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Forord 
Denne rapport er udarbejdet som en del af den 

forskningsbaserede myndighedsbetjening som 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) 

yder Miljø- og Fødevareministeriet. Baggrunden for 

rapporten er en ydelsesaftale præciseret ved et 

afklaringsmøde afholdt d. 30. juni 2020 Hos 

Naturstyrelsen i Randbøl.  

Naturstyrelsen ønsker at få forbedret 

beregningsmetodik i forhold til nuværende og 

fremtidig kulstoflagre i skov, på lysåbne arealer og 

ved etablering af ny skov. Dette givet som en 

konsekvensberegning af en given driftsplan eller 

som en konsekvensberegning af et spørgsmål 

relateret til en given behandling/plejeform af et 

skovbevokset eller lysåbent naturareal.  

Naturstyrelsen forventer, at der vil kunne tages 

udgangspunkt i de nuværende anvendte modeller 

for vedmasse, tilvækst og hugst således, at der vil 

kunne skabes en forbindelse mellem den stående 

vedmasse og behandlingen af denne i forhold til 

kulstofbalancen 

Eksempel på spørgsmål der skal kunne besvares: 

”Med udgangspunkt i en given driftsplans vedmasse 

primo, ultimo, tilvækst og hugst, hvad er arealets 

primo kulstoflager og hvordan udvikles kulstoflagret 

frem til ultimo planperioden? Hvad bliver den 

samlede klimaeffekt af driftsplanen?  

Rapporten er internt kvalitetssikret af Vivian Kvist 

Johannsen, IGN, Københavns Universitet. 

Januar 2021
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Indledning 
Naturstyrelsen forvalter i Danmark omkring 115.000 

ha skov, hvilket gør staten til Danmarks største 

skovejer med ca. 18 pct. af det samlede skovareal [1]. 

Det er almindelig kendt at skove optager og indeholder 

store mængder kulstof, som er indbygget i træerne 

gennem fotosyntesen. Ved fotosyntesen optager 

træerne CO2 og vand som omdannes til forskellige 

sukkerarter og siden til biomasse i træernes, stamme, 

rødder, grene og løv. Denne proces er blandt de 

største kendte kilder til fjernelse af CO2 fra 

atmosfæren.  

Skovens kulstoflager fordeles i reglen på fem 

forskellige puljer: overjordisk (levende) biomasse i 

træernes stamme, grene og løv, underjordisk 

(levende) biomasse i træernes rødder, dødt ved, 

biomassen indeholdt i skovbundens uomsatte lag af 

nåle og løv og mineraljorden.  

Ændringer i skovens areal, drift eller 

produktsammensætning påvirker lager af kulstof, 

skovens optag af CO2 samt udledningerne af CO2 fra 

andre sektorer (eksempelvis i byggeriet). Således 

påvirker skovdriften den samlede CO2-balance og i 

sidste ende atmosfærens indhold af CO2. Derfor er 

særligt Naturstyrelsens valg af driftsformer, som 

landets største skovforvalter, af stor betydning for 

hvordan skovenes CO2-balance og klimaeffekt ser ud 

på landsplan. 

Formålet med denne rapport er at give retningslinjer til 

hvordan kulstorlagret i skove forvaltet af 

Naturstyrelsen kan beregnes som en del af 

periodeplanlægningen og hvordan klimaeffekten af 

skovdriften kan beskrives. 

Naturstyrelsens periodeplan 
Naturstyrelsen planlægger og gennemfører gennem 

en 10 årig periode, både hugster, tilplantninger, 

skovrejsning og udlæg af urørt skov, der alle er 

beskrevet i Naturstyrelsens periodeplan og som alle vil 

påvirke atmosfærens CO2-indhold. 

For hver planperiode laver Naturstyrelsen en 

hugstplan. Ud fra hugstplanen kan det ses hvor meget 

vedmasse, der forventes fjernet i planperioden 

(∑ 𝑉𝑉ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ), samt hvor meget skoven forventes at 

vokse (∑ 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡æ𝑘𝑘𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) i løbet af planperioden. Kendes 

vedmassen ved planperiodens begyndelse (𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡) kan 

man herefter beregne den forventede vedmasse ved 

planperiodens slutning (𝑉𝑉𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢): 

𝑉𝑉𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 = 𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + � 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡æ𝑘𝑘𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
−� 𝑉𝑉ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 

Udviklingen i skovens vedmasse, estimeret ud fra det 

eksisterende kulstoflager og den forventede tilvækst, 

bruges som input til omregning til skovens kulstoflager 

og klimaeffekten, der følger af ændringer i dette lager. 

Klimaeffekten af periodeplanen i tilgrænsende sektorer 

(f.eks. bygge- og energisektoren) afhænger af træets 

substitution af materialer og energi. Denne effekt 

afhænger af træets anvendelse og det er derfor 

fordelagtigt at vide hvor stor en del af vedmassen der 

afsættes som gavntræ, emballagetræ, cellulosetræ og 

energitræ. Dette vil være en naturlig del af 

budgetlægningen, da sortimentsudfaldet også betinger 

det forventede økonomiske udbytte og kan bruges 

som input til beregningen af kulstoflageret i 

træprodukter samt substitutionseffekten af disse 

produkter. Jo mere specifik viden der findes om 

afsætningen af træet, jo mere præcist et billede kan 

Faktaboks: fotosyntese 

Fotosyntesen sker i to processer: en lys-proces 

der danner kemisk energi og en mørkeproces der 

omdanner CO2 til sukkerarter og ilt. Lysprocessen 

foregår i grønkornene: 

12 𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 → 6𝑂𝑂2 + 24𝐻𝐻+ 

Mørkeprocessen omdanner ved hjælp af et enzym 

de energi-rige molekyler dannet i lysprocessen 

𝐶𝐶𝑂𝑂2 til forskellige sukkerarter: 

6𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 24𝐻𝐻+ →  𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 + 6𝐻𝐻2𝑂𝑂 
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der gives af hvordan hugsten påvirker den samlede 

CO2 balance. 

