevoksninger med douglas på hove-
det – douglasgran skal plantes for at 
beskytte sitka eller rødgran, og ikke 
omvendt! Ideen er ikke ny – fx har 
skotterne har gjort noget lignende i år-
tier; indplantet fyr i flader med sitka-
gran, netop for at beskytte sitkagran.

Derfor kan vi på Løvenholm 
glæde os over at have anlagt ca. 
190 ha blandingsbevoksninger med 
douglasgran over de seneste 20 år. 
Måske får vi trods alt nogle fornuf-
tige sitka-, lærke- og rødgranbevoks-
ninger ud af dem! 

Konklusionen
Vi ved nu at ca. 10 % af træerne i de 
mest efterstræbte træarter og aldre 
på Løvenholm har én eller flere 
skrælleskader som er yngre end 4 
år. Træerne skades hovedsageligt 
uden for vækstsæsonen, med undta-
gelse af eg og douglasgran, som ska-
des næsten lige meget i og udenfor 
vækstsæsonen. 

Undersøgelsen skal gentages om 
5 år, og resultaterne sammenlignes. 
Vi håber selvsagt at skadesfrekven-
sen da vil være lavere – at vores 
forvaltningstiltag virker efter hen-
sigten. 

Uanset om skadesfrekvensen er 
faldet eller steget, vil vi ikke vide 
hvilke tiltag der har virket, og hvilke 
der ikke har. Vi vil således kun 
kunne udtale os om det samlede 
arbejde med en ”bedre” kronvildt-
forvaltning. 

På Løvenholm Gods har vi ar-
bejdet med problemstillingen i en 
årrække. Jo dybere vi kommer i 
materien står én erkendelse fortsat 
tydeligere end alle andre. Der er in-
gen lette eller kortsigtede løsninger 
på problemerne. Kun igennem en 
smartere kronvildtforvaltning* kan 
vi forhåbentlig redde den samlede 
dyrkningsøkonomi i vores skovdrift. 

*Disclaimer – vi ved endnu ikke 
hvad udtrykket ”en smartere kron-
vildtforvaltning”, dækker over!

Fig. 1. Principtegning af en ”klynge” 
med 5 ”underenheder”
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vise udviklingen i skrælleskader i 
perioden mellem to målinger. 

I praksis viste det sig hurtigt som 
en relativt svær og subjektiv opgave 
at bedømme, om en skrælleskade 
var 4 eller 6 år gammel. Derfor 
blev der lavet et større antal stam-

metværsnit på træer med skræl-
leskader. Stammen blev skåret over 
i skrælleskaden, og årringene fra 
”såret” optalt (se fig. 3 og 4). 

På den baggrund blev der lavet 
et katalog med billeder af skræl-
leskader i forskellige træarter og 

aldersklasser, som var henholdsvis 
yngre og ældre end 4 år. Dette kata-
log dannede udgangspunkt for den 
visuelle bedømmelse af træerne i 
forsøgsområdet.

For hver skrælleskade blev det 
registreret, hvorvidt skaden var 
pådraget i eller uden for vækst-
sæsonen (henholdsvis ”sommer-” 
eller ”vinterskade”). De to typer er 
ret lette at adskille. Skader påført 
i vækstsæsonen, hvor vækstlaget 
er saftigt, bliver typisk lange (15-
70 cm) fordi barken kan trækkes 
af i lange strimler. Vinterskader er 
derimod ofte kortere (5-15 cm) og 
har ganske ofte tandmærker (bide-/
gnavmærker), som viser at barken 
er bidt af – stykke for stykke – da 
barken ikke har kunne trækkes af.

På baggrund af de indsamlede 
data blev det klart, at nogle træar-
ter og aldersgrupper var mere udsat 
for skrælleskader end andre (fx var 
ung rødgran mere udsat end gam-
mel bøg). 

For at mindske tidsforbruget til 
dataindsamling blev det derfor valgt 
at undersøge 5 udvalgte (og efter-
stræbte) arter i bestemte aldersklas-
ser. Dette sikrer, at tiden bruges på 
de bevoksninger, hvor der er størst 
sandsynlighed for at finde skrælle-
skader, så dataindsamlingen bliver 
mere omkostningseffektiv. Se figur 5.

Den meget omfattende dataindsam-
ling i forsøgsområdet er selvsagt urea-
listisk at udføre i større skovområder 
eller på hele skovejendomme. Formå-
let med den intensive dataindsamling 
var derfor at skaffe et datagrundlag, 
hvor man kunne udtage delmængder 
og behandle disse delmængder som 
individuelle stikprøver. Delmængderne 
blev udtaget og analyseret ved com-
putersimuleringer, hvor sikkerheden 
på estimatet blev sammenholdt med 
tidsforbruget. Se figur 6.

Der blev i alt udtaget 125 forskel-
lige delmængder af datagrundlaget, 
som hver repræsenterede forskellige 
stikprøvemetoder – dvs. forskellige 
kombinationer af afstand mellem 
klyngerne, antal af underenheder og 
antal træer i hver underenhed. 

Hver stikprøvemetode blev com-
putersimuleret 10.000 gange tilfæl-
digt i datagrundlaget. Sikkerheden 
på metoden blev bestemt ud fra 
andelen af de 10.000 simulationer 
med et ’korrekt’ estimat af skades-
niveauet. Et korrekt estimat skulle 
ligge inden for konfidensintervallet 
af skadesniveauet, som var bestemt 
ud fra det oprindelige datagrundlag. 
I fig. 6 er denne sikkerhed angivet 
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Fig. 2. Placering af klynger og subunits i forsøgsområdet. De rødmarkerede su-
benheder er dem, som falder uden for forsøgsområdet eller er placeret i to el-
ler flere litraer på samme tid – disse forkastes idet alderen på træet ikke kan 
bestemmes ud fra bevoksningslisten.

Fig. 3. Skrælleskade og sammenhørende stammesnitflade af skrællet rødgran, 
som er yngre end 4 år. 

Fig. 4. Skrælleskade og sammenhørende stammesnitflade af skrællet rødgran, 
som er ældre end 4 år. 
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som % within CI (% inden for konfi-
densinterval). 

Af de 125 stikprøvemetoder, 
kunne 15 af metoderne udføres 
inden for den forudbestemte tids-
ramme uden at komme under en 
sikkerhed 79,4% (% within CI). 

Anbefalet forsøgsdesign
De mange simulationer mv. resulte-
rede i en konkret anbefaling af et 
moniteringsprogram på Løvenholm. 

Skoven blev opdelt i udsatte og 
ikke-udsatte områder, så brutto-
arealet blev reduceret fra det totale 
bevoksede areal på 2.860 ha til ca. 
300 ha særligt udsatte bevoksninger. 

I disse udvalgte bevoksninger 
blev det foreslået at udlægge et net 
på 80 x 80 m mellem hver klynge. 
Hver klynge består af 3 underenhe-
der, hvor de 7 nærmeste træer re-
gistreres for skader. Det anbefalede 
design havde et estimeret tidsfor-
brug på i alt 4 ugers arbejde for 2 
mand. Se skitser i figur 7-9.

Det anbefalede design havde en 
beregnet sikkerhed for, at resultatet 
vil være mindst 95 % korrekt, i 94 % 

af de gange hvor moniteringen udfø-
res i sin helhed. 

Der blev desuden udarbejdet en 
brugervenlig ”manual til dataind-
samling” på 7 sider inklusiv gode 
illustrationer. Den er skrevet i et let 
forståeligt sprog og giver praktiske 
anbefalinger til dataindsamling. Mål-

gruppen for manualen er de personer, 
som forestår registreringen i felten. 

Thomas Lindrup og Ingolf Tro-
ensegaard har planer om at udvide 
projektet til flere skovområder 
i Danmark. Ved henvendelse til 
thomaslindrup@hotmail.com eller 
ingolf_troensegaard@hotmail.com er 
der mulighed for at rekvirere den 
samlede kandidatopgave eller starte 
et lignende projekt op.
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Fig. 8. Foreslået opdeling i udsatte og 
ikke-udsatte bevoksninger.

Træart Alder

Rødgran 10-40 år

Sitkagran 15-30 år

Douglasgran 15-30 år

Lærk 15-30 år

Eg 15-40 år

Fig. 5. Andel af træer med skader for forskellige arter og aldre baseret på da-
tagrundlaget med 3.219 træer. 

Fig. 6. Resultat af computersimulationerne for udvalgte 
stikprøvemetoder. De tre første kolonner viser designet for 
stikprøvemetoden, ”Req. Time” viser det estimerede tids-
forbrug for metoden, og ”% within CI” viser andelen af de 
10.000 computersimulationer, der estimerer et korrekt (se 
tekst) skadesniveau. 

Fig. 7. Illustration af en klynge med center-punkt, vest-
punkt og øst-punkt. De grønne prikker repræsenterer de 7 
nærmeste træer til hver underenhed. 

