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15. Fremtidens
skovbrug i Danmark
J. Bo Larsen og Jens Emborg

Skovbruget står netop nu i en vanskelig
situation præget af usikkerhed, dårlig
økonomi, nye krav, interessemodsætninger og ophedet debat. Situationen er
opstået i kølvandet på en international
udvikling med massive ændringer i de
politiske og økonomiske rammebetingelser for skovenes anvendelse.
Vi har valgt at skitsere en realistiskoptimistisk vision for fremtidens skovbrug. Realismen baseres på et kendt udgangspunkt og viden om den aktuelle
udvikling. Optimismen baseres på vor
indstilling til fremtiden. Visionen for-

muleres med dette udgangspunkt og
stykkes sammen af realistiske gæt ud fra
et optimistisk ønske om, at den aktuelle
konfliktfyldte situation glider over i en
konstruktiv og stabil helhedsløsning.
Den overordnede samfundsudvikling
– nationalt som internationalt – vil bestemme rammerne for fremtidens skovbrug i Danmark. Som udgangspunkt for
visionen gennemgår vi derfor de seneste
års globale skovpolitiske udvikling samt
nogle vigtige træk af Danmarks skovhistorie.

Den globale udvikling – og dansk skovbrug
Skovbruget står i en omfattende omstillingsproces. Det var Brundtland-rapporten med dens krav til en bæredygtig udvikling, der for alvor startede diskussionen om balancen mellem brugen af
skoven som træproducent og beskyttelsen af skoven som økosystem. På Riokonferencen i 1992 mundede diskussionen ud i en Skoverklæring, hvor det blev

fastslået, at skovproblemerne var globale
– og ikke blot knyttet til troperne. På
europæisk plan blev dette fulgt op af
Helsinki- og Lissabon-konferencerne,
hvor der blev vedtaget retningslinier for
bæredygtig skovdrift, beskyttelse af biodiversitet, øget samarbejde og en strategi
for tilpasning af skovene til mulige klimaændringer. De internationale aftaler
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Figur 15-1. Brænde fra skoven i Nepal og industriel træproduktion i Sverige – er to sider af samme sag.
Ved Rio-konferencen i 1992 stod det klart, at skovene er et globalt anliggende. Uanset hvor man befinder
sig – i Nepal eller i Sverige – skal der findes en balance mellem benyttelse og beskyttelse af skoven. Foto
Jens Emborg.
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er i de fleste lande og således også i Danmark slået igennem i form af nationale
strategier for bæredygtig skovdrift, revideret lovgivning, nye støtteordninger,
certificering af skov mv.
Selvom de sidste 10 års skovpolitiske
udvikling har været voldsom, er der ikke
tale om et radikalt brud med den hidtidige udvikling. Siden “det ordnede skovbrug” blev indført for ca. 250 år siden,
har begrebet “bæredygtighed” været det
centrale element i skovdriften. Dengang
var begrebet fokuseret på behovet for en
stabil og vedvarende træproduktion. Nu
sigter bæredygtigheden på at opnå en
balance mellem skovressourcernes benyttelse og beskyttelse i langt bredere
forstand (træproduktion, CO2-binding,
rekreation/friluftsliv, grundvandssikring,
beskyttelse af den biologiske mangfoldighed mv.). Det afgørende er, at vi ud
over vore egne aktuelle behov også sikrer
fremtidige generationers muligheder og
valgfrihed til at dække deres forskelligartede behov knyttet til skoven. Skovbruget er således fra et veludviklet, forholdsvis ensidigt træproduktionsparadigme
på vej til en ny og foreløbig temmelig tåget aftale med kommende generationer

