
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Skovlandskaber – definition og datagrundlag

Johannsen, Vivian Kvist; Olsen, Jørgen Lundegaard; Caspersen, Ole Hjorth

Publication date:
2021

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Johannsen, V. K., Olsen, J. L., & Caspersen, O. H. (2021). Skovlandskaber – definition og datagrundlag. (1
udg.) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/vivian-kvist-johannsen(50454320-c098-4230-8b34-90829dbe308c).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/skovlandskaber--definition-og-datagrundlag(4374ba2d-a397-41d5-b17b-881fbfe9f05b).html


Skovlandskaber   
– definition og datagrundlag 
  

Vivian Kvist Johannsen, Jørgen Olsen og Ole Hjorth Caspersen

IGN Rapport 
April 2021

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b  o g   
n at u r f o rva lt n i n g



Titel

Skovlandskaber – definition og datagrundlag

Forfattere

Vivian Kvist Johannsen, Jørgen Olsen og Ole Hjorth Caspersen

Bedes citeret

Johannsen, V.K., Olsen, J. & Caspersen, O.H. (2021): Skovlandskaber 

– definition og datagrundlag. IGN Rapport, april 2021. Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet,  

Frederiksberg. 31 s. ill.

Udgiver

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Københavns Universitet

Rolighedsvej 23

1958 Frederiksberg C

ign@ign.ku.dk

www.ign.ku.dk

Ansvarshavende redaktør

Claus Beier

ISBN

978-87-7903-857-8 (web)

Omslagslayout

Jette Alsing Larsen

Forsidefoto

Vivian Kvist Johannsen

Publicering

Rapporten er publiceret på www.ign.ku.dk

Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse

Skriftlig tilladelse kræves, hvis man vil bruge instituttets navn og/eller 

dele af denne rapport i sammenhæng med salg og reklame



3 

 

 

Indhold 
 

Forord ........................................................................................................................................ 4 

Indledning .................................................................................................................................. 6 

Om skovareal ................................................................................................................................... 6 

Om skovlandskaber .......................................................................................................................... 7 

Om landskabsanalyser ..................................................................................................................... 7 

Om målet .......................................................................................................................................... 9 

Datagrundlag ........................................................................................................................... 10 

Metode .................................................................................................................................... 11 

Det basale princip - The Forest Influence Model” (FIM). ............................................................... 11 

Valg af maksimal søgeradius ......................................................................................................... 13 

Valg af antal søgeradier ................................................................................................................. 14 

Valg af kortgrundlag ...................................................................................................................... 14 

Valg af vægtning af arealanvendelse ............................................................................................ 16 

Generel proces beskrivelse ............................................................................................................. 17 

Resultater ................................................................................................................................ 18 

Valg af maksimal søgeradius ......................................................................................................... 18 

Valg af søgeradier .......................................................................................................................... 20 

Valg af vægtning af arealanvendelse ............................................................................................ 20 

Skovlandskab 2011 ......................................................................................................................... 22 

Diskussion ................................................................................................................................ 25 

Alternative metoder ....................................................................................................................... 26 

Opdateringer og rapportering ....................................................................................................... 27 

Afslutning ................................................................................................................................ 28 

Referencer ............................................................................................................................... 29 

  



4 

 

 

Forord 

Skovprogrammet (MFVM 2018) indeholder målsætning om at øge Danmarks skovareal. 

Målsætningen lyder: ”Det langsigtede mål er, at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks 

areal inden udgangen af det 21. århundrede. Dermed videreføres målsætningen om skovrejsning i 

det nationale skovprogram fra 2002.” 

Skovlandskaber beskrives som følger i teksten: 

”Begrebet ”skovlandskab” er ikke nærmere defineret og opgøres ikke i Danmarks nationale 

skovopgørelser. Forskere på Københavns Universitet arbejder med en metode til at analysere 

og beskrive skovlandskaber i Danmark. Det ligger i ordet, at skovlandskaber udgøres af både 

skovarealer og andre områder, der er påvirket af nærliggende skov. Skov kan påvirke de 

omkringliggende områder både visuelt og fysisk (giver læ og skygge), og mange arter 

tiltrækkes af grænselandet mellem det åbne land og egentlig skov.” 

En af Skovprogrammets handlinger er at ”Efterspørge videre arbejde med at kunne beskrive og 

opgøre omfanget af skovlandskaber i Danmark, baseret på igangværende metodeudvikling.”  

IGN udfører Danmarks Skovstatistik for Miljøministeriet jf. Skovloven. I rapporteringen heraf 

indgår en række indikatorer relateret til tilstand og udvikling af de danske skove. Hidtil har der ikke 

været en indikator/definition af skovlandskaber, hvorfor der ikke har været rapporteret data for 

denne udvikling.  

Formålet med nærværende projekt er, med udgangspunkt i de indledende analyser om mulige 

definitioner og datagrundlag for skovlandskaber og de indledende test heraf præsenteret i 2014 

(Johannsen et al 2014), at danne grundlag for beslutninger om definition og en metode til opgørelse 

af skovlandskabers udstrækning. Det overordnede formål er at muliggøre en kvantitativ opgørelse 

af omfanget af skovlandskaber i Danmark og bedømme fremskridt i retning af skovprogrammets 

målsætning for skovlandskaber. Herunder indeholder projektet:  

 en beskrivelse af parametre og metode til opgørelse af skovlandskab, samt begrundelser for den 

valgte tilgang.  

 beregninger af omfang af skovlandskaber på baggrund af tilgængelig kortlægninger af skov og 

anden arealanvendelse. 
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Projektet vil ikke udføre nye kortlægninger af arealanvendelser, herunder skovkortlægning i 

Danmark, men vil angive hvorledes ny kortlægning kan indgå i fremtidige opgørelser af 

skovlandskaber i Danmark.  