Fig. 9. Placering af klynger (centerpunkter) i ”skrælle-
udsatte”-områder efter opdeling på Løvenholm Gods.



Den Grønne Studenter-
bevægelse har fremsat et 
borgerforslag, bl.a. om at 
indføre et CO2-loft for ny-
byggeri og regulere bygge-
materialers miljøpåvirkning. 

Foreningen Træ i Bygge-
riet bakker op om forslaget.

Byggesektoren står for godt 40 
procent af den globale udledning 
af CO2, hvoraf alene produktionen 
af byggematerialer er ansvarlig for 
hele 11 procent (ifølge FN’s Klimapa-
nel). Grøn omstilling i byggeriet er 
således en vigtig brik, hvis de høje 
klimaambitioner skal indfries. 

Den Grønne Studenterbevægelse 
har nu fremsat et borgerforslag om 
at stille øgede klimakrav til den 
danske byggesektor. Forslaget er 
et modspil til boligminister Kaare 
Dybvads forslag om oprettelsen af 
en frivillig bæredygtighedsklasse i 
bygningsreglementet. 

Borgerforslaget
Studenterne foreslår helt konkret:

1) Loft over CO2e per m2 i ny-
byggeri på 500 kg/m2 over en fuld 
livscyklus. Kravet skal sættes ned til 
400 kg/m2 i 2022 og strammes hvert 
andet år, så loftet rammer 0 i 2030.

2) Vejledninger for træbyggeri i 
Eksempelsamlingen for Brand. Der 
skal være præ-accepterede løsnin-
ger i samme omfang som det i dag 
gælder for byggeri i konventionelle 
materialer.

3) Regulering af byggematerialers 
miljøpåvirkning og pres på naturres-
sourcer.

- I dag handler bæredygtighed 
i byggeriet primært om at sænke 

energiforbruget i ejendommes drifts-
fase ved at stille krav til isolering, 
siger Magnus Smith fra Den Grønne 
Studenterbevægelse. Det har skabt 
gode resultater, og de seneste 50 år 
er vand- og varmeforbruget blevet 
reduceret til en tiendedel. 

- Vi ved således, at fokus på 
driftsfasen og regulering af energi-
forbruget har virket, men nu kan vi 
ikke komme videre ad den vej. Vi 
bør derfor stille lignende krav til 
udledningerne i byggeriets andre 
faser, herunder i produktion af byg-
gematerialer, som er direkte ansvar-
lig for mere end en tiendedel af det 
globale CO2-udslip.

- Derudover viser forskning, at 
det er muligt at reducere udlednin-
gen fra materialeforbrug med 77%. 
Det sker ved at benytte primært 
biobaserede byggematerialer, som 

eksempelvis træ, der i vækstfasen 
faktisk optager CO2 fra atmosfæren. 

- En øget anvendelse af træ i 
byggeriet betyder at bygninger kan 
fungere som en slags CO2-lagre og 
derved være med til at nedbringe 
byggeriets klimaaftryk i hele bygge-
riets levetid. 

Træbranchen bakker op
Organisationen Træ i Byggeriet hvis 
medlemmer er virksomheder i den 
danske byggesektor bakker op om 
borgerforslaget. 

- Byggeriet herhjemme er meget 
konservativt og præget af vane-
tænkning, siger formanden Martin 
Tholstrup. Med dette borgerforslag 
kan vi måske få byggesektoren til at 
tænke nyt. Der bør være fokus på 
andre faser i byggeriets livscyklus, 
herunder produktionsfasen, og vi 
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Studenterbevægelse
ønsker øgede klimakrav 

til byggeriet 

Boligminister Kaare Dybvad (i midten) bliver nu presset af en studenterbevæ-
gelse der ønsker mere træ i byggeriet.



bør erstatte de mere miljøbela-
stende byggematerialer med grønne 
alternativer.

- I Norge har man indført et stats-
tilskud, der tilgodeser anvendelsen 
af træ i byggeriet. Jo flere kubikme-
ter træ, der indgår, jo bedre bliver 
økonomien for bygherren. Også i 
Sverige har man taget nye midler 
i brug for at fremme anvendelsen 
af træ i byggeriet, og det har indtil 
videre haft en positiv påvirkning på 
byggeriet i vores nabolande.

Kilde: Pressemeddelelse fra Træ i 
Byggeriet 12.3.20
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Træ i Byggeriet
Træ i Byggeriet er en interesseor-
ganisation for danske virksomhe-
der, der har træ og træbaserede 
produkter som hovedaktivitet. 
Foreningen er stiftet i foråret 2019 
og består af 29 toneangivende 
virksomheder inden for byggesek-
toren. Alle har fokus på træ og er 
dedikeret til en øget anvendelse 
af træ i byggeriet.

Læs mere i Skoven 1/20 og på 
www.træibyggeriet.dk 

Borgerforslag
Alle kan stille et borgerforslag. 
Hvis et forslag støttes af 50.000 
personer med stemmeret til fol-
ketingsvalget inden for 180 dage 
efter det er fremsat, så har forsla-
get mulighed for at blive behand-
let i Folketinget. 

Forslaget  ”Øgede klimakrav til 
byggesektoren” blev stillet den 25. 
februar 2020, og den 31.3 var der 
525 underskrivere på forslaget. Se 
mere på www.borgerforslag.dk 

Folk går i skoven
Corona giver behov for natur

Coronakrisen har i marts lagt 
mange begrænsninger på vores akti-
viteter. Og når solen skinner, så skal 
vi altså ud i naturen. Naturstyrelsen 
ser langt flere besøgende i statens 
naturområder end normalt for årsti-
den, især i områder tæt på byerne. 

Fire ud af fem danskere har 
under 5 km til et statsligt naturom-
råde. Og det er da også de bynære 
områder, der har haft stigning i 
antallet af besøgende. 

I hovedstadsområdet har f.eks. 
tælleren ved Vestvolden målt en 
stigning i besøgstallet på 25-50% i 
forhold til tidligere år. I Hareskoven 
nord for byen og på Vestamager er 
dre stigninger på helt op mod 100%.

Der er også kraftige stigninger i 
forhold til årstiden i bl.a. Sønder-
skoven i Sønderborg og Bøllemosen 
i Skodsborg nord for København.

I Thy ved Lodbjerg Fyr er der 
tale om en fordobling på hverdage. 
Og i Nordjylland ved Langdal er 
besøgstallet gået fra 100 til 700 på 
to uger.

Men der er også tællere, hvor 
der ikke har været en stigning el-
ler der har været et direkte fald i 

besøgstallet. De sidder typisk i de 
større naturområder, som for de 
fleste kræver en længere køretur, fx 
skovene ved Himmelbjerget, Hulsig 
ved Skagen og Kalø Slotsruin ved 
Mols Bjerge.

Det stemmer også med myndig-
hedernes anvisninger om, at man 
gerne må gå ud og nyde naturen, så 
længe man holder afstand til andre. 
Men også at man ikke skal køre land 
og rige rundt lige nu.

Naturstyrelsen opfordrer til at 
man fortsætter med at gå på opda-
gelse i naturen. Men man skal også 
være klar til at søge mod alterna-
tiver, hvis der er fyldt det sted, man 
havde udset sig. Sørg for at holde 
afstand til andre og følg anvisnin-
gerne på www.coronasmitte.dk

Kilde: www.nst.dk 26.3.20. 
Foto: Ulrik Hasemann

Der er stadig god plads til at nyde sol og frisk luft, samtidig at vi holder afstand 
til hinanden ude i naturen. Her i Boserup Skov ved Roskilde. 

Træer dæmper fristelser
Natur giver færre cravings 
I marts og april er der mange som 
har været hjemme hele dagen. De 
arbejder hjemmefra, er hjemsendt 
eller måske afskediget. Og om af-
tenen hænger mange mere ud ved 
fjernsynet, fordi biografen og værts-
huset er lukket.

Så er det fristende at gå i køle-
skabet og se om der er noget læk-
kert. Tage en bid chokolade, en pose 
chips, ryge et par ekstra cigaretter 
og tage en øl mere eller andre ting 
som vi godt ved vi bør holde igen 
med. Man bliver ramt af ”cravings”.

Men trangen til usunde sager bli-
ver færre hvis man kigger på træer 
eller noget natur. Et nyt studie fra 
University of Plymouth viser nemlig, 
at det at have udsigt over grønne 
omgivelser eller adgang til en have 
eller park bevirker, at de usunde 
fristelser bliver mindre hyppige og 
mindre stærke.

Det er første gang, denne idé 
bliver undersøgt. Resultaterne kan 
tjene som inspiration til at beskytte 
grønne områder i byerne. Og de hæn-
ger godt sammen at ophold i naturen 
generelt øger vores velbefindende, 
og at en skovtur eller havearbejde er 
godt for stressramte. 