om en bæredygtig og flersidig benyttelse
af skoven som ressource for samfundet.
De mange ændringer og nye krav har i
mange lande virket som et angreb på
skovbrugets hidtidige praksis og tankegodset bag dette. Den første chokreaktion blev afløst af vrede og defensiv afvisning, hvorefter der nu er ved at udvikle sig en konstruktiv dialog om skovbrugets bæredygtige udvikling. Skovbrugserhvervet og træindustrien forhandler og
samarbejder nu med regeringer, internationale organisationer og grønne interesseorganisationer om retningslinier for
fremtidens skovdrift. De fleste har gjort
sig klart, at der er tale om et langvarigt,
globalt initiativ, bl.a. drevet frem i FNsystemet med sigte på at sikre klodens
ressourcer og naturværdier, der ellers
trues af den igangværende udvikling.
Ændringen af den globale skovpolitiske dagsorden kan således ikke betragtes
som et kortvarigt modefænomen. Der er
tale om en tung politisk proces, hvor
skovenes mange og forskelligartede interessenter i fællesskab søger at forme
rammerne for fremtidens skovudvikling
– på alle niveauer fra det helt lokale til
det globale.

Danmarks skove – baggrunden
Fra urskov til overudnyttelse
Mennesket har altid været afhængigt af
skoven og dens produkter. I ældre stenalder var Danmark stort set dækket af urskov. Befolkningen levede bogstavelig
talt af skovens biodiversitet som jægere
og samlere. Fra bondestenalderen og
frem har skoven leveret en række primære produkter af betydning for befolkningens overlevelse og velfærd – bl.a.

græs, løvfoder, brænde, gærdsel og konstruktionstræ.
Siden menneskets bosættelse og op
gennem middelalderen blev skovene og
landskabet nærmest betragtet som en
uudtømmelig ressource. Gennem befolkningstilvæksten steg presset på skovene
kraftigt op gennem 1600- og 1700-tallet.
I midten af 1700-tallet befandt Danmark
sig i en økologisk krise. Skovene, som
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endnu omkring år 1600 havde dækket ca.
en fjerdedel af landet, var reduceret til få
procent af det samlede areal. De få skovrester var yderligere stærkt forhuggede og
mishandlede. Store områder lå hen som
uproduktive heder, og sandflugt havde
forvandlet frugtbar jord til goldt sand.
Den desperate situation var kulminationen af århundreders flersidig overudnyttelse af landskabet som en naturressource. Skovene blev således både brugt
til hugst af tømmer, gærdsel og brænde,
til høslet og fedning af svin på olden.
Samtidig fungerede skovene som græsningsarealer for husdyr og som leverandør af næringsstoffer i form af organisk
materiale til landbruget. Skove, agre,
enge og overdrevsarealer var vævet sammen uden permanente grænser og varige
hegn. Træer var ikke blot knyttet til de
egentlige skove, men var i vid udstrækning fordelt i landskabet, hvor de på forskellig vis indgik i landbrugets dyrkningssystemer – overdrev, stynede popler, frugthaver osv.

Udviklingen bringes under kontrol
– funktionsopdeling af landskabet
Det havde ikke været muligt at skabe en
balance mellem de mange forskellige interesser, der var knyttet til brugen af
skoven og landskabet – udviklingen var
løbet løbsk. For at få kontrol med denne udvikling blev den flersidige (over)
udnyttelse ændret fra midten af 1700tallet til en skarp funktionsopdeling af
landskabet – skovbrug her og landbrug
der.
Skovene blev indgærdet og derved udskilt fra det øvrige landskab. Skoven blev
“fredet” (deraf betegnelsen “fredskov”),
helliget målet at producere brænde og
tømmer. Alle andre funktioner såsom
græsning og oldendrift, stævning mv.
blev fjernet fra skoven og lagt ud på
landbrugsarealerne. Grænserne mellem
skoven og det øvrige landskab blev rettet
ud og gjort skarpe, og i denne adskillelsesproces blev mange træer i det åbne
land fældet for at gøre plads til landbrugsproduktion.