Kvalitetssikring og faglig sparring: Seniorforsker Thomas Nord-Larsen og post.doc Andreas 

Aagaard Christensen 
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Indledning 

Der er pres på arealer til mange formål, i Danmark og globalt. Der er brug for arealer til beboelse, 

industri, produktion af fødevarer og biomasse samt rekreation og natur. Skovarealet i Danmark har 

været stigende gennem mere end 200 år. Der er anlagt nye skove af mange grunde bl.a. for at 

mindske sandflugt, for at producere træ til industri og energi, for at beskytte drikkevandsressourcer 

eller for at skabe bedre friluftsliv i nærheden af byerne.  

Om skovareal 

Ved opgørelser af skovarealet anvendes i Danmark såvel som i de fleste andre lande en 

internationalt anerkendt definition udviklet af FAO (Nord-Larsen et al 2020, se faktaboks). 

Definitionen omfatter også andre træbevoksede arealer, der ikke lever op til skovdefinitionen. 

Selvom der har været tale om at inkludere indikatorer for skovlandskaber i bl.a. Forest Europe’s 

kriterier for bæredygtig skovforvaltning, er der ingen fast definition af hvad der udgør et 

skovlandskab. Dermed er det ikke muligt at rapportere på omfang og udvikling af skovlandskaber. 

Faktabox: Skovdefinitioner 

Skov: Areal større end 0,5 hektar og en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter 

og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier 

på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer 

nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, 

herunder sommerhusområder. 

Andet træbevokset areal: Arealer med samme arealkrav som for skovdefinitionen, men et 

kronedække på 5-10 pct. af træer højere end 5 meter eller træer, som på voksestedet potentielt er i 

stand til at nå disse værdier; eller arealer med et kronedække større end 10 pct. af træ- eller 

buskarter, der ikke er i stand til at nå en højde på mere end 5 meter på voksestedet. 
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Om skovlandskaber 

Åbne områder i nærheden af skove kan defineres som en del af skovlandskabet, da økosystemet på 

disse påvirkes af en nærliggende skov. Nogle arter findes inden for kort afstand fra skovkanten, 

mens andre arter har tilknytning til skoven selvom de forekommer på større afstand af en skov 

(Hiller et al., 2008). Samtidig påvirker nærhed til en skov i høj grad den visuelle opfattelse af et 

landskab ud fra et landskabsæstetisk synspunkt (Howley, 2011; Frank et al., 2013). Endelig bliver 

dyrkning af landbrugsarealer også påvirket af nærhed til skov og træplantninger, hvilket 

læhegnsplantninger også er udtryk for.  

I rapporten ”En rig natur i et rigt samfund” (Wilhjemudvalget 2001) er der blandt andet fokus på 

værdien af samspillet mellem forskellige naturtyper, herunder sammenhængen mellem skov og 

lysåbne arealer. Lysåbne arealer spænder fra naturområder (fx enge, heder, moser, strande og 

klitter, vandløb og søer) over landbrugsområder med forskellige anvendelsesintensitet til 

byområder, veje og anden infrastruktur.  

Om landskabsanalyser 

Idet skovlandskaber indeholder skov, andre træbevoksede arealer og åbne arealer af forskellige 

typer mellem hinanden er der tale om heterogene landskaber, hvor landskabselementer af forskellig 

typer tilsammen danner et mønster. Dette er væsentligt, fordi funktionaliteten af hvert enkelt areal 

påvirkes af placeringen i det større omgivende skovlandskab (Walz 2011). Det har altså betydning 

for det enkelte areals økologi, om det er nabo til en sø eller er omgivet af dyrkede marker eller 

græsarealer. På samme måde har det betydning for de åbne arealer, hvordan de er lokaliseret i 

forhold til skovpartier i landskabet. Hvilken sammensætning arealerne i landskabet tilsammen 

danner har betydning for og er udgøres samtidig af deres individuelle økologi (With 2019). 

Skovlandskabets samlede funktionalitet og karakter afhænger altså ikke bare af hvor meget skov, 

der er tilstede relativt til åbne arealer, men også hvordan dette er fordelt i landskabet. I praksis kan 

dette måles som variation i form, størrelse og fordeling af arealkategorier i landskabet, fx andelen af 

åbne arealer relativt til træklædte arealer (Antrop & Van Eetvelde 2017). Inden for 

landskabsøkologien er der udviklet en række modeller til at beskrive sådanne landskaber, hvoraf 

kan nævnes den såkaldte patch-corridor-matrix model udviklet af Forman & Godron (1986, se også 
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Christensen et al 2017 for en nyere fremstilling). I dette perspektiv modelleres landskabets 

heterogenitet som en mosaik bestående af tre arealdække-komponenter:  

1. Patches af forskellig type, her under for eksempel træklædte og åbne arealer,  

2. Korridorer som gennemskærer landskabet og udgør vektorer for transport af materiale, 

information og energi, for eksempel åer, veje, veksler etc; 

3. Matrix, dvs. arealanvendelsen af det dominerende arealdække, hvori patches og korridorer er 

indlejret, og i forhold til hvilken disse danner mønstre med systemiske effekter for landskabet 

som helhed. Om skoven eller det åbne land kan betragtes som matrix eller omvendt vil afhænge 

af hvad der er det dominerende arealdække, og hvad man ønsker at modellere – hhv. 

skovpartiernes udbredelse i det åbne land eller omvendt. 