Kilde: www.træ.dk 5.8.19



Af Niels Kanstrup, biolog,  
adjungeret seniorforsker,  

Aarhus Universitet

Kronvildtet giver mange 
skader i land- og skovbrug.

Skaderne kan reduceres 
ved at styre forstyrrelserne, 
fx ved at inddele skoven i 
zoner med varierende om-
fang af jagt.

I Norge reguleres afskyd-
ningen ved licenser uddelt 
af lokale vildtnævn.

Ingen af de nationale mål 
for hjortevildtgrupperne, 
fastsat i 2004, er nået.

To ejendomme i Jylland 
forsøger en forvaltning der 
kan forene jagt og jordbrug.

I 2019 arrangerede Løvenholm Gods 
i samarbejde med Aage V. Jensen 
Naturfond og Aarhus Universitet en 
konference med temaet: Kronvildt og 
jordbrug – kan det forenes? 

Ud over danske eksperter var der 
inviteret oplægsholdere fra Tyskland 
og Norge. Til stede var ca. 50 del-
tagere med kronvildtet som en del 
af den professionelle hverdag, både 
som forvaltere, som rådgivere og som 
forskere. Vi giver her et resumé.

Krondyr har levet i det område, vi i 
dag kalder Danmark, i over ti tusind 
år. For de første stenaldermennesker 
og de efterfølgende befolkninger har 
arten primært været en føderes-
source. 

Men i takt med udviklingen af 
jordbruget blev krondyret i lig-
hed med andre arter af vilde dyr 
i stigende grad betragtet som en 
problemart, der kunne påvirke pro-
duktionen i både land- og skovbrug 
negativt. 

Dette kulminerede i slutningen af 
1700-tallet, hvor der blev iværksat 
drastiske forvaltningstiltag. Det be-
tød, at krondyr hundrede år senere 
var udryddet fra Danmark med und-
tagelse af nogle få hundrede dyr i 
Jylland (figur 1 og 2). 

Siden blev krondyret fredet. De få 
tilbageværende bestande genvandt 
langsomt fodfæstet, og nye opstod 
som følge af udslip fra hegn og ud-
sætning. 

Op igennem anden halvdel af 
1900-tallet og ikke mindst over de 
seneste par årtier er arten igen ble-
vet talrigt udbredt i Jylland og lige-
ledes i betydelige dele af Sjælland. 
Den nuværende (forårs)bestand 
anslås til knap 30.000 dyr.

Krondyr er således en del af den 
oprindelige danske fauna og udgør 
alene derfor et natur- og biodiversi-
tetsmæssigt aktiv. 

Desuden er krondyr en nøgle-
art, som kan styrke den biologiske 
mangfoldighed, samtidig med at 
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Skovbrug og kronvildt 
kan forenes!

Figur 1. For hundrede år siden var krondyret omtrent udryddet i Danmark. I dag anslås bestanden til knap 30.000 dyr. 



krondyr er af stor oplevelsesmæs-
sig værdi. Ikke mindst i kraft af 
efterspørgslen på jagt repræsenterer 
kronvildt et meget væsentlig økono-
misk potentiale på ejendomsniveau. 

Stadig problemart
Til trods for, at jordbruget i Dan-
mark har undergået en meget kraf-
tig udvikling og effektivisering over 
de seneste 200 år, volder dyrenes 
tilbagevenden de samme typer af 
problemer. 

I landbruget er det mest udbredte 
problem, at dyrene fouragerer på og 
nedtramper afgrøder. I skovbruget 
er det skrælle- og bidskader på unge 
bevoksninger og kulturer, der er ud-
fordringen (figur 3). 

Det økonomiske tab består af 
værditab på skadede afgrøder, 
fravalg af økonomisk favourable 
produkter og omkostninger til af-
værgning i form af bl.a. hegning. På 
ejendomsniveau kan der være store 
omkostninger forbundet med at 
huse kronvildt.

Afhængig af målsætning og inte-
resse er kronvildt med andre ord 
til både gavn og ulempe. Samtidig 
bevæger bestandene og de enkelte 
dyr sig på tværs af ejendomsskel. 
Alle disse forhold skaber konflikter 
mellem interessenterne og ejen-
dommene. 

Forstyrrelse fra jagt er 
vigtig
Den tyske kronvildtforsker Sven 
Herzog fra Technische Universität, 
Dresden, præsenterede på konferen-

cen resultaterne af en række tyske 
projekter med fokus på GPS-mær-
kede krondyr. 

Resultaterne understreger beho-
vet for at planlægge og målsætte i 
storskala, da dyrene bevæger sig 
over store afstande. Til gengæld lig-
ger nøglen til at reducere dyrenes 
skadesniveau i at variere jagttrykket 
på en geografisk lille skala. 

En fokuseret jagtlig forstyrrelse 
kan reducere vildttætheden lokalt 
(fx i følsomme områder som nykul-
turer). Samtidig kan dyrene kanali-
seres til områder, hvor de ikke vol-
der skade eller måske netop ønskes 
som bidrag til naturpleje. 

Adfærdsændringer hos krondyr 
tager særligt lang tid pga. den lange 
generationstid sammenlignet med 
andre vildtarter. Derfor er det vig-
tigt at tilrettelægge jagt og afskyd-
ning i sammenhæng med skovens 
foryngelsesplaner. 

Det er ikke bare forstyrrelser fra 
kronvildtjagt, man skal være op-
mærksom på. Forårsjagt på råbuk 
med hyppige forstyrrelser i åbne 
områder kan påvirke krondyrenes 
kompensationsperiode og medføre 
øget bid- og skrælletryk. 

De tyske undersøgelser viser, 
at sommerskrælning hovedsage-
ligt udløses af jagtlige eller andre 
forstyrrelser. Man bør især være 
opmærksom på skumringsjagt, som 
kan forstyrre dyr på vej ud på åbne 
fourageringsområder. Derimod er 
dæmringsjagt mere i tråd med, at 
dyrene om morgenen normalt søger 
ind i skoven. 

Et resultat af de tyske undersø-
gelser er, at de enkelte individgrup-
per i krondyrbestandene langt fra 
er homogene. Der er stærke sociale 
strukturer og store adfærdsmæssige 
forskelle dyrene imellem. 

Enkeltdyr, fx en hind, kan have 
en styrende indflydelse på større 
grupper i forhold til opholdssted 
og fødevalg. Sådanne dyr kan være 
nøglen til at reducere – eller øge 
– skadeomfanget. En hind er med 
andre ord ikke bare en hind.

Flere dyr giver ikke flere 
skader
Moritz Franz-Gerstein fra Deutsche 
Wildtier Stiftung tog udgangspunkt 
i praktiske erfaringer fra fondens 
egen ejendom Klepelshagen på 
cirka 950 ha skov og 1.600 ha åbent 
land. Landbruget drives økologisk, 
og skovbruget anvender naturnær 
dyrkning med fokus på naturlig for-
yngelse uden hegn. 

Den overordnede konklusion er, 
at et produktionsorienteret land- og 
skovbrug kan kombineres med en 
stor bestand af krondyr. Erfaringen 
viser, at omfanget af skader ikke 
nødvendigvis hænger sammen med 
antallet af dyr. Det er forstyrrelser, 
og især jagttrykket, der er afgø-
rende for skadesomfanget. 

Med henblik på at regulere for-
styrrelser og optimere afskydnin-
gen, tilrettelægges jagten i et system 
af tre zoner (figur 4): 
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Figur 2. På grund af efterstræbelse og forstyrrelser opholder krondyr sig mest 
i skovområder, selv om de fra naturens side er slettedyr, der foretrækker åbne 
naturtyper.

Figur 3. Frisk skrælning er et hver-
dagssyn på ejendomme med krondyr. 
Omfanget afspejler ikke nødvendig-
vis tætheden af dyr. Forstyrrelser og 
fodring kan fremme den skadelige 
adfærd, der koster skovbruget dyrt. 



Kerneområde bestående af cirka 
300 ha åbent land (cirka 12 % af 
jagtområdet). Her er et helårligt 
jagtforbud, så dyrene kan følge de-
res naturlige adfærd og mere sikkert 
kan opholde sig i det åbne terræn 
frem for skoven. 

Intervaljagtzone mellem kerne-
området og dyrenes tilholdssteder 
i skove (ca. 8% af jagtområdet). 
Her afholdes enkeltmandsjagter 
eller mindre gruppejagter, særligt 
morgenjagt, i juni og oktober for at 
bidrage til afskydningsmålene. Des-
uden afholdes to drivjagter i novem-
ber og december. 

Jagtzone med højere jagttryk 
(cirka 80 % af området). Gennem 
jagten beskyttes især sårbare foryn-
gelsesarealer i skoven og følsomme 
afgrøder på marken. Hovedparten af 
det årlige udbytte nedlægges her.