Danmarks skove – udgangspunktet i dag
Intensivering af skovdriften – det
ordnede skovbrug
På grund af århundreders stærke, flersidige overudnyttelse var skovenes areal
stærkt reduceret. Der opstod således behov for at genrejse skoven, hvilket skete
gennem en massiv og langvarig national
indsats. De få eksisterende skove var som
nævnt forhuggede, lysåbne med græs i
skovbunden og ofte uden et egentligt
skovklima. Mulighederne for at udnytte
den naturlige foryngelse og opvækst i
dyrkningen af skoven var således begrænsede.
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I den givne situation var det nødvendigt at satse på plantning som det primære middel til at sikre skovens foryngelse og opbygningen af de nye skove.
Dette blev understøttet af behovet for at
skabe kontrol gennem overskuelige planlægningssystemer. Skoven blev opdelt i
adskilte bevoksninger med kun én træart
og alle træer plantet på samme tidspunkt, den ensaldrende højskov. Derved
blev produktionsprocessen opdelt i tid
og rum på overskuelig vis, således at
man kunne garantere den vedvarende
produktion af træ til samfundet. Den
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udviklede skovdrift havde stærke paralleller til landbrugets planteproduktion.
Det klassiske skovbrugs produktionsmetoder blev udviklet i en tid, hvor arbejdskraften var billig og skovens produkter relativt højt betalte. Dette var et
ideelt grundlag for at udvikle produktionsformer karakteriseret ved en stram
teknologisk styring af produktionsprocessen. Intet blev overladt til tilfældighederne (naturen), og produktionen blev
maksimeret gennem en stor indsats af
arbejdskraft. Herunder skete der bl.a.
omfattende dræninger af skovens vådområder (moser, væld mv.).

Mekanisering af skovbruget
I takt med et realt fald i råtræpriserne
gennem de sidste 40 til 50 år (specielt for
nåletræet) og en stærk stigning i om-

kostningerne (især prisen på arbejdskraft) har man søgt at rationalisere skovdriften gennem en tiltagende mekanisering. Dette har ført til en yderligere standardisering af skovdriften i ensartede
produktionsflader samt en tiltagende anvendelse af mekaniserbare produktionsformer.
I de seneste årtier har det voksende
økonomiske pres på skoven gennem
faldende træpriser ført til en stigende
anvendelse af kemiske hjælpestoffer
(herbicider, insekticider mv.) – især i de
dyrkningsintensive juletræ- og pyntegrøntbevoksninger. Dette har på kort sigt
muliggjort en balance mellem indtægter
og omkostninger i skovbruget, men samtidig har det ført skovdriften ud i en
større grad af naturstridighed med deraf
følgende nye problemer og konflikter.

Figur 15-2. Det voksende økonomiske pres på skovbruget har gennem de sidste 50 år affødt en kraftig rationalisering og mekanisering af driften. Dette har bevirket en standardisering af skovbruget og en udvikling
af ensartede produktionsflader – i lighed med udviklingen i landbruget. Foto Jens Emborg.
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Figur 15-3. De store ensartede monokulturer af især nåletræ har en høj vedproduktion, men de er samtidig
særlig følsomme over for forskellige skadevoldere, fx storm. Her ses en bevoksning af rødgran, der væltede i
decemberorkanen 1999. Løvtræbevoksningen i baggrunden er derimod uskadt. Foto Jens Emborg.

Økonomisk krise og nye krav
Det ordnede skovbrug er til en vis grad
blevet offer for sin egen succes: I vor del
af verden hersker der ikke længere
mangel på træ, som fra at have været et
fint og højt betalt produkt er blevet en
billig massevare. Udviklingen skyldes
dog også import af tropisk træ samt åbningen til de enorme nåletræsressourcer
i Østeuropa efter murens fald. Faldende
råtræpriser i kombination med stærkt

stigende produktionsomkostninger har
ført til, at skovbruget i dag befinder sig i
en efterhånden langvarig økonomisk
krise.
Som situationen har udviklet sig, er
der kun begrænsede muligheder for at
drive et økonomisk skovbrug i klassisk
forstand. Samtidig er skovbruget blevet
mødt med et stigende krav fra samfundet om at levere andre ydelser – fx natur,
oplevelser, stilhed og rent grundvand.