Beregning af skovens 
kulstoflager ud fra 
periodeplanen 
Skovens CO2-optag og levende kulstoflager 

Når skoven vokser optages der CO2 gennem 

fotosyntesen. Den del af det optagne kulstof træerne 

ikke forbrænder igen ved respiration bruger de til at 

opbygge ved, hvorved CO2 lagres i vedmassen som 

kulstof (C). Omkring 60% af det oplagrede kulstof 

lagres i træernes stammer og resten fordeles omtrent 

ligeligt mellem grene (20%) og rødder (20%) [2-4].  

Beregning af skovbiomassen ud fra den stående 
vedmasse 

I periodeplanens traditionelle fremskrivning opgøres 

væksten udtrykt i kubikmeter. Stammernes vedmasse 

(V) omsættes til kulstof (Cst) ved at gange med 

træernes specifikke rumtæthed (BD, se Appendix), der 

udtrykker mængden af tørstof per kubikmeter træ (frisk 

volumen) for den enkelte træart [2-5]. Herefter ganges 

tørstofmængden med fastmassens kulstofindhold 

(C%) som er ~50% [6]: 

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑉𝑉 ∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝐶𝐶% 

For at opskalere kulstofmængden i stammen til alle 

træets overjordiske dele ganges Cst med en 

træartsspecifik ekspansionsfaktor (Est-ag, se Appendix) 

[2-4], hvorved både C i stammerne og grene bliver 

medregnet (Cag).  

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢 ∗ 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢−𝑎𝑎𝑢𝑢 

For at opgøre skovens samlede levende kulstoflager i 

både de overjordiske (Cag) og underjordiske (Cbg) dele 

(Ctr) ganges en overjordisk biomasse til træ-

ekspansionsfaktor (Eag-tr) på det overjordiske 

kulstoflager Cag: 

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑢𝑢 ∗ 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑢𝑢−𝑢𝑢𝑝𝑝 

Slutteligt kan kulstoflagret i den underjordiske 

biomasse findes som: 

𝐶𝐶𝑏𝑏𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑝𝑝 − 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑢𝑢 

For ekspansionsfaktorerne gælder den generelle regel 

at når bevoksningerne er sluttet findes 60% af 

biomassen i stammen og 20% i henholdsvis grenene 

og rødderne. Herved bliver Est-ag = 1.33 og Eag-tr 1,25. 

Hvis man ønsker at omsætte de beregnede 

kulstofpuljer til CO2-ækvivalenter ganges de slutteligt 

med forholdet mellem mol-vægtene for CO2 og C 

((12+2*16)/12 = 44/12). 

Alternativ beregningsmetode med 
biomasseligninger 

Alternativet til at anvende periodeplanens vedmasse, 

rumtætheder for de enkelte arter og 

ekspansionsfunktioner er at anvende 

biomasseligninger, som eksempelvis anvendes i den 

danske skovstatistik [7]. Ligningerne anvendes med 

indgang for enkelttræ diameter og højde og giver som 

output træets biomasse målt i kg (se Appendix, Tabel 

3). Biomassen kan efterfølgende omsættes til kulstof 

ved at gange med 0,5.  

I periodeplanen vil det enkelte træ’s diameter og højde 

sjældent være kendt og man kan her i stedet anvende 

bevoksningens grundfladevægtede diameter (Dg) og 

højde (Hg). Bevoksningens samlede biomasse kan 

efterfølgende bregnes ved at gange grundflade-

middeltræets biomasse med stamtallet.  

Kulstofkredsløb og 
klimaeffekter 
For at forstå effekten af periodeplanen på 

atmosfærens CO2-indhold fra ændringer i skovdriften, 

er det nødvendigt at analysere CO2-regnskabet på 

tværs af sektorer. De relevante sektorer for dette 

regnskab er blandt andet:  

1) skovsektoren, 

2) træproduktsektoren, 

3) energisektoren, 

4) transportsektoren  
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5) byggesektoren og 

6) affaldssektoren,  

der alle vil blive påvirket af ændringer i træstrømme 

som følge af ændring i skovdriften.  

Sammensættes regnskabet for alle disse sektorer fås 

en model for det samlede CO2-regnskab, der giver et 

billede af hvordan skovdrift eller opgivelse af samme 

kan påvirke atmosfærens CO2-indhold (Figur 0.1).  

Modellen er nærmere beskrevet i [8] og kan anvendes 

til at analysere effekten på atmosfærens CO2-indhold 

af forskellige scenarier for den fremtidige 

skovforvaltning, herunder ændret skovdrift, brug af 

biomasse til energi, træprodukternes CO2-lager, samt 

bioenergi og træprodukternes fortrængningseffekt. 

Skovsektoren 
Ændringer i skovenes kulstoflager, som følge af 

planerne for skoven, kan beregnes som en del af 

periodeplanlægningen. For periodeplanen beregnes 

skovens kulstoflager i den levende biomasse ved 

periodens begyndelse og afslutning ligesom for 

skovens vedmasse:  

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + � 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡æ𝑘𝑘𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
−� 𝐶𝐶ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
 

 

Når kulstoflagret ved periodens afslutning (𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢) er 

større end kulstoflagret ved periodens afslutning (𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡) 

og kulstofmængden i tilvæksten (∑ 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡æ𝑘𝑘𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) 

derved er større end hugsten (∑ 𝐶𝐶ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ) er der tale 

om et netto-optag af CO2 fra atmosfæren. Modsat, når 

kulstofmængden ved periodens afslutning er mindre 

end ved periodens begyndelse, er der tale om en 

netto-udledning. 

Når der hugges i skoven formindskes det levende 

kulstoflager. Imidlertid kan kulstofpuljen i det fældede 

træ ende flere steder. Den del af træet der anvendes 

til enten gavntræ, papir eller energi forlader skovens 

kulstofsystem og viderebehandles i andre sektorer. 