Der afholdes ikke jagt efter nytår, 
da forstyrrelserne medfører et højt 
energibehov, som kan forøge skade-
omfanget. 

70 år med licensjagt
Vidar Holthe fra den norske sko-
vejerforening opsummerede forvalt-
ningen af kronvildt i Norge, hvor ud-
byttet årligt ligger på ca. 44.000 dyr. 
Jagttiden er fra den 1/9 til 23/12. 

Siden 1951 har afskydningen væ-
ret reguleret ved hjælp af licenser 
uddelt af lokale vildtnævn. Dette er 
baseret på minimumsarealer per li-
cens fra 50 til 500 ha jagtbart areal. 
Kommunerne fastsætter mål for 
bestandenes udvikling ud fra data 
for fødegrundlag, bestandsniveau, 
vildtskader, trafikulykker, etc. 

Et overordnet mål er at sikre en 
afbalanceret bestandsstørrelse og 
kønsfordeling, hvorimod trofæer ikke 
spiller nogen rolle i planlægningen. 

Lovgrundlaget for den norske 
forvaltning af kronvildt fordeler an-

svaret mellem jordejere og myndig-
heder. Der er en generel forståelse 
af, at den gældende model er vel- 
fungerende og giver grundlag for 
den bedst mulige forvaltning.

Utilstrækkelig dansk model
Svend Bichel, formand for den na-
tionale hjortevildtgruppe i Danmark, 
beskrev uindpakket udfordringerne 
i den gældende danske forvaltning 
af kronvildt. 

Ingen af de nationale mål, der i 
2004 blev fastsat som grundlag for 
det frivillige arbejde i hjortevildt-
grupperne, er nået. Til disse mål hø-
rer flere modne hjorte, bedre køns- 
og aldersfordeling, færre skader på 
afgrøder, bedre geografisk spred-
ning og mere etisk jagtudøvelse. 

Bichel konkluderede, at den 
nuværende forvaltningsmodel er 
utilstrækkelig til at sikre såvel vildt- 
som jordbrugsinteresser. Han opfor-
drede kraftigt til en indsats for at 
imødegå uetisk jagt igennem egent-
lig lovgivning. 

Nye veje
Fra den overordnede forvaltning i 
Danmark satte konferencen fokus 
på to konkrete projekter, der på re-
gionalt plan og under de nuværende 
juridiske rammer forsøger at ændre 
forvaltningen ad frivillighedens vej. 

I et proaktivt projekt på og om-
kring Ovstrup Hede nord for Her-
ning, ejet af Aage V. Jensen Natur-
fond, er der skabt stor interesse for 

samforvaltning på tværs af lodsejer-
grænser og mellem lodsejere samt 
jægere. Dette kommer blandt andet 
til udtryk ved en god tilslutning 
til projektmøder, en god kultur for 
drøftelser og samtale samt interesse 
for koordinering af jagt på bestands-
niveau. 

Det er dog endnu for tidligt at 
konkludere om projektet lykkes med 
at ændre jægernes adfærd ved at 
skabe et fælles værdigrundlag for en 
bæredygtig forvaltning.

På Løvenholm Gods går man også 
nye veje. Her har man som mål at 
skabe en forvaltning, der inkluderer 
økonomisk rentabelt jordbrug med 
en god bestand af kronvildt. Dette 
udfordres af, at skader forvoldt af 
kronvildt på land- og skovbrugsarealer 
igennem en længere årrække har 
været stigende og nu anslås til at ud-
gøre knap 1,4 millioner kr om året.

Godset har intensiveret vildt-
forvaltningen, bl.a. ved omlægning 
af jagt fra jagtudlejning, og ved salg 
af jagtdage som redskab til at redu-
cere jagtlige forstyrrelser. Desuden 
planlægges et udvidet samarbejde 
med naboer, lokale hjortelaug og 
den regionale hjortevildtgruppe for 
at styrke forvaltningen på tværs af 
ejendomsskel.

Begge projekter ledsages af 
feltundersøgelser i form af GPS-
mærkning af krondyr. Dette giver 
værdifuld viden om dyrenes be-
vægelser indenfor og imellem de 
enkelte distrikter (figur 5). 
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Praktiske råd fra de 
tyske eksperter
Der anbefales generelt udlægning 
af 5 % af arealet med fodermar-
ker, gerne samlet i større blokke. 
Der må ikke jages på disse. 

Vildtskader kan udløses af 
forkert fodring med meget suk-
kerholdige produkter, der øger 
dyrenes behov for at skrælle træ-
ernes strukturrige bark. Hvis der 
fodres, bør dette ske med hø eller 
et andet cellulosebaseret foder. 
Tilgang til vand er vigtigt.

Figur 4. Inddelingen i et kerneområde uden jagt og forstyrrelser (rød), interval-
jagtzone (blå) og en jagtzone (gul), her fra den tyske ejendom Klepelshagen. 



Samtidig er forskningsresul-
taterne et godt grundlag for en 
fagligt baseret dialog på tværs af 
ejendomsskel og mellem de mange 
interessenter. 

”Take home message”
Konferencen havde mange konkrete 
budskaber. Blandt dem er:

Skovbrug og en stor bestand af 
hjortevildt kan forenes, men det 
kræver en klar målsætning og i 
mange tilfælde en ny forvaltnings-
tilgang.

Jagt og de tilhørende forstyr-
relser er den altafgørende faktor i 
forvaltningen af kronvildt, herunder 
styring af skadeomfanget i jord-
bruget. Har man som mål at forene 
jordbrug med en god bestand af 
kronvildt, er det afgørende at dy-
rene sikres permanente jagt- og for-
styrrelsesfri områder, og at jagten 
på øvrige arealer planlægges nøje i 
forhold til adfærdspåvirkningen. 

Jagt har traditionelt set haft 
størst fokus på, hvilke dyr der 
nedlægges. Der er behov for mere 
opmærksomhed på, hvordan jagten 
påvirker dyr, der ikke nedlægges. 

Krondyr bevæger sig i store om-
råder. Den danske ejendomsstruk-
tur betyder, at mange ejendomme 
”deler” bestande, og at enkeltdyr 
ofte bevæger sig på tværs af et stort 
antal ejendomme. 

Den nuværende forvaltning er 
ejendomsbaseret. Skal de nationalt 
definerede mål både i forhold til 
bestanden og begrænsning af skade 
i jordbruget opnås, kræver det et 
skifte til forvaltning på bestands-
niveau. Dette kræver enten en mere 
dedikeret og ressourcestærk frivillig 
indsats end den hidtidige, lovgiv-
ning, eller en kombination af disse. 

Der er et stigende behov for 
dialog mellem interessenter og på 
tværs af ejendomsgrænser. Dette 
kan fremmes af regionalt og lokalt 
baserede projekter, der anviser en 
bestandsorienteret forvaltning. 
Styrkelse og udbredelse af sådanne 
projekter vil kunne anvise og bi-
drage til en langsigtet, mere bære-
dygtig forvaltning. 

Læs mere
Information om og resumé af de 
enkelte oplæg, diskussion og kon-
klusion kan findes her:

https://www.lovenholm.dk/ 
seekings/uploads/191216- 
Konferencerapport-kronvildt-og- 
jordbrug-L%C3%B8venholm.pdf

De enkelte præsentationer/oplæg 
i pdf-version kan findes her: 

https://www.lovenholm.dk/ 
seekings/uploads/Konferencedias-
samlet-L%C3%B8venholm.pdf

Fotos

1 og 2: © Niels Kanstrup. 3: © Daniel Hintz. 

4: © Deutsche Wildtier Stiftung. 5: © Løven-

holm Gods.
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Figur 5. En kronhinds bevægelsesområde fra september 2019 til februar 2020. 
Et resultat af en undersøgelse gennemført af Løvenholm Gods og Aarhus Uni-
versitet med støtte fra Miljøstyrelsen. 

Skovdyrkning
 med vision og kant
www.teamforst.dk



To ny pilotnaturparker
Nordals og Ringsted
Der er optaget to nye pilotnatur-
parker i mærkningsordningen 
Danske Naturparker: Pilotnaturpark 
Nordals og Pilotnaturpark Ringsted. 
Der findes nu i alt 11 naturparker og 
tre pilotnaturparker.

Danske Naturparker er Frilufts-
rådets mærkningsordning for større 
sammenhængende naturområder af 
regional eller national betydning. 
De må ikke forveksles med national-
parkerne som hører under Miljø- og 
Fødevarministeriet.

Der er 10 kriterier som skal op-
fyldes for at blive naturpark. Blandt 
andet skal mindst 50 % af natur-
parkens areal være beskyttet natur, 
og naturparken skal være forankret 
lokalt gennem inddragelse af borgere 
og lodsejere. 

En pilotnaturpark skal opfylde 
syv af de ti kriterier, hvis man kan 

sandsynliggøre, at alle 10 kriterier 
vil være opfyldt efter en årrække.