Formålet med skovdriften – i evig bevægelse
Træproduktionen er fortsat det driftsøkonomiske hovedformål, men samfundsøkonomisk betyder træproduktionen mindre. Denne tendens forstærkes
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af den globale diskussion om bæredygtighed, der også tillægger andre funktioner vægt – rekreation, friluftsliv, biodiversitet, kulturmiljø og grundvand. Det
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må antages, at fremtidige generationer
fortsætter med at udvikle nye behov,
som skovene skal kunne tilfredsstille.
Sandsynligheden for betydelige klimaskift inden for en skovgeneration understreger yderligere nødvendigheden af at
udvikle langsigtede strategier, der kan
øge og sikre skovens stabilitet og funktionsevne.

Figur 15-4. Formålet med skovdrift er i evig bevægelse. Fremtidige generationer fortsætter med at
udvikle nye behov, som skovene skal kunne tilfredsstille. Hvad vil den kommende generation bruge
skoven til? Foto Jens Emborg.

Vi står således over for den udfordring
at skulle imødekomme fremtidige generationers mangfoldige og delvis uforudsigelige ønsker til skoven. Samtidig skal
vi forholde os til den usikkerhed, der
hersker vedrørende fremtidens klima. En
måde at tage højde for denne dobbelte
usikkerhed på er at fremme en skovudvikling, der for det første kan sikre skovenes funktionsevne under variable forhold og for det andet kan skabe en bredere vifte af anvendelsesmuligheder i
fremtiden.

Debatten om naturen
Skoven har indtaget en central plads i
den løbende debat om anvendelsen og
beskyttelsen af den danske natur. Da
skoven er den af landskabets forskellige
vegetationsformer og anvendelser, der
ligger tættest på det oprindelige – det
“naturlige” – og da skovene generelt af
de fleste betragtes som natur, kan befolkningens syn på naturen få en afgørende
betydning for, hvordan vi fremover
kommer til at drive skoven. Hvad er det
så for et natursyn, der fremover kommer
til at præge skovdriften?
Natursynsdebatten er for tiden præget
af to væsensforskellige grundholdninger:
den antropocentriske (naturen er til for
mennesket) og den økocentriske (naturen har rettigheder i sig selv). Kort fortalt sætter den første naturopfattelse
mennesket over naturen, naturen er til
på menneskets præmisser. I den økocentriske opfattelse har naturen derimod en
værdi i sig selv, mennesket er en del af
naturen og må derfor respektere naturen
på dens præmisser for at kunne overleve. Der er selvfølgelig mange nuancer,
men det er grundlæggende disse to
modpoler, der støder sammen og skaber
debat og konflikter i forbindelse med
vores omgang med naturen. I vores del
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af verden har det antropocentriske natursyn med få undtagelser været helt
dominerende.
Gennem det seneste årti er det den
brundtlandske vision om en bæredygtig
udvikling, der har præget diskussionen
om brugen af naturen. Den siger i al enkelhed, at vi i vores forvaltning af naturen skal tage behørigt hensyn til fremtidige generationers brugsmuligheder af
samme (se også side 16). Den dertil
knyttede naturopfattelse er således udpræget antropocentrisk: Naturen er til
for at opfylde menneskets behov; det er
kommende generationer af Homo sapiens og ikke andre arter, der skal tages
hensyn til. Som sådan adskiller “det bæredygtige natursyn” sig altså ikke grundlæggende fra det hidtil fremherskende
brugsorienterede syn på naturen. Det
nye er, at der lægges forøget vægt på
hensynet til fremtidige generationer.
Bæredygtighedsidealets opprioritering

af kommende generationers rettigheder
medfører et generelt krav om at beskytte
naturen som sådan, da vi jo ikke ved,
hvilke behov fremtidige generationer
kommer til at få. Behovet for at fremme
fremtidige potentielle brugsmuligheder
kræver beskyttelse af økosystemerne, i
deres helhed, deres processer og mangfoldighed. Dette forsigtighedshensyn
kommer til udtryk i bæredygtighedens
hovedelementer (de tre “søjler”): Forvaltningen af naturressourcen skal ikke
blot være økonomisk rentabel (den klassisk utililitaristiske holdning), men også
økologisk ansvarlig og socialt acceptabel.
Det natursyn, der her kommer til udtryk, afspejler ønsket om at finde en
balance mellem brugen af skoven som
ressource og beskyttelse af skoven som
økosystem. Det ses tydeligst ved, at beskyttelse af skovens biologiske mangfoldighed er blevet et af de centrale kriterier for en bæredygtig skovdrift.