For at måle fordelingen af patches i landskaber og kvantificere landskabers heterogenitet (som 

beskrevet i patch-korridor-matrix modellen), er der i landskabsøkologien udviklet flere forskellige 

programmer som på baggrund af geodata beregner kort med indeksværdier for centrale egenskaber 

ved landskabets mønster. Her under formen af patches og deres kompleksitet, deres fordeling, 

sammenhæng, sammensætning og diversitet. Sådanne indeksværdier (rumligt eksplicitte 

indekserings-systemer) er udviklet både på patch-niveau til beskrivelse af karakteren af de enkelte 

patches relativt til landskabet, og på landskabs-niveau til karakterisering af landskabets mønstre 

overordnet set. Især programmet Fragstat er blevet anvendt i vid udstrækning, siden det blev 

lanceret (McGarigal & Mccomb, 1995). Fragstat beregner et væld af indikatorværdier for 

landskabet baseret på analyse af kategorielle kort, der beskriver lokaliseringen af patches, korridorer 

og matrix i landskabet og rumlige variationer (se fx. Griffith et al., 2000; Lausch & Herzog, 2002; 

Bender et al., 2003; McGarigal et al., 2009). På trods af Fragstat-softwarens mange muligheder er 

det vanskeligt at udlede meningsfulde vurderinger for hvert enkelt pixel på basis af indflydelse af 

skov på det omgivende landskab og dermed vanskeliggøres opgørelser af omfang af skovlandskab.  

Som alternativ til den omtalte kvalitative beskrivelse af landskaber kan anvendes beregning af 

kontinuerte værdier for landskabet. Et stærkt argument for at bruge kontinuerlige overflader samt 

patchrepræsentationer til at kvantificere landskabsøkologi blev fremsat af McGarigal et al. (2009), 

der testede en række indikatorer og parametre baseret på bl.a. højdedata og satellitbaserede data. 

Resultaterne viste, at landskabsgradienter kan supplere konventionelle patchmosaik data i 

forståelsen af landskaber og give grundlag for en opgørelse af omfang af areal indenfor en given 
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beregnet gradientværdi. Til gengæld er en sådan gradient-model ikke umiddelbart i stand til at 

kvantificere de systemiske effekter af fordelingen og den relative lokalisering af patches på 

landskabs-niveau som beskrevet ovenfor. De to metoder kan derfor supplere hinanden i en samlet 

landskabsanalyse. 

Der er tidligere foretaget forsøg med brug af landskabsindikatorer til beskrivelse af åbne arealer 

relativt til trædækkede arealer i Danske skove (Johannsen et al. 2019) og for vedvegetation indlejret 

i det åbne land (Christensen et al. 2020, Christensen & Brandt 2016). Men der er ikke før foretaget 

egentlige undersøgelser af skovlandskaber på en måde, der overskrider og kvalificerer skellet 

mellem åbne og træklædte arealer på en systematisk måde. Fordi skovens påvirkning af det 

omgivende landskab afhænger af hvilke organismer eller landskabselementer man betragter, er det 

vanskeligt at fremkomme med en enkel definition af skovlandskaber, der er dækkende i alle 

sammenhænge.  

Om målet 

I det følgende beskrives en enkel metode, der kombinerer eksisterende data og metoder for at 

definere og kvantificere opgørelse af skovlandskaber og omfang baseret på landskabsgradienter 

med implementering i Danmark.  

Delmålene for at beskrive skovlandskaber er derfor: 

 At definere en model for tildeling af gradientværdi til landskabet relateret til skovarealet og 

indflydelsen heraf på øvrige arealanvendelser. 

 At beskrive grænseværdier for gradientværdierne og hvorledes de kan fastlægges for at afgøre 

omfanget af skovlandskaber. 

 At analysere omfang af skovlandskab i Danmark baseret på modelresultatet og sammenhæng 

med aktuel kortlægning af skov og andre areal anvendelser. 

Da målet med projektet er at beskrive parametre og metoder til opgørelse af skovlandskaber, deres 

lokalisering og omfang fokuseres der på gradienter i landskabet, mens kvalitative beskrivelser af 

skovlandskaberne kan indgå i senere grundigere undersøgelser og analyser af skovlandskabernes 

rumlige og strukturelle sammensætning og disses landskabsmønstre. Projektet vil opgøre omfanget 

af skovlandskaber med forskellige valg af parametre, idet et endelig valg af parametre afgøres i 
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rapportering i forbindelse med publikation af national skovstatistik i sammenhæng med Danmarks 

Skovstatistik og en opdateret kortlægning af skov. 

Datagrundlag 

Projektet tager udgangspunkt i den seneste skovkortlægning fra 2011 lavet i forbindelse med 

SINKS projektet (Huber & Tøttrup 2012, Levin m.fl. 2014), hvor der er anvendt den internationalt 

anerkendte skovdefinition (se faktaboks i Indledning). Samlet er skovarealet i kortlægningen fra 

2011 estimeret til 14 % af landarealet. I den seneste statistiske opgørelse (Nord-Larsen et al 2020) 

er skovarealet opgjort til 14,7 % af landets areal. Der er dog ikke foretaget en opdateret kortlægning 

af skovarealet i 2020, selvom der i 2019 blev testet metoder hertil ved anvendelse af de nye 

satellitter Sentinel 1 og 2, hvilket vil være relevant for fremtidige skovkortlægninger (Bjerreskov et 

al 2021). Der er anvendt en rumlig opløsning på 30x30 m for pixlerv som er den originale opløsning 

for skovkortlægningen. 

I den samlede kortlægning af landet som helhed, er der foretaget en klassifikation af hele landets 

areal til 7 kategorier af anvendelse (Levin m.fl. 2014): Bebyggelse, landbrug med arealer i rotation, 

arealer uden for rotation, vådområder – helårsdækkede og delvis dækkede, skove og andre 

anvendelser (klitter, grusgrave etc). En central del til beskrivelsen af særligt landbrugsarealet er 

mark-kort systemet, der registrerer typen af afgrøder på de forskellige arealer. Kortet og det 

tilhørende register produceres årligt i forbindelse med EU´s arealstøtte og viser afgrøden på de 

arealer, hvortil der er ansøgt om arealstøtte. SINKS kortlægningen er resampled fra 25 m opløsning 

til 30 m opløsning baseret på ’nearest neighbor”. 