Frivillighed er et bærende ele-
ment for Danske Naturparker, og 
udvikling af naturparkerne skal ske 
nedefra. Alle lodsejere, foreninger, 

borgere og andre interessenter be-
stemmer selv, hvilke tiltag man vil 
deltage i.

Mærkningen gælder i fem år. 
Herefter skal parkerne genmærkes.

Ansøgninger om at blive natur-
park vurderes af Danske Naturpar-
kers Nationalkomité. Det er Frilufts-
rådets bestyrelse, der afgør, om 
et område kvalificerer sig som en 
Dansk Naturpark. 

I en naturpark skal der bl.a. ud-
vikles en naturparkplan, som skal 
sikre, at naturparken både passer 
på naturen og at du som besøgende 
kan få de bedste oplevelser i den. 
Der vil derfor altid være en balance 
mellem benyttelse og beskyttelse af 
naturen i en Dansk Naturpark. 

En naturpark er et større sam-
menhængende landskab, der ofte vil 
indeholde naturområder af regional, 
national og international betydning. 
En naturpark er velafgrænset med 
stor landskabelig skønhed, naturrig-
dom og kulturhistorisk værdi. 

Læs mere www.friluftsraadet.dk/
danskenaturparker 
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Kort over alle naturparker (de to nye 
pilotnaturparker indgår ikke).

Nordals har nu fået en pilotnaturpark.

Naturparker
Tolne
Randers Fjord
Nissum Fjord
Vesterhavet
Lillebælt
Mølleåen
Amager *
Åmosen
Nakskov Fjord *
Maribosøerne *
Christiansø

Pilotnaturpark
Flyndersø og Sønder Lem Vig
Nordals
Ringsted

* er netop genmærket

Ny skov ved Odense
319 ha syd for byen

Odense Kommune vil over en år-
række rejse en skov på 319 ha 
sammen med Naturstyrelsen, 
Vandcenter Syd og Friluftsrådet. 
Skoven skal ligge ved Lindved lige 
syd for byen og tæt på motorvejen. 
For de kommende tre år har kommu-
nen afsat 13 mio. kr, og den samlede 

pris ventes at nå op på 70 mio. kr. 
Der er flere formål med skoven. 

At beskytte grundvand, forbedre 
friluftslivet og binde CO2 der kan 
hjælpe til at opfylde byens mål om 
at blive en CO2-neutral storby.

Kommunen ejer noget af den jord 
der skal bruges, men der skal også 
erhverves nye arealer mellem Højby 
og Volderslev ved Lindved Å. Og 

allerede nu har man planer om en 
fase 2 med yderligere 210 ha skov.

Den største skov ved Odense er 
Elmelund Skov vest for byen, lige 
nord for motorvejen. Den blev ind-
viet i 2013 og var på 305 ha. I sep-
tember 2016 blev det besluttet at ud-
vide skoven med yderligere 140 ha.

Kilde: www.fyens.dk 2.1.20



Fra affald til 
byggemateriale
Træ nedbrydes af en svamp
Byggematerialer koster meget energi 
at producere og transportere, og 
efter brug kan de være svære at 
genbruge. Med andre ord er CO2-af-
trykket og ressourcetrækket enormt 
på langt de fleste byggematerialer. 

Derfor er der store perspektiver 
i at Søren Jensen A/S er ved at ud-
vikle et cirkulært byggemateriale af 
affald med lavt CO2-aftryk. 

Materialet dyrkes ved at lade 
myceliet af en svamp vokse i et tæt-
pakket netværk i bioaffald. Det kan 
være ubehandlet og behandlet træ, 
have-park affald og tekstiler. I denne 
proces nedbrydes og omdannes af-
faldet inkl. giftigt indhold. 

Slutproduktet er et materiale 
som er bionedbrydeligt, stærkt, let, 
isolerende, formbart, samt vand- og 
brandafvisende. Materialet kan fx er-
statte træbeton, mineraluld og spån-
plader, og det kan bruges som iso-
lering, indervægge og akustikpaneler.

Metoden er et resultat af in-
novationskonkurrencen ”Circular 
Construction Challenge”, som Real-
dania udskrev i 2018, og den er nu 
tildelt Energiforum Danmarks Inno-
vationspris.

- Når man hører om mycellium-
materialet første gang, bliver man 
skeptisk, siger formand for Energi-
forum Danmark, Lars Thygesen. 
Kan det virkelig lade sig gøre og 
giver det mening? Svaret på begge 
spørgsmål er heldigvis ja. 

- Hvis vi skal nå i mål med den 
grønne omstilling, skal vi finde an-
dre metoder og andre materialer 
end vi plejer. Det er mycellium-
materialets store kvalitet, at det 
både er energilet at fremstille og 
bionedbrydeligt.

- Innovation er at adressere et 
problem på en helt ny måde, siger en 
af dommerne Mads Lyngby Petersen. 
I stedet for at forfine eller optimere 
allerede eksisterende materialer og 
koncepter, starter man forfra og ud-
vikler noget helt nyt.

Der var nomineret tre forslag til 
prisen. De to andre forslag var (1) 
en kombination af et ventilations- 
vindue og en varmepumpe, der 
sikrer godt og energieffektivt inde-
klima, og (2) en IT-løsning, der ved 
hjælp af bygningsdata, sensorer og 
kunstig intelligens løbende optime-
rer bygningsdriften til lavere energi-
forbrug og klimaaftryk med et godt 
indeklima.

- Vi har taget de første skridt på 
vej mod at udvikle et af fremtidens 
byggematerialer, siger Andreas 
Castberg fra Søren Jensen A/S. Det 
er et materiale som ikke bruger res-
sourcer, men afhjælper et stigende 
affaldsproblem. 

Kilde: www.energiforumdanmark.dk 
7.11.19, wikipedia. 

Foto: Søren Jensen A/S

Mycelium
(af græsk mykes = svamp) er den 

underjordiske del af en svamp. Myce-

lium består af et sammenhængende 

trådformet netværk af cellestrukturer, 

der betegnes hyfer. Dette trådformede 

hyfesystem danner et underjordisk 

netværk, der kan opnå et stort omfang. 

I skoven ser man den overjordiske del i 

form af fx paddehatte, men det er kun 

et frugtlegeme som findes i kort tid.
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En svamp omdanner biologisk materiale som fx træaffald til et materiale der 
kan forarbejdes til isoleringsplader i byggeriet.

Fransk træbyggeri
Mindst 50% træ fra 2022

Den franske regering har fremsat 
lovforslag om, at alt offentligt byg-
geri fra 2022 skal bestå af mindst 50 
procent bæredygtige materialer, og 
dermed menes primært træ, hamp 
og strå.

Og til OL i Paris i 2024 skal de fle-
ste bygninger bygges af 100% træ, da 
det skal være det mest bæredygtige 
OL til dags dato. Bygninger op til 8 
etager, der bygges til OL, skal være 
af 100% træ.

Loven kommer på baggrund af, 
at Frankrig vil være CO2 neutral i 
2050. Den franske stat planlægger 
at bygge 100 boligområder i forstæ-
derne efter loven om bæredygtige 
boliger. 

Kilde: Danske Byggecentre 13-3-20

Annoncer i SKOVEN og SKOVEN-Nyt
Med en annonce i SKOVEN og SKOVEN-Nyt 

når du ud til 3300 læsere i det praktiske skovbrug.

Kontakt Liselotte Nissen, Dansk Skovforening, 
for nærmere information.



Fossilfri biometanol
Fra Södra til Emmelev

Den sydsvenske skovejerforening 
Södra besluttede i 2017 at bygge en 
fabrik for kommerciel biometanol 
ved cellulosefabrikken i Mönsterås, 
og det er blevet verdens første fabrik 
af sin art. 

Råvaren er træaffald fra bære-
dygtig skovdrift, og det er en del af 
den cirkulære proces på fabrikken 
i Mönsterås som går ud på at alle 
dele af råtræet skal udnyttes. Bio-
metanolen fremstilles af den råme-
tanol som opstår ved produktionen 
af cellulose. 

Udviklingen af biometanol er i 
tråd med Södras egen strategi om 
omlægning til fossilfrie transporter 
af råtræ og træprodukter frem mod 
2030 (Skoven 1/20). Biometanol kan 
blive erstatning for fossil metanol 
der anvendes i transportsektoren 
samt som basiskemikalie i den kemi-
ske industri.

Den første leverance af biome-
tanol afgik den 20. februar til Em-
melev A/S på Fyn som anvender den 
i produktion af biodiesel. Emmelev 
har en stor produktion af biodiesel 
baseret på lokal raps – men de an-
vender metanol fremstillet af natur-
gas som råvare i produktionen. 