Den del der ender som hugstaffald (døde stammer, 

grene, stubbe og rødder) i skovbunden indgår i 

skovens kulstofpulje i dødt ved og litterlag. 

Dødt ved i skovbunden og mineraljordens kulstof 
indhold 

Når død biomasse efterlades i skovbunden, enten som 

naturligt dødt ved eller som hugstaffald vil det 

repræsentere et lager af kulstof i død biomasse. Dette 

lager påvirkes af hvor meget biomasse der kommer 

Figur 1. Oversigt over skovens og tilstødende sektorers kulstofkredsløb. 
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ind i det, samt af hvor hurtigt biomassen nedbrydes 

igen. Nedbrydningen af biomassen vil igen frigive 

kulstoffet som er bundet i biomassen som CO2. 

Processen beskrives matematisk ved en eksponentiel 

nedbrydningsfunktion 

𝐶𝐶𝑑𝑑ø𝑑𝑑,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢,ult + 𝐶𝐶𝑑𝑑ø𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢−𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)∙ln (2)
ℎ  

hvor 𝐶𝐶𝑑𝑑ø𝑑𝑑,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 er mængden af kulstof i det døde ved ved 

periodens slutning, 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 er input af døde 

biomasse og ℎ  er halveringstiden for biomassens 

henfald. Biomassens halveringstid er udtrykket for 

nedbrydningens hastighed.  Den er udtrykt i år og 

afhænger af hvor man befinder sig. I kolde boreale 

egne vil halveringstiden være lang, hvorimod den i 

tropiske egne vil være kort. Samtidig afhænger 

halveringstiden også af hvor stort biomassen er. 

Kviste og grene vil således have en kort halveringstid 

og store stammer vil have en lang. Under danske 

forhold bruges 20 år for kviste, stammer og rødder for 

den samlede pulje [9]. 

En lille del af biomassens kulstof nedbrydes ikke eller 

kun meget langsomt. Denne del vil gå ind i 

mineraljordens kulstofpulje. Mineraljordens kulstofpulje 

er stor men forøges eller formindskes meget langsomt 

[10]. Derfor findes der ikke modeller der kan beskrive 

dette meningsfuldt inden for en planperiodes 

tidsspænd. Ændringer i litterlagets og mineraljordens 

kulstoflager medregnes derfor normalt ikke. 

Træprodukter og energi 
Når træ forlader skoven som træprodukter, 

repræsenterer de stadig et kulstoflager. Det er dog 

meget forskelligt hvordan træprodukterne påvirker 

CO2-balancen. Helt generelt opdeles påvirkningen af 

CO2-balancen fra træprodukter i to forskellige 

kategorier:  

1. Lagereffekt: Hvor lang tid går der før træet 

igen nedbrydes eller brændes og det bundne 

kulstof udledes som CO2. 

2. Substitutionseffekt: Hvad fortrænger træet i 

markedet (hvad skulle der bruges i stedet 

hvis træet blev i skoven, eller hvilke produkter 

fortrænger en forøget hugst). 

Lagereffekt 

For gavntræ skelnes der mellem 3 kategorier: 1) 

savværkstømmer, der dækker over alt hvad der 

skæres på et savværk såsom lægter og spær, 2) 

plader og paneler, der dækker alle pladematerialer og 

3) cellulosetræ, der dækker alle strukturopløste 

materialer. Det er dog ikke den solgte mængde der 

går ind i træproduktpuljen, men den producerede 

mængde af det endelige produkt (lægter, papir mm).  

For savværkstømmer antages at 50% af det solgte 

rundtræ ender med at blive til tømmer, 20% antages at 

blive til pladeprodukter og de sidste 30% ender i bliver 

til energi (se nedenfor). For cellulosetræ antages det 

at 80% ender i produktet og de sidste 20% ender i 

energikategorien. De solgte mængder træ, der ikke 

bliver til energi, fordeles således og kommer ind i 

træproduktpuljen, hvor puljens størrelse beskrives 

med en henfaldsfunktion af input til puljen samt 

udgang fra puljen, der beskrives ved en halveringstid 

for den specifikke produktkategori. 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 + 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢−t𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)∗ln (2)
ℎ , 

hvor 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝑘𝑘𝑢𝑢,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 er mængden af kulstof i den 

specifikke produktkategori ved periodens slutning, 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢,𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢 er mængden kulstof der kommer ind i puljen 

og ℎ er halveringstiden for produktets henfald. For 

henholdsvis savværkstømmer, plader og cellulosetræ 

er halveringstiderne for puljerne 35, 25 og 2 år [11]. 

Energitræ der sælges fra skoven, køres direkte til et 

kraftvarmeværk, hvor det afbrændes inden for et år. I 

kulstofregnskabs-regi betyder det at det antages at 

kulstoffet fra træet frigives som CO2 med det samme 

efter hugst og repræsenterer derfor ikke noget 

kulstoflager. Det samme gælder den mængde træ der 

kommer ind i energipuljen som rest fra gavntræs 

puljerne. 

Substitution 

Når udbuddet af træ til træprodukter er faldende, eller 

efterspørgslen stiger, kan prisen på træ stige, hvilket 
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fører til faldende træforbrug. Det antages typisk i LCA 

analyser, at den samlede efterspørgsel efter varer og 

tjenester f.eks. bygninger og møbler, på samfundet 

niveau ikke påvirkes af ændret udbud i træ fra danske 

skove, selvom det kan variere til en vis grad pga. 

priselasticiteten. Derfor produceres der et uændret 

udbud bygninger eller møbler, der med nedsat eller 

forøget træforsyning, samt ændringer i priserne må 

forsynes med materialer andet steds fra.  Derfor må 

producenterne (bygherrer, møbelproducenter mv.) 

skifte til andre produkter, såsom beton, stål, mursten, 

tegl, aluminium eller plastik, eller søge træ på andre 

markeder (se næste afsnit). Afhængigt af 

priselasticitet, vil en del af efterspørgslen efter træ 

derfor skifte til andre produkter med en lavere pris. Et 

sådant skift kan føre til øgede CO2-udledninger, da 

mange af disse produkter har en højere CO2-

udledning i deres produktionskæde end træ. De 

produkter, der erstatter træ, kan i nogle tilfælde have 

CO2-udledninger, der er mere end 10 gange højere 

end træ, og i andre tilfælde er de næsten de samme. 