 



11 

 

 

 

Figur 1. Kortlægning af skov 2011 (Huber & Tøttrup 2012). 

Metode 

Det basale princip - The Forest Influence Model” (FIM). 

Hele landet analyseres på pixel niveau. For hver pixel (fokus pixel) beregnes en værdi, der belyser 

hvor meget skov, der er inden for en fastlagt afstand (søge radius) fra fokus pixlens centrum. Dette 

er skitseret i Figur 2. 

Metoden analyserer alle pixler inden for søgeradius og tildeler fokus pixel en værdi afhængig af 

denne analyse. Der kan anvendes én søgeradius hvorved værdien bliver antal skovpixler inden for 

søgeradius. Der kan også anvendes flere søgeradier og antal skovpixler tælles med for hver 

søgeradius. Dermed kan en skovpixel tæt på fokus pixel fx samlet bidrage med 5 point, hvis der 
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anvendes 5 søgeradier (Figur 2 B). Princippet resulterer i, at en kortere afstand til skov giver en 

højere værdi, og mere skov tæt på giver også en højere værdi.  

De beregnede værdier standardiseres efterfølgende på en skala fra 0 til 1 ud fra det maximalt 

mulige, og opdeles derefter i 11 klasser. Den laveste værdi/klasse (1) betegner således ingen eller 

minimal skovindflydelse, mens de højeste værdier findes i skovlysninger/ubevoksede arealer 

omkranset af skov. 

Som et afsluttende element kan den samlede værdi af fokus pixlen påvirkes af dens egen 

arealanvendelse. Dette kan fx betyde at en fokus pixel i byzone får værdien som skovlandskab 

reduceret til 0, en fokus pixel på intensiv landbrug kan reduceres noget og en fokus pixel på et 

engareal får den fulde værdi fra opgørelse af skovarealer inden for søgeradier.  

Denne principielle metode, med gradient analyser med fokus på indflydelse, kan anvendes også til 

andre typer areal anvendelser, som fx naturlandskaber, bylandskaber eller kystlandskaber. 

 

 

 

A B 

Figur 2. Princip for tildeling af værdier for beregning af skovindflydelse for pixler i skovlandskabet. A: forskellige søge 

radier omkring fokus pixel (centrum) og forskellige skovdækkede pixler (markeret med grøn farve), B: Beregning af 

skovindflydelse kan udføres med forskellige antal søgeradier inden for den samme maximale afstand fra pixel i fokus. 
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Valg af maksimal søgeradius 

Grænsen for at kunne tale om et skovlandskab kan fastlægges ud fra en række kriterier. I det 

efterfølgende er der fokus på skovlandskaber i Danmark. Hvis metoden anvendes i andre lande eller 

med en anden arealanvendelse i fokus, bør kriterier gennemgås med det fokus.  

Skovens visuelle effekt i landskabet 

I arbejdet med landskabskarakter metoden (LKM) indgår visuelle effekter som et element 

(Miljøministeriet 2007). Metoden anvendes af mange kommuner til at beskrive landskabet i 

forbindelse med kommuneplanlægningen, bl.a. ved udpegningen af særlige landskabsværdier. 

Landskabet karakteriseres af samspillet mellem naturgrundlaget, de kulturgeografiske mønstre og 

de rumlige, visuelle forhold, som man oplever, når man færdes i landskabet. Dette samspil defineres 

som Landskabskarakteren. Ved anvendelse af LKM til analyse af større sammenhængende 

landskaber anbefales ligeledes at se ud over forvaltningsgrænser for fx skov, landbrug og byzoner 

(Naturstyrelsen, 2012). Internationalt indgår den visuelle effekt i flere analyser som bl.a. rapporteret 

i Lange & Bishop (2001), Ulrich (1986), Hedblom m.fl. (2020), hvilket understreger betydningen af 

at have dette element med i fastlæggelse af søgeradius for vurdering af landskabets karakter.  

Den økologiske effekt  

Mange arter lever i samspillet mellem skovens kant, skovbrynet, og det åbne landskab. 

Fragmenteringen af levesteder, kombinationerne af habitater relateret til såvel ynglepladser som 

fødekilder for fx fugle og pattedyr og barrierer i form af infrastruktur eller intensivt udnyttede 

arealer påvirker den økologiske værdi af et landskab gennem den mosaik der dannes. For en 

gennemgang se bl.a. Schmidt m.fl. (2020 – afsnit 3.9). Se også Randall & Smith for en gennemgang 

af betydningen af vegetationsklædte arealer for det åbne lands agro-økologi (2019). Her viser en 

række undersøgelser betydningen af mosaiklandskaber bestående af mindre skovparceller vekslende 

med en mere ekstensiv arealanvendelse som fx vedvarende græs eller brakarealer (With 2019). 

Denne type heterogene landskaber udgør et vigtigt levested for mange arter og falder ind under 

hvad vi her betegner som skovlandskaber. Derfor er det vigtigt at tage skovens omgivelser med i en 

vurdering af en skovs potentiale for at beskytte biodiversiteten (Lindenmayer m.fl., 2008). 
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Heterogene levesteders betydning varierer for forskellige arter. For græssende dyr og fugle har 

kombinationen af trædækkede arealer og lysåbne areal stor betydning også med større afstand til 

skoven. For en række andre organismer, som fx myrer, der kun bevæger sig over korte afstande, er 

betydningen af skov kun afgørende inden for deres aktionsradius (se også Schmidt m.fl. 2020). 

Valg af antal søgeradier  

Ved at dele analysen op i et antal søgeradier inden for den maksimale søgeradius skabes mulighed 

for at graduere analysen. Skovpixels inden for det første interval tælles for alle søgeafstande og 

tælles derfor med i alle søgeradier (se også Figur 2 B). Dermed får skovpixler en større værdi i den 

inderste søgeradius end hvis de forekommer i den yderste søgeradius, hvor de kun tælles med en 

gang. Denne enkle tilgang tildeler en værdi til hver fokus pixel baseret på både arealet og antallet af 

pixler og afstanden til omkringliggende skovarealer. 