Nu kan Emmelev altså lave en 
biodiesel som er baseret på 100% 
fornybar energi – raps fra danske 
marker og træ fra svenske skove. 
Samtidig reduceres fabrikkens CO2 
aftryk med 70%.

Emmelev har indgået en fast af-
tale om at aftage biometanol fra 
Södra. De lægger vægt på nærhed 
og regional produktion, og det op-
fyldes her da Sverige anses for en 
del deres nærområde. Biodieselen 
anvendes til tung vejtransport såsom 
busser og entreprenørmaskiner. 

Kilde: www.sodra.com 20.02.2020, 
Børsen 4.4.19, www.emmelev.dk. 

Foto: Södra.

Emmelev A/S 
Emmelev er en famileejet virksom-
hed der ligger i Otterup på Fyn. 

Emmelev køber rapsfrø fra land-
mænd. Rapsen anvendes til fremstil-
ling af rapsolie til industrien, raps-
kager med højt indhold af protein 
og fedt til kvægfoder, samt glycerin 
til fødevare- og farmaindustri.

Omsætningen var i 2018 886 mio. 
kr med et nettoresultat på 34 mio. 
kr. Salget af biodiesel udgør om-
kring halvdelen af omsætningen. 
Emmelev har miljøtilladelse til at 
fremstille 220.000 tons biodiesel og 
udnytter i dag halvdelen af tilladelsen.

138 SKOVEN  4  2020

KORT NYT

Södras fabrik i Mönsterås nord for Kalmar ved Østersøen fremstiller nu biome-
tanol af træaffald.

Halm i Studstrupværket 
10% halm sammen med flis

Ørsted har besluttet at Studstrup-
værket ved Århus kan gå over til 
at fyre med halm og træpiller på 
samme tid. Og det er faktisk en lille 
sensation – men det kræver en for-
klaring.

Halm indeholder relativt meget 
silicium. Hvis halm afbrændes ved 
over 600 grader vil der sætte sig 
slagger i kedlen og røgrørene. 

Afbrænding af halm under 600 
grader er fint til fjernvarmeproduk-
tion. Men elproduktion kræver høje 
temperaturer for at få damp under 
højt tryk som kan trække de tunge 
generatorer.

Det viste sig så for en del år siden 
at det var muligt at undgå slagger 
ved samfyring af kul og halm. Men 

kul er på vej ud af de danske kraft-
værker, og derfor er forbruget af 
halm til elproduktion faldet i de se-
nere år. Studstrupværket stoppede 
således med kulfyring – og dermed 
brug af halm – i 2016.

Nu er man så kommet frem til at 
halm kan udgøre 8-10% af brændslet. 
Studstrupværket forventer i den 
kommende varmesæson at bruge 
40.000-45.000 tons halm. 

Betydningen for de danske 
skove er minimal. Flis og træpiller 
til elproduktion kommer helt over-
vejende fra udlandet, bl.a. fordi der 
er behov for store mængder der 
oftest skal komme med skib. Og 
selvom samfyring af træ og halm 
skulle blive mere udbredt er der 
tale om små mængder.

Kilde: www.orsted.com 29.05.2019
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Energiskov i Nørre Aaby
Bidrag fra elkunder
Energiselskabet Ewii vil nu betale 
for en lille byskov i Nørre Aaby på 
Vestfyn. Pengene stammer fra fir-
maets kunder som har mulighed for 
at vælge et tillægsprodukt på deres 
el-aftale. Det er samme type aftale 
som energiselskabet NRGi har op-
rettet (se Skoven 3/20)

Ewiis kunder kan donere penge 
til plantning af skov, og pengene går 
ubeskåret til skovplantningen. Til 
efteråret vil borgerne i Nørre Aaby 
kunne være med til at plante 4000 
træer ved Søndergade.

Det er indholdet i en aftale mel-
lem Middelfart Kommune, Folke-
skov.dk (Growing Trees Network 
Foundation) og energikoncernen 
Ewii som leverer el, varmt vand og 
fiber i Trekantsområdet.

- Dette samarbejde passer som 
fod i hose med vores grønne pro-
fil, siger formanden for Middelfart 
Kommunes Miljø- og Energiudvalg, 
Morten Weiss-Pedersen. Det gælder 
hvad enten vi taler klima, biodiver-
sitet og forbedring af de rekreative 

muligheder i lokalsamfundene.
- Vi oplever en øget bevidsthed 

om eget klima-aftryk hos vores kun-
der, siger salgs- og marketingschef 

hos Ewii, Klaus H. Stenger. Derfor 
indfører vi muligheden for at hjælpe 
med skovvækst, når man har en el-
aftale med os.

Kilde: Pressemeddelelse 5.3.20
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Ewii leverer strøm til Trekantsområdet, og nu kan kunderne være med til at 
plante 4000 træer til gavn for klima, biodiversitet og grundvand.

Skovbegravelse i 
Randers
Ligger i udkanten af byen

I juni 2015 vedtog Randers Kom-
munes miljø- og teknikudvalg at 
placere en urnebegravelsesplads i 
Lykkeshøj Skov som ligger i kanten 
af byen, sydøst for centrum. 

Kirkeministeriet har nu godt fire 
år senere endelig godkendt ved-
tægterne for begravelsespladsen. 
Navnet er ændret fra det oprinde-
lige forslag Søndre Skovbegravelses-
plads / Skovmindeplads i Lykkeshøj 
skov til Søndre Urnebegravelsesplads 
i Lykkeshøj Skov. 

Ministeriet har ønsket dette indar-
bejdet, så der ikke vil herske tvivl om, 
at der er tale om en begravelsesplads, 
som hører under begravelseslovens 
bestemmelser, samt at pladsen kun er 

til urner og ikke kistebegravelser.
Søndre Urnebegravelsesplads i 

Lykkeshøj Skov ligger, som navnet 
antyder, i Lykkeshøj Skov der ligger 
op til Hammelvej og Clausholmvej. 
Urnebegravelsespladsen er på godt 
2.500 m2 og har indtil videre plads 
til 900 urnegrave. Den ligger lige 
nord for Lykkeshøj Rideskole med 
indkørsel til begravelsespladsen lige 
øst om rideskolen.

Indbyggere i Randers Kommune 
er sikret ret til bisættelse i urne-
begravelsespladsen. Til det formål 
er der til enhver tid reserveret 300 
pladser. Urnebegravelsespladsen er 
uindviet jord, hvorfor urner fra alle 
trosretninger kan blive nedsat.

Der er offentlig adgang til begra-
velsespladsen, men der skal selvføl-
gelig tilstræbes sømmelig opførsel 
ved færdsel på stedet. Kommunens 

kirkegårdskontor fører protokol og 
kort over urnebegravelsespladsen 
samt tilsyn i forbindelse med urne-
nedsættelser.

Urnegravstederne udlægges som 
anonyme gravsteder på ½ x ½ meter. 
Urnegravstederne kan ikke reserveres. 
Fredningsperioden for gravstederne 
er 10 år og kan ikke forlænges.

Der må ikke opsættes monumen-
ter eller anden form for udsmyk-
ning, mindesmærker eller markering 
af urnegravstedet. Der må heller 
ikke være anden beplantning end 
den som er naturlig for skoven.

Der er mulighed for at overvære 
urnenedsættelse på Søndre Urnebe-
gravelsesplads. Det er kirkegårds-
kontoret, der fastsætter tidspunkt 
for nedsættelsen samt hvor urnen 
skal nedsættes.

Kilde: www.randers.dk 27.2.20
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293.000 ha PEFC skov 
PEFC er større end FSC
I december 2019 var der 292.795 ha 
PEFC certificeret skov i Danmark. 
Den anden ordning, FSC, har 224.146 
ha certificeret i Danmark. Det sam-
lede areal med skov og anden træ-
bevoksning i Danmark er 627.000 ha. 
En del arealer er certificeret efter 
begge ordninger.

PEFC Danmark har på det sene-
ste oplevet en eksplosiv stigning 
i mængden af skovcertifikater. De 

peger på at efterspørgslen på cer-
tificeret træ hos virksomheder, for-
brugere og det offentlige er steget 
som reaktion på øget ansvarlighed 
over for lovlighed, klima og miljø. 

På verdensplan har PEFC certifi-
ceret over 325 mio. hektar fordelt 
på 40 lande. FSC har certificeret 
207,1 mio. ha fordelt på 90 lande. 
Det samlede skovareal i verden 
udgør 3.999 mio. ha (2015). Også på 
verdensplan er en del arealer certi-
ficeret efter begge ordninger.

PEFC certificerede de første 
skove omkring 2000 i Finland, 
Norge, Tyskland, Sverige og Østrig. 
PEFC var i starten udelukkende 
europæisk, men kan i dag certificere 
skov i hele verden. FSC har eksi-
steret siden 1994 og har hele tiden 
arbejdet globalt.