Dette udtrykkes almindeligvis som en 

substitutionsfaktor (SF), der giver kulstof besparelse 

som en faktor for kulstoffet i træet, der erstattes [12].  

Et nyligt offentliggjort studie [13] viser, at den 

gennemsnitlige substitutionsfaktor for produkter, der 

erstattes med træ er 1,3 for konstruktionsdele i 

bygninger, f.eks. bjælker og trærammer, 1,6 til ikke-

strukturelle dele f.eks. vinduer, gulve, beklædning og 

1-1,5 til andre produkter, f.eks. kemikalier, emballage 

og papir. For savværkstræ bruges der en 

substitutionsfaktor på 1.4 til strukturelle og ikke-

strukturelle bygningsdele og 1.2 for paneler og plader 

fremstillet af industrielle rester og 1 for 

celluloseprodukter såsom papir [13]. For energitræet 

er substitutionsfaktoren for hhv. kul og naturgas 0.4 og 

0.15 [14]. 

Konkret beregnes substitutionseffekten ved at tage 

mængden udtrykt i kulstof (C) for det enkelte sortiment 

og gange det med den sortimentsspecifikke 

substitutionsfaktor (kul 0,4, naturgas 0,1, 

savværkstømmer 1,3 og emballage og cellulose 1). 

En række studier viser at substitutionsfaktorerne kan 

variere ganske meget fra produkt til produkt og fra én 

forsyningskæde til den anden. Det anbefales derfor 

altid at man foretager følsomhedsanalyser når man 

analyserer klimaeffekten af forskellige tiltag [8, 12-14]. 

Procesudledninger 
Dyrkning af skoven og udnyttelse af træressourcen 

medfører CO2-udledninger fra maskiner mv. For 

skovdriften inklusiv plantemateriale antages det at der 

udledes CO2 svarende til 1% af den lagrede CO2-

mængde der er indlejret i træet på tidspunktet for 

hugst. Ved hugst og udkørsel udledes der for alle 

typer træprodukter (inkl. energitræ) 11,7 kg CO2 pr m3 

hugget træ leveret ved bilfast vej [15]. 

Fra den bilfaste vej afhænger den videre CO2-

udledning af hvor langt og hvordan træet 

transporteres. For lastbil, tog og skibstransport 

udledes henholdsvis 3,52, 1,90 og 0,62 kg CO2/t/km 

[12, 16]. 

For gavntræ gælder det at der i gennemsnit udledes 

CO2 svarende til 21% af den mængde CO2, der er 

bundet i træet, ved den videre forarbejdning til det 

endelige produkt (huse, møbler, papir emballage 

mm.). For energitræet, der hugges til flis, er der ikke 

nogen yderligere proces CO2-udledning inden 

afbrænding på værket. Videreforarbejdes det derimod 

til træpiller vil der opstå en CO2-udledning svarende til 

15% af den mængde CO2, der er bundet i træet, som 

følge af nedknusning, tørring og presning af pillerne 

[17]. 

Indirekte effekter 
Valg der træffes for forvaltningen af Naturstyrelsens 

skove har effekter der rækker ud over kulstofpuljerne i 

skoven og i de umiddelbare nære sektorer. 

Eksempelvis kan ændret produktion i de danske skove 

påvirke produktionen i andre lande, fordi 

efterspørgslen mødes med produkter fra andre dele af 

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

(iWUC) og energi-substitution (iFUC). 

De indirekte effekter er defineret som 

markedsreaktioner der sker som følge af ændringer i 

produktudbuddet. Sådanne effekter medregnes kun i 

et kulstofregnskab når der foretages en ændring i 

hugst eller arealforvaltning. Det vil sige at dette ikke 

skal medregnes når der laves kulstoffodaftryk for 

business-as-usual hugst planer, men kun ved større 

ændringer, såsom skovrejsning, forøget hugst eller 

udlæg af biodiversitet/urørt skov.  

Land-substitution 

Når efterspørgslen efter træ overstiger udbuddet, kan 

priserne på træ stige, hvilket kan medføre at der tages 

nye ikke huggede skove ind i drift, hvis det ikke 

erstattes af andre produkter. Dette vil påvirke CO2-

udledningerne, da udvidelse af det forvaltede 

skovareal, hvorfra der hugges for at imødekomme 

efterspørgslen (her betegnet skov iLUC) vil formindske 

kulstoflagret i disse områder. Skov iLUC behandles 

som udvidelse af forvaltet skov til primær eller 

sekundær skov. Situationen, hvor skovforvaltning 

udvider sig til tidligere ikke-forvaltede skove, 

modelleres efter metoden udviklet af [18]. Når 

sådanne skove tages i forvaltning, påvirkes 

kulstoflagringen af flere parametre:  

1) I en periode efter indgreb som tynding og 

hugst, bliver kulstoflagret i levende biomasse 

mindre i den drevne skov.  

2) Input til kulstofpuljen i dødt ved reduceres 

som når konkurrencen mellem træerne 

mindskes som følge af tynding og fordi gamle 

træer fældes inden de dør af alderdom 

3) I nogle tilfælde påvirkes jordens kulstofpulje 

også. Dette er ikke medregnet her, pga. 

tidshorisonten. 