Valg af kortgrundlag 

Kortgrundlag for såvel skove som andre arealkategorier har betydning for opgørelsen af 

skovlandskab. En grundlæggende forudsætning for en transparent og retvisende opgørelse af et 

skovlandskab er at alle kortgrundlag baserer sig på samme tidsreference (samme årstal) og i øvrigt 

er konsistente (fx at de forskellige arealanvendelser ikke overlapper og at der ikke er ”huller” 

mellem kortlagene). Nærværende projekt fastlægger ikke en selvstændig kortlægning af skov og 

andre arealanvendelser, idet dette forudsættes gennemført før en opgørelse af skovlandskaber.  

Skovkortlægning 

Skovkortlægning bør være gennemført på en konsistent metode for hele landet og med en 

tidsangivelse inden for 1 år. Dette kan fx opnås ved anvendelse af satellitdata fra ESA’s satellitter 

Sentinel 1 og 2, der leverer flere billeder i løbet af året (Bjerreskov et al 2021). I en 

skovkortlægning bør den samme definition som ved øvrig skovrapportering anvendes jf. faktabox 

om skovdefinition (i Indledning). I denne rapport udgøres skovkortgrundlaget af skovkortlægningen 

fra 2011 (Huber & Tøttrup 2012). Der er anvendt en rumlig opløsning på 30x30 m for pixler 

svarende til den originale opløsning for skovkortlægningen. 
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Ved gentagen opgørelse af skovlandskaber bør der anvendes ensartet definition i 

skovkortlægningen og den rumlige opløsning bør fastholdes for at sikre ensartede opgørelse over 

tid. Som udgangspunkt anvendes skovdefinitionen angivet i faktaboks i Indledningen, idet den også 

danner grundlag for rapportering til internationale statistikker som FAO, Forest Europe og 

UNFCCC. Internationalt er der meget lidt variation i denne definition og dermed vil opgørelserne 

være sammenlignelige med andre landes opgørelser. Hvis en anden anvendelse end skov danner 

grundlag for opgørelse af landskabet, skal der tilsvarende sikres en konsistent kortlægning over tid. 

Kortlægning af andre arealanvendelser 

De øvrige arealanvendelser bør være klassificeret således, at de kan indgå i en samlet prioritering af 

landskabet både mht. afstand til skov og funktion (økologisk og visuelt). Generelt vil det være 

afgørende, at der er grundlag for konsistent kortlægning på tværs af årstal og datagrundlag. 

I den internationale klimarapportering klassificeres landskabet i 6 hovedkategorier (Levin m.fl. 

2014): 1) bebyggelse, 2) landbrug med arealer i rotation, 3) arealer uden for rotation, 4) vådområder 

– helårsdækkede og delvis dækkede, 5) skove (jf. skovdefinition i faktaboks i Indledning) og 6) 

andre anvendelser (klitter, grusgrave etc).  

En alternativ kortlægning findes i Basemap (Levin 2020), der indeholder en mere detaljeret 

klassificering af landskabet, særligt med fokus på landbrugsarealet og offentligt ejede arealer. 

Temaet for skov i Basemap afviger dog i definition fra den generelle skovdefinition, hvorfor der er 

forskel på skovteamet i Basemap og det skovareal, der følger skovdefinitionen i faktaboksen i 

Indledningen.  

Markkort-systemet er et landsdækkende geografisk datasæt, der giver information om de årlige 

afgrøder som lodsejere indrapporterer til Landbrugsstyrelsen (2020), hvorfra det kan downloades. 

Tilsvarende er der tilgængelige data fra offentlige kilder, bl.a. Natura2000 kortlægning og 

kortlægning efter Naturbeskyttelsesloven §3 på Miljøportalen (2020).  

Der er i dette projekt anvendt arealanvendelseskortlægning fra SINKS’s projektet (Levin m.fl. 

2014). Der er hermed fokuseret på den forenklede kortlægning af arealanvendelse i dette projekt 

(dvs. uden detaljerede informationer om fx afgrøder på landbrugsarealer). 

 



16 

 

 

Rumlig opløsning 

Forskellige kortlægninger anvender ofte forskellig rumlig opløsning, der spænder fra georefererede 

polygoner med en vis nøjagtighed på linjeelementer til rasterlag af forskellig opløsning med pixler 

fra fx 2x2 m til 1x1 km. For at sikre en konsistent opgørelse af skovlandskaber over tid og 

udstrækning er det afgørende, at den valgte opløsning, der danner grundlag for beregningerne, 

fastholdes over tid og samtidig giver det nødvendige input til evaluering af tilstand og udvikling af 

skovlandskab over tid. Der kan være brug for opgørelser både på et lokalt niveau og på landsniveau, 

særligt hvis opgørelsen af skovlandskab skal indgå i mere detaljerede analyser. Den rummelige 

opløsning bør derfor vælges, så den bedst muligt kan indgå i disse forskellige løsninger. Det basale 

princip for opgørelserne af skovlandskabets udstrækning (FIM) anvender pixeldata som input. 

Ved kombination og anvendelse af forskellige kortlag med forskellig opløsning som grundlag bør 

der vælges en hensigtsmæssig metode til overførsel til skovlandskabs pixel opløsning (evt. 

resampling). Det kan være min/max/middel værdier for de øvrige kortlag (fx afgrødetype, 

bebyggelsesprocent), afhængig af den valgte indflydelse den pågældende arealanvendelse skal have 

på opgørelsen af skovlandskabet. Dette gælder ligeledes hvis metoden anvendes til andre 

opgørelser. 