Kilder

www.pefc.dk 20.2.20, www.fsc.org, Skov-

statistik 2018, udgivet af Københavns 

Universitet.

Coop vil anlægge ti 
Folkeskove
Samlet 1.000 ha skov på 10 år

Sammen med danskerne vil Coop 
over de næste ti år plante ti Folke-
skove i Danmark på tilsammen 1.000 
ha. Den første skov indvies 6. maj 
2020 og følges op af en ny skov 
hvert år de efterfølgende ni år. 

- Vi ser Coops Folkeskove som 
klimaaktivisme i øjenhøjde. Det 
sker ud fra en tanke om hvor langt 
vi kan komme, hvis vi i fællesskab 
trækker de til tider lidt højtravende 
klimaambitioner ned på jorden. Vi 
skal i bogstavelig forstand få dem 
til spire nedefra og op, siger adm. 
direktør for Coop, Peter Høgsted.

Skovene tager afsæt i Coops 
154-årige foreningsejerskab og 1,8 
millioner medlemmer. Ambitionen 
er at engagere lokalområder og 
samarbejdspartnere i den konkrete 
opbygning af folkeskovene. 

Der bliver således etableret ti 
lokale skovråd omkring hver skov. 

Derved sikres, at skovene tilbyder 
aktiviteter og oplevelser for familier, 
unge og ældre. Folkeskovene fordeles 
over hele landet, og de vil bestå af 
hjemmehørende arter

- Skove har den fordel, at de 
modsat fx en vindmølle kan skabe 
liv. Coops Folkeskove skal være 
grønne åndehuller, der kan fungere 
som fristeder for de fællesskaber, 
der altid har gennemsyret os som 
andelsforening og demokratisk ejet 
virksomhed.

Skovene etableres i samarbejde 
med Hedeselskabet.

- Vi er meget glade for at kunne 
bidrage med vores viden inden for 
skov og skovrejsning. Sammen med 
Coop kan vi med vores nye skov-
rejsningskoncept gøre en forskel 
for naturen, siger Bent Simonsen, 
konstituereret adm. direktør i Hede-
selskabet.

Coop vil også inddrage Danmarks 
Naturfredningsforening i projektet. 

- Vi står i både en klima- og natur-
krise, hvor den vigtigste løsning er 

at give mere plads til naturen, siger 
præsident Maria Reumert Gjerding. 
Derfor er vi begejstrede for, at Coop 
med deres nye folkeskove vil skabe 
mere natur og samtidig engagere 
danskerne over hele landet i etable-
ring af de nye skove. 

Tilplantningen af den første folke-
skov starter onsdag den 6. maj 
2020. Det er årsdagen for den første 
brugsforening, der åbnede i Thisted 
6. maj 1866. Datoen vil gå igen ved 
de kommende års åbninger af folke-
skove, så den 6. maj kan blive brugs-
bevægelsens grønne mærkedag.

Coops Folkeskove kommer i for-
længelse af Coops Ansvarligheds-
strategi, som blandt andet indeholder 
et mål om 75 pct. mindre CO2 i 2025 
og et positivt klimaregnskab i 2030.

Strategien omfatter initiativer for 
mere end én milliard kroner. Udover 
Folkeskovene vil der blive aktiviteter 
inden for bl.a. madspild, reduktion 
af plast, mere økologi og væsentlig 
reduktion af skadelige stoffer.

Kilde: Pressemeddelelse 29.2.20

Udvikling i dansk PEFC certificeret skov 2008-2019. Lande med PEFC certificeret skov.
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Laura væltede ½ mio. m3

Kuling her, storm i Sverige

Der blev varslet storm den 12. 
marts, og den fik navnet Laura. På 
Røsnæs ved Kalundborg kom der 
vindstød af orkanstyrke, 33,6 m/s.

Der var imidlertid kun to steder 
hvor der blev målt middelvind af 
stormstyrke, 24,5 m/s. Det var Røs-
næs ved Kalundborg og Hammer 
Odde på Bornholm. 

Hvis blæsten skal betegnes som 
en regional storm skal middelvinden 
være over 24,5 m/s i mindst 10% af 
de kystnære områder, og det var 

ikke tilfældet her. DMI har derfor 
klassificeret Laura som et regionalt 
klasse 1 blæsevejr.

Mad til barkbiller
På vej ind over Sverige tog stormen 
til. Den 12.-13. marts væltede i alt 
500.000 m3, heraf 400.000 m3 i Ble-
kinge og sydlige del af Kalmar län 
(ud for Öland). Desuden faldt der 
lidt i Kronoberg län, Halland og det 
nordligste Skåne. Der ligger mest i 
kanten af afdrifter og op til nyligt 
tyndede bevoksninger.

I løbet af vinteren har der været 
flere mindre storme, og derfor ligger 

der en del væltet træ i skovene i det 
sydlige Sverige. Netop i denne del 
af Sverige er der i forvejen mange 
angreb af barkbiller efter tørkesom-
meren 2018. 

Stormfældede træer er meget 
velegnede til at opformere billerne, 
og hvis bestanden af biller bliver 
høj kan de angribe stående, sunde 
træer. De væltede træer bør derfor 
skoves hurtigst muligt. Stormfalds-
området er et såkaldt bekæmpel-
sesområde for granbarkbille hvor 
der højst må ligge 3 m3/ha dødt træ 
efter 1. juli.

Kilder: www.dmi.dk 13.3.20,  
www.skogsstyrelsen.se 18.3.20,  

via.tt.se 18.3.20

Rødt viser områder i Sydsverigemed 
høj risiko for angreb af barkbille.

De kraftigste vindstød var i de centrale del af landet.

Fra savsmuld til benzin
Ny fabrik anlægges

Preem er Sveriges største benzin-
selskab og vil nu lave benzin og 
dieselolie af savsmuld. Brændstoffet 
bliver CO2 neutralt fordi det ikke er 
baseret på fossile råvarer.

Preem og savværksgruppen 
Setra har sammen lavet selskabet 
Pyrocell som placeres ved Setras 
savværk i Gävle nord for Stockholm. 
Pyrocell sættes i drift i slutningen 
af 2021. 

Fabrikken skal fremstile 25.000 
ton pyrolyseolie om året, svarende 
til 15.000 personbilers årlige forbrug 
af brændstof. Olien skal forædles vi-
dere ved Preems raffinaderi i Lysekil 
ved Göteborg til benzin og diesel. 

Preem har mange erfaringer med 
fremstilling af brændstof fra træ. 
Siden 2010 har selskabet fremstillet 
brændstof på basis af fyrreolie. Det 
er en del af sortluden som er et 

restprodukt fra produktion af cellu-
lose hvor fyrrespåner bliver kogt.

Fyrreolien forarbejdes på fabrik-
ken SunPine i Piteå som er lavet i 
samarbejde med Sveaskog, Södra, 
Kiram og Lawter. Ifølge Lunds 
Tekniska Högskole er brændstoffet 
fra fyrreolie 90-95% klimapositivt, 
på niveau med eldrevne køretøjer.

Preem vil også lave en fabrik til 
at producere jetbrændstof i samar-
bejde med SAS. Fabrikken skal være 
klar i 2024, og målet er at den skal 
levere alt det brændstof som SAS 
skal bruge til indenrigsflyvninger i 
Sverige.

Preem har et mål om at fremstille 
5 mio. m3 fornybare brændstof-
fer i 2030. Det svenske forbrug af 
brændstoffer var i 2018 på 9,5 mio. 
m3, hvoraf 1,9 mio. m3 var lavet af 
biologiske råvarer. 85% af brændstof 
baseret på biologiske råvarer impor-
teres til Sverige.

Kilde: www.preem.se



Marts er blevet varmere
Men nedbør er ikke steget

Temperaturen i marts i perioden 
1991-2020 var i snit 3,3 grader, og 
det er 1,2 grader mere end i den 
foregående 30-års periode, 1961-1990. 
Nedbøren er derimod den samme i 
begge perioder, 46 mm. Se figur 1. 

Når vi ser på vejret i et bestemt 
år vil vi ofte sammenligne med 
hvordan det plejer at være. Vejret 
svinger imidlertid meget fra år til 
år, som det fremgår af figur 2. For at 
undgå at tilfældige udsving påvirker 
beregningen af klimaet anvendes en 
periode på 30 år. 

Verden over anvender meteo-
rologer den samme periode til at 
beregne den lokale klimanormal, og 
vi kan nu beregne den nye klima- 
normal for 1991-2020. Den nye 
normal for marts måned vil derfor 
være 3,3 grader for temperatur og 
46 mm for nedbør.

Tilsvarende beregninger er tidli-
gere lavet for de to første måneder 
i året. Januar blev 1,6 grad varmere 
og 8 mm vådere i 1991-2020 i forhold 
til de foregående tredive år. Og fe-
bruar blev 1,5 grad varmere og 12 
mm vådere i 1991-2020. (Se mere i 
Skoven 2/20 og 3/20).