Skov iLUC modelleres ved at bruge et standard-

kulstoflager for urørte skove i den specifikke region 

(f.eks. boreal Rusland) [11]. Ved indgreb afvikles den 

overjordiske biomasse her og stammer tages ud af 

skoven. Grene efterlades i skovbundes som død 

biomasse. Ændringen i skovens kulstofpulje som følge 

af indgrebet modelleres som: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑙𝑙𝐹𝐹 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑖𝑖𝑝𝑝,𝑢𝑢 − 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑢𝑢 , 

hvor 𝐶𝐶𝑢𝑢𝑖𝑖𝑝𝑝,𝑢𝑢 er kulstoflageret i den ikke forvaltede 

reference skov (levende og død biomasse) på 

tidspunktet (𝐹𝐹), og 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑢𝑢 er kulstoflageret i den 

forvaltede skov (levende og død biomasse) på 

tidspunktet (𝐹𝐹). Den forvaltede skovs kulstoflager 

modelleres ved brug af standard tilvækstmodeller for 

regionen og som beskrevet tidligere i denne rapport. 

Ud over skov-iLUC kan der også opstå iLUC, hvis 

landbrugsjord tages ud af drift, for eksempel ved 

skovrejsning. Dette kaldes landbrugs iLUC. Landbrugs 

iLUC sker fordi der ved udtag af landbrugsjord vil ske 

et øget pres på fødevaremarkedet, hvilket kan føre til 

iLUC f.eks. udvidelse af landbruget til skovområder 

andre steder i verden, eller det kan medføre at der 

bliver produceret mere effektivt på de tilbageværende 

landbrugsarealer. Typisk vil skovrejsning på 

lavproduktive områder kun medføre landbrugs iLUC i 

en grad der kan opfanges ved produktionsforøgelser 

på de resterende jorde, hvorimod skovrejsning på 

højproduktiv landbrugsjord vil medføre iLUC i 

størrelsesordenen af det samlede optag for hele 

skovrejsningsprocessen. For specifik modellering af 

landbrugs iLUC henvises til [18].  

Produkt-substitution 

Når efterspørgslen efter træ overstiger udbuddet, kan 

priserne på træ stige, hvilket ud over iLUC, kan 

medføre at træ bliver dyrere og træet erstattes derfor 

af andre billigere produkter som medfører større CO2-

udledninger. Et særskilt problem i denne 

sammenhæng opstår når efterspørgslen efter 

bestemte produktkategorier (f.eks. energitræ) stiger 

eller udbuddet falder (f.eks. ved udlæg af urørt skov) 

og medfører en øget pris. Dette kan medføre en 

indirekte ændring i anvendelsen af træ kaldet ”indirect 

wood-use change” (iWUC) (f.eks. fra gavntræ til 

energitræ), som medfører en øget udledning af CO2, 

da det formindskede udbud nu må erstattes med 
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andre produkter med en dårligere CO2-

udledningsprofil.  

Energi-substitution 

I lighed med produkt-substitution kan øget 

efterspørgsel efter træ til andre formål (i forbindelse 

med udvikling af nye træprodukter) og en heraf 

følgende øget pris på træ medføre at 

energiproduktionen flyttes mod andre energikilder, 

som eksempelvis olie, kul eller naturgas. En sådan 

”indirect fuel-use change” (iFUC) kan medføre 

ændrede udledninger i tilgrænsende sektorer, når træ i 

energiforsyningen erstattes med energikilder med en 

større CO2-udledning. Ligeledes kan denne udvikling 

også fremdrive at der flyttes mere energiproduktion 

over på andre bæredygtige kilder som solvarme 

varmepumper mm. 

Systemet som helhed 
Hele systemet vist i Figur 1 kan beskrives i en samlet 

ligning, de akkumulerede kulstof udledninger (CCE), 

som kan bruges til at sammenligne forskellige 

scenarier, for eksempel øget hugst, skovrejsning eller 

udlæg af urørt skov. CCE er en sammenskrivning af 

alle de led der er beskrevet i de forgående afsnit og 

beregnes som. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑡𝑡,𝑢𝑢 = � 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑢𝑢,𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

+ �𝐸𝐸𝐵𝐵𝑢𝑢,𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

+ �𝐸𝐸𝐹𝐹𝑢𝑢,𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

+ �𝐸𝐸𝑃𝑃𝑢𝑢,𝑡𝑡,𝑗𝑗 + �𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢,𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

+ �𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢,𝑡𝑡

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

−�𝑖𝑖𝐶𝐶𝑡𝑡,𝑢𝑢

𝑇𝑇

𝑢𝑢=1

, 

∑ 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1 er den kumulative kulstofudledning fra 

nedbrydning af død biomasse,  

∑ 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1  er den kumulative kulstofudledning fra 

direkte forbrænding af biomasse, 

∑ 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1  er den kumulative kulstofudledning fra 

forbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie eller 

natur 

gas),  

∑ 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1  er den kumulative proces kulstofudledning 

fra ekstraktion, produktion, transport og forarbejdning 

af biomasse eller fossile brændstoffer (j), hvor j er 

træbrændsel eller fossilt brændsel 

∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1 er den kumulative kulstofudledning langs 

hele forsyningskæden fra mængden af produkter, 

såsom stål, beton eller aluminium, der er nødvendige 

for opnå uændret materialeproduktion ved ændring af 

træproduktionen,  

∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1  er den kumulative kulstofudledning fra 

jordmængde, der indirekte intensiveres eller 

konverteres som følge af øget brug af træ, 

, og ∑ 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑢𝑢,𝑡𝑡
𝑇𝑇
𝑢𝑢=1  er den kumulative netto kulstofoptag i 

levende overjordisk og underjordisk biomasse. 

 

CCE kan bruges til at beregne CO2-fodaftrykket for en 

enkelt operation i skovene for eksempel en hugstplan. 

Det kan også bruges til at sammenligne forskellige 

hugstplaner, skovrejsningsprojekter, samt 

konsekvensanalyse af f.eks. af udlæg af urørt skov 

eller græsningsskov. 

CCE for to forskellige scenarier kan også sættes op 

som relative emissioner (RE), der er defineret som: 

𝑅𝑅𝐸𝐸1 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸2

, 

Hvor RE1 er de relative emissioner for alternativ 1, 

CCE1 er de kumulerede kulstofudledninger for 

alternativ 1 og CCE2 er de kumulerede 

kulstofudledninger for alternativ 2. 1-RE1 fortolkes 

således som den/det procentuelle besparelse (RE<1) 

eller ekstra udledning (RE>1) ved alternativ 1. 