Kravet om en bæredygtig udvikling
I hovedsagen aflønnes skovejerne økonomisk for træprodukter, juletræer, pyntegrønt og jagt. Disse produkter udgør
imidlertid kun en lille andel af skovenes
samlede samfundsmæssige værdi. Som
relativt “autentisk” vegetationsform har
skovene stor betydning for natur- og
miljøbeskyttelse (den genetiske ressource, biodiversitet, grundvand, CO2-binding), kulturmiljøet (fortidsminder), friluftslivet (rekreation, turisme, jagt) samt
for landskabets funktion og æstetiske
værdi. Bortset fra jagten aflønnes skoven
stort set ikke for disse “bløde” værdier,
og der er således ikke økonomiske incitamenter til at “producere” disse goder
til samfundet. I boks 1 findes en uddy-
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bende oversigt over de goder, som skoven leverer til samfundet uden egentlig
betaling.
Den beskrevne “brundtlandske” bæredygtige udvikling, der søger at integrere
økonomiske, økologiske og samfundsmæssige hensyn i skovdriften, giver en
række problemer i praksis. De klassiske
og derfor velafprøvede driftsformer
(ensaldrende monokulturer) er udviklet
specielt til at optimere vedproduktionen,
og giver kun i begrænset grad mulighed
for levere bidrag til bæredygtighedens
økologiske og sociale “søjle”. Vi bliver
altså nødt til i fremtiden at finde nye veje
og metoder til at møde samfundets
mangeartede ønsker, krav og forvent-
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Boks 15-1 Oversigt over de værdier, som skoven
tilbyder samfundet uden egentlig betaling
Skov og den biologiske mangfoldighed:
Skov er den arealmæssigt væsentligste
potentielt naturlige vegetationsform,
og skovbrug er den produktionsform,
som repræsenterer den mest “naturlige” arealanvendelse inden for jordbruget. Det kan derfor ikke overraske, at
de fleste “oprindelige” planter og dyr
findes i tilknytning til skoven. Skoven
med dens mangfoldighed af habitater
har således stor betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed.
Tilsvarende bidrager skoven til at sikre
de genetiske ressourcer for de hjemmehørende danske træarter.
Skov og ferskvandsressourcen: Da forbruget af pesticider og gødning i skovbruget er beskedent i forhold til i
land- og havebrug, forurenes grundog overfladevand kun i begrænset omfang. Skovene har således en vigtig
funktion ved beskyttelse af grundvand
og vandkvalitet i søer og vandløb.
Skov og kulstofkredsløbet: Da træer
indeholder betydelige mængder kulstof optaget fra luften, spiller skoven
en betydelig rolle som lager af kulstof.
Skovrydning og skovrejsning indgår
således i diskussionen om drivhuseffekt, mulige globale klimaændringer
og udslip af kuldioxid. Skoven er dog
ikke blot aktør i dette drivhusdrama,
men også offer, idet klimaændringer
vil kunne påvirke skovenes sundhedstilstand og vitalitet og dermed deres
produktive, beskyttende og rekreative
funktioner.
Skov og kulturmiljøet: Som følge af
skovenes relativt ekstensive drift er der