Valg af vægtning af arealanvendelse 

I forhold til en kortlægning af skovlandskaber kan arealanvendelser vægtes for at afspejle deres 

betydning for et skovlandskab. Dette bestemmer hvorledes den samlede værdi af pixlen i fokus 

påvirkes af dens egen arealanvendelse. Hvorvidt opgørelsen inddrager biodiversitetsmæssige 

funktioner og/eller visuelle og landskabelige faktorer vil påvirke hvorledes forskellige 

arealanvendelser påvirker den endelige opgørelse af værdien af de enkelte fokus pixler. 

Eksempelvis vil bebyggelse med huse oftest være i modstrid med et skovlandskab og disse arealer 

vil tildeles den laveste værdi for skovlandskab. For veje kan det overvejes om en vis mindste 

bredde/type skal være opfyldt for at de tildeles en lav værdi i kortlægningen af skovlandskaber. 

Tilsvarende kan overvejes i forhold til søer og vådområder, eller om de direkte kan indgå som del af 

et skovlandskab. 
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For pixler i landbrugsområder i rotation kan det overvejes at reducere værdien af skovlandskab 

enten med en fast faktor (0-1) eller baseret på typen af afgrøde og dyrkningssystem (økologisk eller 

ej). Tilsvarende for græsningsarealer og naturarealer, der i højere grad må forventes at indgå som 

fuldgyldige arealer i opgørelse af skovlandskaber. 

Generelt bør kortlægningen af skovlandskaber holde sig inden for den fastlagte afgrænsning, der i 

øvrigt anvendes til opgørelser af nationale data (fx landegrænsen). I det tilfælde at metoden 

anvendes til at beskrive kystlandskaber kan det overvejes at anvende en anden afgrænsning, der i 

givet fald vil skulle fastlægges. Effekter på tværs af landegrænser er ikke behandlet i dette projekt. 

Generel procesbeskrivelse 

Følgende er en overordnet procesbeskrivelse, idet en deltaljeret implementering vil afhænge af de 

valg der gøres ift. maksimal søgeradius, evt. søgeradier inden for det og kortgrundlag samt 

vægtning af andre arealanvendelser end skov. 

1) Beregning af værdier baseret på direkte skovkortlægning: For hver fokus pixel beregnes 

statistik for antal skovpixler inden for hver søgeradius. For skov-pixler sættes værdien til 1. 

For øvrige pixler skaleres værdien ift. den maximale sum for den givne kombination af 

radius og interval (sum af maksimale antal pixler for alle søgeradier). 

2) Beregning af vægtning for andre arealanvendelser end skov: For hver fokus pixel fastlægges 

en værdi (0-1) afhængig af den aktuelle arealanvendelse og vægtningen af fokus pixlen som 

den specifikke arealanvendelse gives i beregningen af FIM (fx 0 for by, graduering for 

landbrug). 

3) Samlet beregning af FIM per pixel: For hver pixel multipliceres resultatet fra 1) og 2) til en 

samlet værdi. For skovpixler vil værdien være 1 mens det for alle andre vil være mellem 0 

og 1.  

4) Klassificering af FIM beregning i et antal klasser (fx 11) vil lette sammendrag efterfølgende, 

både hvis de gøres på lokalt eller nationalt niveau (jvf Tabel 1). 
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Resultater 

I dette afsnit beskrives en opgørelse af skovlandskabet i Danmark med analyse af nogle centrale 

valg ift. metoden. 

Valg af maksimal søgeradius 

Der blev i afprøvningen også arbejdet med radius på 1500, 2100 og 2700 m. Med det meget 

fragmenterede skovareal, der er i Danmark, giver en øget radius en betydeligt større 

beregningsopgave i opgørelsen af skovlandskab. I en dansk sammenhæng kan der argumenteres for 

at undersøge skovlandskaber inden for en 1500 m radius. Dette baserer sig bl.a. på resultater fra 

LKM, der viser, at hvis man er 1500 meter væk fra nærmeste skov, vil de fleste opleve det som et 

skovfrit landskab (se også Tabel 1, Figur 3 og Figur 7). Levestedets betydning falder med 

afstanden, og den varierer samtidig for de forskellige arter. Med undtagelse af enkelte storvildts- og 

fuglearter er effekten af nærhed til skov lille i 1500 meters afstand.  

 

Tabel 1. Klassifikation af skovlandskab og skovareal. 

Klasse Tilnærmede beskrivelser 

1 Ingen skovindflydelse, > 1500 m 

2 Synlig skov, 700-1500 m 

3 Tæt på lille eller medium skov, 300-800 m 

4 200-500 m fra medium til stor skov 

5 Nær skovbryn af større skov, 150-200 m 

6 Meget tæt på skovbryn, 150 m 

7 Tæt på skovbryn eller lysning i mindre skov, 50 m 

8 Skovbryn eller rydning 

9 Ubevokset areal i mindre skov 

10 Ubevokset areal i mellem skov 

11 Ubevokset areal i stor skov 

Skov Skovareal 

 



19 

 

 

 

Figur 3. Eksempler på klassifikation af arealer i forskellig afstand fra skov og de tilsvarende Google street view billeder – fra 

klasse 1 til klasse 7.  Jo tættere man kommer på skoven, jo højere klasse for skovlandskabet. Se også Figur 7 for billeder uden 

vej. 
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Valg af søgeradier 

For det danske skovareal blev valg af søgeradier testet for en enkelt maksimal søgeradius på 1500 m 

med 3 (300, 900 og 1500 m) og henholdsvis 5 søgeradier (1500, 1200, 900, 600 og 300 m). I denne 

analyse var der meget høj korrelation mellem værdier beregnet ved hjælp af 3 og 5 søgeradier, 

hvilket indikerer at det er unødvendigt at øge antallet af søgeafstande ud over 3 (R2 = 0,99, se Figur 

4). 

 

Figur 4. Standardiserede værdier og fordeling af pixler for analyser med 1, 3 og 5 intervaller. 