Generelle overvejelser 
Når der ændres i skovforvaltningen eller i 

arealforvaltningen kan det have vidtrækkende 
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konsekvenser for atmosfærens CO2-indhold, da dette 

både påvirker skoven samtidig med at det kan give 

kaskadeeffekter hele vejen gennem samfundets 

forbrugsmønster. 

Produktion/hugst/kvalitet 

Skovenes vækst hænger direkte sammen med deres 

optag af CO2 og det er derfor i en klima-sammenhæng 

vigtigt at skovene holdes produktive. Her spiller arts- 

og alderssammensætningen en stor rolle fordi nogle 

træarter er mere produktive end andre og at unge 

træer, alt andet lige, har en højere produktion end 

gamle. 

Hugst i skovene reducerer som udgangspunkt den 

stående mængde kulstof i skoven, hvilket vil være 

med til at øge atmosfærens CO2-indhold. Imidlertid 

påvirker hugsten ikke eller kun i yderst begrænset 

omfang tilvæksten i skovene og herved deres optag af 

CO2 fra atmosfæren. Da tynding og hugst mindsker 

udledninger af CO2 fra døde og rådnende træer 

opretholdes et højt netto-optag af CO2 og derved en 

varig positiv klimaeffekt i de drevne skove. 

Samtidig giver hugst og tynding produkter til 

samfundet. Dette vil komme til udtryk ved at der er 

mindre behov for at anvende mere klimabelastende 

materialer eller et mindre behov for at importere træ. 

Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege at 

træ af god kvalitet har både en større lagereffekt fordi 

de gode kvaliteter træ typisk har længere levetid og 

samtidig med en større substitutionseffekt, da en 

større del vil indgå i puljen med gavntræ som tømmer, 

plader og andre produkter der typisk substituerer CO2-

dyre materialer som stål og beton. 

Udlæg af urørt skov og biodiversitetsskov 

Når der udlægges urørt skov, vil skovens kulstoflager 

som udgangspunkt øges, da der ikke længere fjernes 

kulstof fra skoven. Imidlertid aftager lagringen og 

derved klimaeffekten efterhånden som lagret nærmer 

sig økosystemets bærevne. Størrelsesordnen af 

kulstofoptaget afhænger derfor af udgangspunktet ved 

udlæg. 

Ung skov har større potentiale for kulstoflagring end 

gamle skove fordi gammel skov ofte vil have tæt ved 

det maksimale lager og desuden vokser 

langsommere.  

Det samlede potentiale for kulstoflagring afhænger af 

skovens hydrologi, hvor våde skove vil have et stort, 

men langsomt potentiale for kulstofoptag i jorden, men 

et mindre potentiale for optag i den levende biomasse. 

Træ af god kvalitet har både en større lagereffekt, fordi 

de gode kvaliteter træ typisk har længere levetid, og 

en større substitutionseffekt, da en større del vil indgå 

i puljen med gavntræ som tømmer, plader og andre 

produkter, der typisk substituerer CO2-dyre materialer 

som stål og beton. Det vil ved udlæg af urørt skov, i en 

kulstofsammenhæng derfor være gavnligt at fokusere 

på skove med en dårlig kvalitet træ, da materialerne 

herfra har en mindre substitutionseffekt uden for 

skoven. 

Skovrejsning 

Skovrejsning, især med hurtigt voksende træer, har et 

stort potentiale til at fjerne CO2 fra atmosfæren, da der 

sker et stort netto-optag af CO2 i den biomasse der 

vokser op på arealerne. Samtidig vil skovrejsning 

bidrage med et øget udbud af træprodukter i 

fremtiden. Der er dog fare for at det kan medføre 

iLUC, hvis det går hårdt ud over 

landbrugsproduktionen. Derfor er det vigtigt at 

skovrejsningsprojekter fokuseres på jorde med ringe 

kapacitet for fødevareproduktion, da fødevaretabet i 

sådanne tilfælde vil kunne opfanges i øget produktion 

på de højproduktive arealer.   
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Appendix 
Træartsspecifikke rumtætheder 

Tabel 1. Træartsspecifikke rumtætheder anvendt i den danske NFI. 

Løvtræer Rumtæthed Conifers Rumtæthed 

 ton/m3  ton/m3 
Bøg 0,560 Rødgran 0,380 
Eg 0,570 Sitkagran 0,370 
El 0,440 Alm. ædelgran 0,380 
Rød-el 0,440 Grandis 0,305 
Hvid-el 0,440 Douglasgran 0,410 
Ask 0,562 Cypres 0,378 
Elm 0,550 Thuja 0,331 
Ær 0,492 Lærk 0,420 
Birk 0,525 Japansk lærk 0,420 
Pil 0,350 Skovfyr 0,430 
Asp 0,366 Bjergfyr 0,480 

  Fransk bjergfyr 0,480 

  Contortafyr 0,370 
 

Ekspantionsfunktioner 

Ekspansionsfunktionerne er på den generelle form [2-4, 19]: 

𝐸𝐸∙ = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙
1
𝐵𝐵𝑢𝑢

+ 𝛼𝛼2 ∙ 𝐵𝐵𝑢𝑢 − 𝛼𝛼3 ∙ 𝑑𝑑 + 𝛼𝛼4 ∙ ℎ 

hvor 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼4 er modellens parametre, 𝐵𝐵𝑢𝑢 er den grundfladevejede middeldiameter, 𝑑𝑑 er det enkelte træ’s diameter 

målt i brysthøjde (dbh) og ℎ er enkelttræets totalhøjde. Hvor formlen bruges på hele bevoksninger 

(middeltræmetoden) erstatte 𝑑𝑑 med 𝐵𝐵𝑢𝑢 og ℎ med 𝐻𝐻𝑢𝑢. Modellens variable angives i m. Parameterestimaterne for 

ekspansion af stamme til overjordisk biomasse (𝐸𝐸𝑎𝑎𝑢𝑢) og fra overjordisk til total biomasse (𝐸𝐸𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡) findes i Tabel 2. 
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Tabel 2. Parametre for ekspansionsfunktioner der ekspanderer stammebiomasse til overjordisk biomasse samt 
overjordisk til total (overjordisk og underjordisk) biomasse [19, 20]. For løvtræerne er hele den overjordiske 
vedmasse (inkl. grene og kviste) indeholdt i vedmasseestimatet hvorfor ekspansionsfaktoren bliver 1. 