i dem bevaret ca. fire gange så mange
fortidsminder pr. arealenhed som på
landbrugsarealerne. Skovene har således en vigtig rolle for bevarelsen af vor
kulturelle arv.
Skov og friluftsliv: Skoven har stor betydning for befolkningens trivsel – både
i dagligdagen og som friluftstilbud i ferie og i fritid.
Skov og landskab: I det relativt flade
danske landskab er skovene med til at
give landskabet æstetisk karakter
(dybde og indhold), forbedre dets naturbeskyttende funktioner samt give
læ og beskytte mod miljøbelastninger
(røg, støj mv.). I denne forbindelse giver skovrejsningen en enestående mulighed for at forøge landskabets generelle funktionsevne – både i produktiv,
beskyttende og æstetisk/rekreativ henseende.
Skov og undervisning: Da det meste af
det danske landskab fra naturens hånd
ville være skovdækket, repræsenterer
skovene i høj grad landskabets oprindelige, autentiske natur. I den urørte skov vil det fx være muligt at opleve, hvorledes naturen tager sig ud og
udvikler sig uden menneskets indgriben. I takt med menneskets øgede påvirkning af de lokale og globale økologiske kredsløb bliver det i stigende
grad vigtigt, at vi forstår omfanget og
dybden af menneskets samspil med
naturen. Skoven – især den urørte –
udgør dermed en interessant kulturel
og pædagogisk reference, som bl.a.
kan udnyttes i undervisning og naturvejledning på alle niveauer.
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ninger til skovene. I den forbindelse er
det relevant at diskutere, hvordan skovene/skovejerne kan blive aflønnet for de
ydelser, der reelt leveres til samfundet.
Den elegante løsning vil være et system,
der betaler for de ydelser, der faktisk leveres, frem for at samfundet yder en generel støtte til skovbruget. Vores opti-

mistiske vision er, at det lykkes politikere, forvaltere samt erhvervs- og interesseorganisationer i samarbejde at udvikle
et aflønningssystem, således at det bliver
attraktivt for skovejerne at producere de
ydelser, som samfundet efterspørger, og
derved bevæge udviklingen i den ønskede, bæredygtige retning.

Opdeling eller integration af skovens funktioner?
Grundlaget for skovdriften er hensynet
til flersidigheden, dvs. at skovene skal
dyrkes med henblik på at vedligeholde
eller forbedre produktionen af træ og
andre produkter såvel som skovenes naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og rekreative funktioner. Denne flersidighed kan i princippet opnås på
to forskellige måder: 1) ved at opdele
skovene efter forskellige funktioner
(produktionsskov, biodiversitetsskov, rekreationsskov mv.), eller 2) ved at integrere skovens funktioner, så forskellige
formål tilgodeses på det samme areal.
Det første valg, vi må foretage, er altså,
om vi vil satse på opdeling eller integration af skovens mange funktioner og
ydelser til samfundet?
Efterkrigstidens udvikling af skovbruget i Danmark har hovedsageligt sigtet
mod en integration af de forskellige
funktioner – specielt med henblik på at
sikre kulturmiljøet samt friluftslivets interesser i den dyrkede skov. Det stigende
ønske om at beskytte skovens naturindhold og biodiversitet i samspil med den
tiltagende mekanisering og rationalisering i skovbruget har skærpet konflikten
mellem de produktive og naturbeskyttende hensyn.
Det kan konkluderes, at en vis grad af
funktionsopdeling er nødvendig, hvis vi
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ønsker at beskytte den del af biodiversiteten, der er knyttet til kontinuitet og
lange uforstyrrede procesforløb og
strukturudvikling. Omvendt ligger der
en stor mulighed i at udvikle produktionsskovbruget i en mere naturvenlig
retning (naturnær skovdrift, se det følgende afsnit). Disse to tiltag hænger dog
snævert sammen, således at en skånsom
omgang med naturen i produktionsskoven vil kunne mindske behovet for at
udtage arealer af produktion til ensidig
sikring af den biologiske mangfoldighed.
Eller sagt med andre ord: Jo bedre vi evner at tage hensyn til biodiversiteten i
skovdriften, desto mindre behov er der
for at tage arealer helt ud af drift til ren
naturbeskyttelse.
Svaret på den skitserede valgsituation
er altså “både og”. Vi er nødt til at benytte
funktionsintegrationens vej på hovedparten af arealerne og så supplere med
en vis grad af funktionsopdeling for at
sikre en tilstrækkelig naturbeskyttelse.
Den aktuelle udvikling i dansk skovpolitik følger da også begge disse veje.