Valg af vægtning af arealanvendelse 

I afprøvning af FIM til opgørelse af skovlandskab i Danmark blev der afprøvet en vægtning af 

andre arealanvendelser hvor arealer med bebyggelse, søer og hav i alle tilfælde blev tildelt værdien 

0. For landbrugsarealer i rotation blev der afprøvet 5 forskellige vægtninger: 0, 25, 50, 75 og 100 

pct. Samtidig blev der fokuseret på klassifikation af skovlandskab i de højeste klasser (7-11) som er 

tættest på skovarealer.  

Tabel 2. Effekt af forskellig vægtning af arealanvendelse landbrug (klasse 7-11 er medtaget som skovlandskab). 

Vægtning af 

landbrugsareal 

 
0 25 50 75 100 

Skovareal 1000 ha 625 625 625 625 625 

Ikke træbevokset 

skovlandskab 
1000 ha 133 134 172 263 364 

Samlet skovareal 

og skovlandskab 
1000 ha 758 759 797 888 989 

Skovlandskab Pct. 17,6 17,7 18,5 20,7 23,0 
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I Figur 5 er vist et eksempel på hvorledes forskellig vægtning kommer til udtryk på et kort når 

landbrugsarealer vægtes med hhv. 75 og 50 pct. 

A:  

 

B:  

 

Figur 5. Effekt på værdi af skovlandskab med vægtning af landbrugsland med A: 75 pct. og B: 50 pct. De grå nuancer 

indikerer klassifikationen af skovlandskabet jf. Tabel 1. I B reduceres landbrugsland kraftigere end i A, hvorfor der samlet 

er mindre areal med grå nuancer. Valg af tærskel for klasser der indgår i Skovlandskabet afgør hvilke arealer der tælles 

med. 
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Skovlandskab 2011 

Ved anvendelse af FIM (The Forest Influence Model) på det danske landareal baseret på de 

kortgrundlag, der er valgt til denne demonstration, er der foretaget en opgørelse af omfang og 

placering af skovlandskabet. Baseret på en maksimal radius på 1500 m, med 3 intervaller (300, 900 

og 1500 m) og vægtning af landbrugsarealer med 50 %, er det samlede areal med skovlandskaber 

opgjort til 17,8% hvoraf de 14% udgøres af skov (Figur 6, Tabel 3). Ud fra kortlægningen i Figur 6, 

som kun medtager klasserne 7-11 samt skovarealet er det muligt for hvert enkelt areal/pixel muligt 

at afgøre om det indgår i skovlandskabet eller ej. 

 

 

Figur 6. Eksempel på kortlægning af skovlandskab for 2011, baseret på radius 1500 m, med 3 intervaller og vægtning af 

landbrugsarealer med 50 pct. samt byer, søer og hav med 0 pct. Skov er angivet med grøn signatur og skovlandskab med sort 

til hvid med sort repræsenterende de højeste værdier. 
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I Figur 7 kan ses et udsnit af kortet med tilhørende fotografier af landskabet ved Baunetbakken ved 

Alsønderup (vest for Gribskov). Værdien for punktet for fotografiet svarer til klasse 2-3 (jf. Tabel 1 

og Figur 3) og indgår derfor ikke som et skovlandskab i den her beskrevne opgørelse. 

 

 

Baunetbakken i Alsønderup. 

H. 37 meter 

 

Baunetbakken mod vest, Nejede Vesterskov i horisonten. Afstand 1,2 km. 

 

Baunetbakken mod øst, Grib skov i horisonten. Afstand 1,0 km. 

Figur 7. Udsnit af Figur 6 med fokus på Grib skov (radius 1500 m, med 3 intervaller og vægtning af landbrugsarealer med 50 

pct. samt byer, søer og hav med 0 pct.). Skov er angivet med grøn signatur og skovlandskab med sort til hvid med sort 

repræsenterende de højeste værdier. Fotografier er fra Baunetbakken i Alsønderup, klasse 3 jf. Tabel 3 (OH Caspersen). 
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Tabel 3. Eksempel på opgørelse af skovlandskab for 2011, baseret på radius 1500 m, med 3 intervaller og vægtning af 

landbrugsarealer med 50 % samt byer, søer og hav med 0 %. 

Klasse Min 

værdi 

Max 

værdi 

Antal 

pixler 

Areal 

km2 

Pct. af 

landareal 

1 0 0,01 13.667.732 12.301 28 

2 0,01 0,02 6.325.830 5.693 13 

3 0,02 0,05 9.192.246 8.273 19 

4 0,05 0,1 6.232.788 5.610 13 

5 0,1 0,15 2.716.344 2.445 6 

6 0,15 0,2 1.365.856 1.229 3 

7 0,2 0,25 709.979 639 2 

8 0,25 0,3 361.135 325 1 

9 0,3 0,35 186.579 168 0,4 

10 0,35 0,4 9.6128 87 0,2 

11 0,4 1 108.163 97 0,2 

Skov 1 1 6.947.482 6.253 14 

 

Skovlandskaber udgøres af en række elementer og udvikling og tilstand kan følges både for landet 

som helhed og for delområder. I Figur 8 er en direkte sammenligning for hele landet mellem andel 

af skovareal og andel af skovlandskab for celler på 10x10 km i Danmark. Det fremgår at celler med 

et fragmenteret skovareal med en lav procentandel alligevel kan resultere i en højere procentandel 

med skovlandskab, hvor effekten på det omkringliggende landskab tages med i betragtning. Dette 

ses bl.a. for dele af Sjælland og Fyn. Yderligere analyser med højere opløsning kan indgå i en mere 

detaljeret analyse af skovlandskabernes forekomst. 
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Figur 8. Sammenligning af procentandel skovareal med skovlandskab for 10x10 km celler for hele Danmark. 