Klimaforandringer eller 
tilfældigheder?
Når vi beregner gennemsnittet af det 
danske vejr, som har præget måneden 
de seneste 30 år – kaldes det for 
en ’klimanormal’. Klimanormaler er 
vigtige værktøjer til at følge klima-
forandringer.

- Hvis forskellen mellem to 30-års 
perioder er meget lille i forhold til 
de naturlige udsving fra år til år, 
kan man ikke sige med sikkerhed, at 
der er tale om en klimaændring, for-
klarer Peter Langen, som er daglig 
leder af DMI’s klimaforskning. Der 
er nemlig en høj sandsynlighed for, 
at forskellen på 30-års perioderne 
er tilfældig. 

- Forskellen på 1,2 grader for 
marts er dog nævneværdig. Når vi 
holder de nye klimatal for marts op 
mod de tidligere kan vi konkludere, 
at ændringen af temperaturen i 
marts holder vand, også i statistisk 
forstand. Klimaet i marts er altså 
blevet varmere.

Forår bliver varmere og  
vådere
DMI’s observationer viser, at det 
danske klima har ændret sig siden 

målingernes start i 1873. De nyeste 
opgørelser for både januar, februar 
og nu også marts viser, at det er 
blevet varmere i Danmark, men 
hvordan ser fremtiden ud?

- I Klimaatlas kigger vi ikke på 
enkelte måneder, men på årstider, 
siger klimaforsker Rasmus Anker 
Pedersen fra DMI. Da marts er en 
forårsmåned, er det derfor mest 
oplagt at holde måneden op mod 
fremtidens forår. 

- Her viser DMI’s Klimaatlas, at 
fremtidens klima mod slutningen af 
århundredet vil byde på gennem-
snitligt vådere og varmere forår. 
Hvor meget varmere og vådere for-
året bliver, afhænger af udledningen 
af CO2. 

- Kigger vi derimod på den nær-
meste fremtid, altså perioden 2011-
40 forventer vi ikke nogen markant 
ændring i forårsnedbør. Det bedste 
bud er en smule mere nedbør, men 
set i forhold til den naturlige varia-
bilitet vil den lille ændring forment-
lig ikke være signifikant. 

- Derudover er usikkerhedsinter-
vallet, der viser forskellen mellem 
de forskellige klimamodeller, så 
bredt at det er meget usikkert om 
forårsnedbøren øges, mindskes eller 
forbliver uforandret i den nærmeste 
fremtid.

Kilde: www.dmi.dk 31.3.20
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Middeltemperaturen for marts år for år (zig-zag streger) og gennemsnit af 30-
års perioder (vandrette streger).

Klimanormaler i 30-årige perioder for henholdsvis middeltemperatur og ned-
børsum for marts siden målingernes start i 1874. 



Videncenter for 
Træbyggeri
Stiftes af ingeniørfirma

Ingeniørfirmaet Moe har over de 
sidste tyve år været med til at op-
føre 65.000 m2 træbyggeri. Nu har 
de – i samarbejde med foreningen 
Træ i Byggeriet – besluttet at samle 
deres kompetencer i et nyt viden-
center for træbyggeri.

Videncenteret bliver ikke en fy-
sisk enhed, men består af en række 
specialister inden for brand, akustik, 
indeklima, Cost Management, bære-
dygtighed og selvsagt trækon-
struktioner. 

Videncenteret skal bringe den 
nyeste viden frem. MOE har eksem-
pelvis opbygget ny ekspertise inden 
for sundt byggeri, og her er der 
gjort mange nye opdagelser med 
relevans for træbyggeri.

Formand for Træ i Byggeriet og 
adm. direktør i Taasinge Elementer, 
Martin Tholstrup, ser frem til sam-
arbejdet:

- Regeringens klimamålsætning er 
klar og tydelig, og det at substituere 
mere miljøbelastende byggematerialer 
med træ, har en effekt, vi alle kan for-
stå. At udvikle branchens kendskab 
og erfaring omkring træbyggeri kræ-
ver, at vi vil dele den viden, vi har. 

Moe’s erfaringer stammer blandt 
andet fra etageboligerne på Lisbjerg 
Bakke, der i 2018 blev kåret til Årets 

Byggeri og generelt er blevet et 
pionerprojekt for træbyggeri i 3-4 
etagers højde.

- Overskriften for projektet var 
Fremtidens Bæredygtige Almene 
Bolig, siger Bo Pedersen, der er 
kompetencechef for Trækonstruk-
tioner i MOE. Derfor skulle vi først 
vise, at prisen kunne matche den 
almene sektor, og det lykkedes.

- Vi fik også løst andre typiske 
udfordringer. Det er f.eks. en ud-
bredt opfattelse, at trækonstruktio-
ner gør det svært at lydisolere mod 
støjgener, men byggeriet overholder 
kravene i bygningsreglementet med 
stor margin. Vi fik også vist hvordan 
man håndterer brandsikkerhed og 
fugt i byggeperioden

MOE er en af Danmarks største 
rådgivende ingeniørvirksomheder. 
Der er mere end 900 medarbejdere 
på 5 kontorer i Danmark og datter-
selskaber i Norge og Filippinerne.

Moe blev i december 2019 en del 
af Artelia Group – en ingeniørkoncern 
med speciale inden for byggeri, in-
frastruktur, vand, energi og industri 
med 5.900 ansatte og en årlig om-
sætning på mere end 4 mia. DKK. 
Koncernen har kontorer i mere end 
30 lande i Europa, Afrika, Mellem-
østen, Asien og Amerika.

Kilde: www.moe.dk  
Foto: Thomas Mølvig
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Erfaringerne fra byggeriet af Lisbjerg Bakke er nu samlet i et videncenter. De 
bærende konstruktioner består af træ (samt en trappeskakt i beton), og vægge 
og facader består også af træelementer.

Periode Marts Feb.

Målt Normal Målt

Temperatur, gr.

Middel 4,4 2,1 4,7

Absolut minimum -7,8 -12,3 -6,8

Absolut maximum 12,7 14,0 14,7

Antal frostdøgn 12,4 15 3,7

Nedbør, mm

Nordjylland 48 44 123

Midt- og Vestjylland 47 51 161

Østjylland 35 46 152

Syd- og Sønderjylland 43 54 168

Fyn 29 41 125

V-, S-Sjælland, Lol-Fal 21 38 88

Kbh., Nordsjælland 17 39 94

Bornholm 31 39 56

Landsgennemsnit 37 46 135

Vindstyrke, m/s 

Middel 5,1 6,3 6,9

Højeste vindstød 33,6 36,4

Antal graddage 390 461 358

Antal soltimer 182 110 50

 

Marts 2020
Marts blev lun med en middel på 
4,4 gr. Den nye normal for 1991-2020 
er på 3,3 gr. og den gamle normal 
for 1961-90 er 2,1 gr. Selv om marts 
var lun blev den koldere end de tre 
foregående vintermåneder. Den 
varmeste marts var i 1991 og 2007 
med 6,1 gr.

Den højeste temperatur blev 12,7 
gr. i Slagelse den 27.3, og den lave-
ste blev -7,8 gr. ved Billund d. 31.3. 
Antallet af frostdøgn blev 12,4 døgn, 
og det er tæt på den nye normal 
på 12,5 døgn og ikke langt fra den 
gamle på 15 døgn.

Der faldt 37 mm på landsplan, 
og det er 9 mm under normalen for 
1991-2020 og 1961-90 på 46 mm. Den 
vådeste marts er 2019 med 107 mm. 
Der var sne den 29.3 og 31.3.

Solen skinnede 182 timer, og 
det er 51 timer over normalen for 
1991-2020 på 131 timer. Det er den 
6. solrigeste marts siden målinger 
startede i 1920. Rekorden er fra 1943 
med 200 timer.

Den 12. var der et kraftigt blæse-
vejr som fik navnet Laura. Det gav 
en middelvind på 25,1 m/s (storm) 
ved Hammer Odde på Bornholm 
og vindstød på 33,6 m/s (orkan) på 
Røsnæs.

Kilde:www.dmi.dk



Forstplant er din uvildige plantemægler. Vi har rødderne solidt plantet i et værdifuldt  partnerskab med Naturplant. Et partnerskab, der giver 
vore kunder kort vej til specialiseret viden på alle områder af handel med planter i markedets højeste kvalitet, skovrejsning og natur- 
beplantninger og ikke mindst planter til produktion af juletræer og pyntegrønt. Vi er en effektiv spiller med en høj faglighed og det skarpeste 
overblik over plantemarkedet.
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Køb skovplanter:

 Quercus robur

Carpinus betulus

Crataegus laevigata

Euonymus europaeus

M
alus sylvestris 

Pinus sylvestris... 

Ring Forstplant  2140 3021  

forstplant@
forstplant.dk