Art 𝛼𝛼0 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛼𝛼3 𝛼𝛼4 
 Stamme til overjordisk biomasse 
Rødgran 0,82250 0,07306 0,76060 0,56920 -0,01029 
Grandis 0,95244 0,07234 -0,17824 0,23245 0,00000 
Douglasgran 2,00953 -0,03819 -2,13067 0,23245 0,00000 
Ædelgran* 0,68203 0,10808 0,48894 0,23245 0,00000 
Lærk* 1,48133 -0,00618 -1,09853 0,23245 0,00000 
Sitkagran 1,90918 -0,02402 -2,06985 0,23245 0,00000 
Nåletræer** 1,45380 0,01683 -0,14640 0,81390 -0,01956 
Løvtræer 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
 Overjordisk biomasse til total biomasse 
Løvtræer*** 1,200000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
Nåletræer 1,083500 0,008218 0,333200 -0,007530 0,000000 

*Kan anvendes for alle arter inden for slægten 

** Kan anvendes for andre nåletræarter for hvem der ikke findes en ekspansionsfunktion 

*** En alternativ formel er: 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 = exp �0,646818 + 0.07330 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑑𝑑) − 0,12140 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙(ℎ)� 

 

Biomasseligninger 

Biomasseligningerne har den generelle form [7]: 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 ∙ (𝑑𝑑 ∙ 1000)𝛼𝛼1 ∙ (ℎ − 0,3)𝛼𝛼2 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 ∙ (𝑑𝑑 ∙ 1000)𝛽𝛽1 ∙ (ℎ − 0,3)𝛽𝛽2 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝ø𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝛾𝛾0 ∙ (𝑑𝑑 ∙ 1000)𝛾𝛾1 ∙ (ℎ − 0,3)𝛾𝛾2 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑢𝑢 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑇𝑇𝑝𝑝æ = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑢𝑢 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝ø𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑝𝑝 

 

hvor 𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼2, 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽2 og  𝛾𝛾0 − 𝛾𝛾2 er modellens parametre 𝑑𝑑 er det enkelte træ’s diameter målt i brysthøjde (dbh) og ℎ 

er enkelttræets totalhøjde. Hvor formlen bruges på hele bevoksninger (middeltræmetoden) erstatte 𝑑𝑑 med 𝐵𝐵𝑢𝑢 og ℎ 

med 𝐻𝐻𝑢𝑢. Modellens variable angives i m og den beregnede biomasse i kg tørstof. Parameterestimaterne for modellen 

findes i Tabel 3.
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Tabel 3. Parameter estimaterne for biomassemodellerne anvendt i den danske NFI [7]. 

Art 𝛼𝛼0 𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 𝛽𝛽0 𝛽𝛽1 𝛽𝛽2 𝛾𝛾0 𝛾𝛾1 𝛾𝛾2 

Bøg 0,00037872 1,86940000 1,07150000 0,00006744 2,90180000 -0,68419000 0,00005223 2,56730000 -0,02806100 

Eg 0,00037872 1,86210000 1,07150000 0,00006744 2,88620000 -0,68419000    

Ask 0,00037872 1,87000000 1,07150000 0,00006744 2,84190000 -0,68419000    

Ær 0,00037872 1,84770000 1,07150000 0,00006744 2,80830000 -0,68419000    

Birk 0,00037872 1,81890000 1,07150000 0,00006744 2,78610000 -0,68419000    

Lind 0,00037872 1,78960000 1,07150000 0,00006744 2,83200000 -0,68419000    

El 0,00037872 1,82350000 1,07150000 0,00006744 2,75780000 -0,68419000    

Rødgran 0,00037872 1,79740000 1,07150000 0,00006744 2,83010000 -0,68419000 0,00005223 2,52210000 -0,02806100 

Sitkagran 0,00037872 1,79610000 1,07150000 0,00006744 2,78110000 -0,68419000 0,00005223 2,57640000 -0,02806100 

Ædelgran sp. 0,00037872 1,80260000 1,07150000 0,00006744 2,83720000 -0,68419000    

Grandis 0,00037872 1,78670000 1,07150000 0,00006744 2,74730000 -0,68419000    

Douglasgran 0,00037872 1,80630000 1,07150000 0,00006744 2,78260000 -0,68419000    

Lærk 0,00037872 1,81790000 1,07150000 0,00006744 2,80140000 -0,68419000    
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Eksempelberegninger af kulstofbestemmelse for skovbevoksninger  

I nærværende eksempler tages der udgangspunkt i de to metoder som er skitseret i notatet: 1) Beregning af 

skovbiomassen ud fra den stående vedmasse og 2) Alternativ beregningsmetode med biomasseligninger. De 

to metoder tager begge udgangspunkt i de oplysninger som må forventes tilgængelige i periodeplanen, 

svarende til en almindelig bevoksningsliste. 

Bevoksningslisten der anvendes i det følgende eksempel omhandler afdeling 36 litra a og b på Frederiksdal 

Skovdistrikt. 

Afd Litra Areal 
ha 

Anv Årg T B% Etage Tax Art I% Hg 
m 

Dg 
cm 

V 
m3/ha 

Kommentar 

36 a 6,1 Rgr 1950 65 90 H P Rgr 100 27,3 27,2 661,6 Meget svagt tyndet rgr. Afdrift og 

plantning med dgr og rgr. 

 b 0,7 Eg 1955 60 100 H R Eg 5 27,7 38,9 28,7 Fint udviklet egebevoksning der virker 

som indre rand. 