Diskussion 

Udviklingen af FIM bevirker, at der nu findes en metode som gør det muligt at lave en oversigt over 

skovlandskabet, dets lokalisering og omfang. De valgte afstande og intervaller kan varieres og 

tilpasses efter hvad man vil bruge resultatet til, fx hvis man ønsker at studere skovens betydning for 

bestemte insektarter, fugle eller pattedyr. Indflydelse af andre arealanvendelser kan vægtes så det 

afspejler såvel de arealtyper, der vil inddrages i skovlandskaber og de tilgængelige data. 

En gentagen kortlægning af skovlandskaber med anvendelser af de samme parametre for afstand, 

vægtning mv. vil gøre det muligt at overvåge og følge udviklingen over tid og hermed dokumentere 

indflydelse af ændringer i forvaltningens indflydelse på skovlandskabernes udvikling. Dette vil 

være gældende både som opgørelse af omfang og ved kortlægning. Ved supplement af 

kortlægningen med analyser af skovlandskabernes interne struktur og sammensætning i form af en 

mere detaljeret landskabsanalyse, vil der kunne opnås viden og støtte til fremtidig etablering af 

skovrejsning og udlæg af områder med prioritering af biodiversitet eller andre formål. Tilsvarende 
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analyser vil kunne gennemføres hvis andre arealanvendelser kommer i fokus jf. eksempler om 

naturlandskaber og kystlandskaber. 

Alternative metoder 

Der er udarbejdet andre eksempler på karakterisering af skovareal. I sammenhæng med Forest 

Europe’s arbejde med indikatorer for bæredygtige skove i Europa anvendes en klassifikation af 

skovarealet som sådan i forhold til fragmentering i indikator 4.7 (Forest Europe 2020). Denne 

indikator har dog primært fokus på skovarealet og arbejder på en noget grovere skala end 

anvendelig for Danmark. Grundlaget er godt nok pixel værdier på 10x10 m baseret på den fælles 

europæiske Corine Land Cover kortlægning, men opgørelsen er baseret på hvorvidt minimum 40 % 

af pixler inden for et vindue på 23x23 pixler (svarende til 2,3x2,3 km) er skovareal. Der foretages 

ingen vurdering af karakteren af det ikke træbevoksede areal. Opgørelserne foretages for 5 større 

enheder i Europa. Denne indikator og beregningsmetode kan dog ikke anvendes til at beskrive og 

kortlægge skovlandskaber. 

 

Tabel 4 Andel af skovområder i EU opgjort for 2000 og 2018 efter størrelser (Forest Europe 2020, tabel 4.7-2). 

 

I udviklingen af GIS programmer er der en række metoder til beskrivelse af rumlige fordelinger. 

Disse har fokus på skovarealet, dets fordeling og form (antal fragmenter, forhold mellem omkreds 

og areal, afstand mellem fragmenter m.v.) og effekt på selve skovarealet (Broadbent m.fl. 2008, 

Johannsen m.fl. 2017). Igen inddrages af karakteren af de mellemliggende arealer (matrix) ikke og 

denne type redskaber synes derfor ikke at producere anvendelige til opgørelse og definition af 

skovlandskaber. 
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Opdateringer og rapportering 

Metoden beskrevet i dette projekt bygger på konsistent kortlægning af skov såvel som andre areal 

anvendelser. Kortlægning af naturområder, landbrugsarealer og bebyggelse sker fortløbende og 

samles sammen i Basemap, der udarbejdes for Danmarks Statistik. Skovkortlægning opdateres ikke 

systematisk, men gennemføres som element i andre projekter. En systematisk opdatering af 

skovkortlægning vil være forudsætning for en systematisk opdatering af opgørelse af 

skovlandskaber. Med de nye frie data fra ESA (Sentinel 1 og Sentinel 2) samt Geodatastyrelsens 

Lidar kortlægning af Danmark (med 5 årig cyklus) er der grundlag for at etablere en systematisk 

opdatering af skovkortlægning for Danmark. 
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Afslutning 

Rapporten har beskrevet ”Forest Influence Metoden” som redskab til at definere, opgøre og 

rapportere skovlandskaber.  

Metoden kan tilpasses og resultatet er påvirket af de valg der gøres med hensyn til maksimal 

søgeradius, søgeradier og kortgrundlag samt opløsning og vægtninger. Ved at beskrive 

forudsætningerne klart og ved at analysere på sammenhængen imellem dem, giver metoden 

mulighed for en tydelig og reproducerbar opgørelse og kortlægning af skovlandskaber til brug for 

statistik såvel som grundlag for planlægning af indsatser. Metoden bygger på nye digitale data og 

kortlægninger af skov og andre arealanvendelser. Metoden vil også kunne anvendes med fokus på 

naturlandskaber, altså med en anden grundlæggende arealanvendelse end skov som grundlag, hvis 

der have en systematisk kortlægning heraf. 

Der vil også være synergier med eksisterende og påtænkte moniterings-projekter for det åbne land, 

her under monitering af småbiotoper. 

Definition og regelmæssig opgørelser samt kortlægning af skovlandskaber vil give værdifulde input 

til en række beslutninger på lokalt og nationalt niveau. Arealanvendelse og en samlet opgørelse 

heraf vil kunne analyseres både med grundlag i historiske og aktuelle kortlægninger såvel som på 

grundlag af forventede udviklinger i arealanvendelse for både skov, landbrug, naturområder og 

byer. Dermed vil analyser af skovlandskaber, eller andre teamer (naturlandskaber, kystlandskaber 

etc) kunne give input til fremadrettet forvaltning af arealer. Beslutninger om indsatser der omfatter 

eksempler som prioritering af arealanvendelser, som grundlag for valg i forbindelse med 

skovrejsning og grøn omstilling, som input til Naturnationalparker, Nationalparker, 

naturgenopretning og som input til planlægning for friluftsliv og anden udvikling af det danske 

areal. 
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