 

Beregning af skovbiomassen ud fra den stående vedmasse 

Den stående vedmasse i rødgranbevoksningen (afd. 36a) er 661,6 m3/ha som omfatter den samlede 

vedmasse i stammen fra jordoverfladen til den øverste topknop. Med en gennemsnitlig rumtæthed på 0,380 

tons/m3 er den gennemsnitlige biomasse i bevoksningen 661,6 m3/ha * 0,380 tons/m3 = 251,4 tons/ha. 

Da der er ca. 50% kulstof i stammens biomasse findes kulstofmængden som 251,4 tons/ha * 50% = 125,7 

tons C/ha. 

For at finde den samlede kulstofmængde i træets overjordiske dele (stamme, grene og nåle) ganges 

stammens kulstoflager med en ekspansionsfaktor. Ekspansionsfaktoren findes ud fra træernes diameter og 

højde som (se parameterestimater i de øvrige appendix):  

𝐸𝐸𝑢𝑢𝑝𝑝æ = 0,82250 + 0,07306 ∙
1

�27,2
100�

+ 0,76060 ∙ �
27,2
100� + 0,56920 ∙ �

27,2
100� − 0,1029 ∙ 27,3 = 1,17 

Læg mærke til at alle enheder er i meter samt at formlens indgang for enkelttræets diameter og højde her 

erstattes af Dg og Hg. 

De samlede overjordiske kulstofpulje kan nu beregnes som 125,7 tons C/ha * 1,17 = 147,2 tons C/ha. 

For at medregne træernes underjordiske dele ganges den estimerede overjordiske biomasse med en anden 

ekspansionsfaktor som ekspanderer det overjordiske kulstoflager til det samlede (over- og underjordiske) 

kulstoflager: 

𝐸𝐸𝑎𝑎𝑢𝑢 = 1,08350 + 0,008218 ∙
1

�27,2
100�

+ 0,33320 ∙ �
27,2
100� − 0,00753 ∙ �

27,2
100� + 0 ∙ 27,3 = 1,20 

Det samlede kulstoflager i træernes over- og underjordiske dele bliver således 147,2 tons C/ha * 1,20 = 177,3 

tons C/ha. Omregnes dette til CO2-ækvivalenter anvendes den molkylære ratio mellem CO2 og C på 44/12 og 

man får 177,3 tons C/ha * 44/12 = 650,0 tons CO2-eq/ha. 

Den tilsvarende beregning for egebevoksningen (afd. 36b) følger helt samme arbejdsgang, med mindre 

forskelle. For det første omfatter de fleste vedmasse-funktioner for løvtræerne alle træets grene. Derfor vil 

ekspansionsfunktionen fra stamme til overjordisk kulstoflager være lig med 1. For egebevoksningen kan det 

overjordiske biomasse- og kulstoflager altså beregnes som: 
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Overjordisk biomasse: 562,8 m3/ha * 0,570 tons/m3 = 320,8 tons biomasse/ha 

Overjordisk kulstof: 320,8 tons biomasse/ha * 50% C = 160,4 tons C/ha 

Også ekspansionen fra overjordisk kulstoflager til det samlede kulstoflager i træets over- og underjordiske 

dele er enklere fordi ekspansionsfaktoren er 1,2: 

Samlet kulstof: 160,4 tons C/ha * 1,2 = 192,5 tons C/ha. 

Endelig omregnes kulstofmængderne til CO2-ækvivalenter som tidligere: 192,5 tons C/ha * 44/12 = 705,8 

tons CO2-eq/ha. 

Alternativ beregningsmetode med biomasseligninger 

Beregningen kan alternativt udføres ved middeltræ-metoden, hvor man finder kulstoflagret i et træ der svarer 

til middeltræet ud fra Dg og Hg ved hjælp af en biomasseligning og herefter ganger med stamtallet. Stamtallet 

er af pladshensyn ikke angivet i bevoksningslisten, men er for rødgranbevoksningen målt til 796 stammer/ha.  

Med udgangspunkt i biomasseligningen for middeltræet beregnes biomassen i gennemsnitstræet ud fra Dg og 

Hg som: 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡 = 0,00037872 ∙ ��
27,2
100� ∙ 1000�

1,79740000

∙ (27,3 − 0,3)1,07150000 = 306,3 kg/træ 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡 = 0,00037872 ∙ ��
27,2
100� ∙ 1000�

2,83010000

∙ (27,3 − 0,3)−0,68419000 = 55,1 kg/træ 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑝𝑝ø𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑝𝑝 = 0,00005223 ∙ ��
27,2
100� ∙ 1000�

2,52210000

∙ (27,3 − 0,3)−0,02806100 = 65,8 kg/træ 

 

Bemærk igen at alle enheder igen er i meter.  

Den overjordiske kulstofpulje kan altså beregnes som:  

(306,3 + 55,1) kg biomasse/træ ∙ 50%C ∙ 796 træer/ha = 143,8 tons C/ha 

Og den samlede som: 

(306,3 + 55,1 + 65,8) kg biomasse/træ ∙ 50%C ∙ 796 træer/ha = 170,0 tons C/ha 

 

Omsat til CO2-ækvivalenter bliver estimatet for den overjordiske del af biomassen 143,8 tons C/ha ∗ 44/12 =

527,4 tons 𝐶𝐶𝑂𝑂2-eq/ha og for den samlede under- og overjordiske biomasse 

170,0 tons C/ha * 44/12=623,4 tons 𝐶𝐶𝑂𝑂2-eq/ha. 

Forskellen mellem estimaterne baseret på den stående vedmasse og dem baseret på biomasseligningerne 

skyldes brugen af bevoksnings-middeltræet i beregningen af ekspansionsfunktionerne. 

Beregningerne for eg, vil være identiske (dog med andre parameterestimater) med dem for rødgran og 

gentages derfor ikke her. 
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