Integration af skovens mange
funktioner – naturnær drift et
realistisk bud
En del af den nye udfordring for skovbruget består i at øge integrationen af en

Figur 15-5. Skoven “producerer” mange forskellige værdier – for den enkelte ejer af skoven og for samfundet. Den klassiske produktion er træ til brænde, møbler og bygninger og til industrien. I den anden ende af
skalaen har skoven en vigtig funktion ved at lagre kuldioxid samt beskytte grundvandet og den biologiske
mangfoldighed. Skoven har stor betydning for befolkningens trivsel. Den giver ro og naturoplevelser for den
enkelte, og den er en vigtig kulturel og pædagogisk reference, som kan bruges i undervisning og naturvejledning. Foto Jens Emborg.

stadigt stigende mængde hensyn og
funktioner i skovdriften – produktion,
natur, friluftsliv, rent vand osv. Det aktuelt mest lovende bud på en effektiv og
økonomisk fornuftig funktionsintegration kan sammenfattes under betegnelsen “naturnær skovdrift”.
Det overordnede mål med naturnær

skovdrift er at drive skoven økonomisk
rentabelt. Den økonomiske idé er at reducere omkostningerne ved at udnytte
skovens naturlige processer, fx at anvende den naturlige foryngelse frem for at
anlægge dyre plantninger. Tilsvarende
kan man udnytte naturlig udtynding ud
fra konkurrencen mellem de enkelte
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Figur 15-6. Skov i naturnær drift. Sådanne uensaldrende og gruppevise blandinger af forskellige træarter udviser stor stabilitet og økonomisk fleksibilitet. Den naturnære drift giver gode muligheder for at
beskytte den biologiske mangfoldighed, og den leverer spændende naturoplevelser for skovgæsten.
Driftsformen integrerer således i vid udstrækning en lang række af skovens forskellige funktioner og giver derfor fremtidige generationer en bredere vifte af valgmuligheder i forhold til deres specifikke behov. Foto Bo Larsen.

træer i stedet for at lade skovarbejdere
foretage omkostningskrævende udtyndinger med motorsav.
I praksis gennemføres dette ved at
vælge lokalitetstilpassede, gerne hjemmehørende træarter, fokusere hugsten på
de enkelte træer frem for samtidig afdrift
af hele bevoksninger og bygge på den
spontane foryngelse. Ved naturnær skovdrift søger man at undgå indgreb som
skader skovens mikroklima, jordbund og
biodiversitet – fx undgås som nævnt renafdrifter samt brug af pesticider.
Den skitserede tilbageholdenhed med
at anvende voldsomme, styrende dyrkningstiltag for til gengæld at give de naturlige økologiske processer mere frit løb
medfører, at der med tiden udvikles al-
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dersvarierede bevoksninger bestående af
forskellige træarter i blanding. Disse heterogene og varierede skove vil være mere stabile over for fx storm, klimaændringer og en række skadevoldere og resultere i et beskyttet mikroklima i den
enkelte skovbevoksning. Det antages
endvidere, at de vil være mere fleksible
og i det lange løb bedre tilpasset skiftende brug og plejeintensitet fra menneskets
side.
I skovbrugets aktuelle situation med
nye krav til bæredygtighed er den måske
vigtigste pointe ved naturnær dyrkning,
at den i væsentlig grad vil bidrage til at
sikre biodiversiteten i produktionsskovene. Det skyldes dels, at skovøkosystemet
i sin arts- og aldersstruktur får større lig-
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hed med det økosystem, som skovens
biodiversitet naturligt er tilpasset, dels at
naturnær dyrkning betinger en øget
brug af hjemmehørende træarter, større
kontinuitet i skovdække og skovudvikling, beskeden brug af jordbearbejdning
ved foryngelse samt ingen brug af pesticider.
Med sådanne “naturvenlige” dyrkningsmetoder vil det være muligt at
komme et langt stykke ad vejen mod
skove, der er økonomisk rentable, økologisk forsvarlige og socialt acceptable
(bæredygtighedsidealet). At indføre naturnære driftsprincipper på en betydelig
del af det danske skovareal er imidlertid
ikke nogen enkel og ukompliceret sag.
Eftersom de sidste 200 års praktiske erfaringer og forskning i skovdrift har sigtet
mod at udbygge forståelsen og grundlaget for det ensaldrende skovbrug baseret
på fladedrift, er videngrundlaget for naturnær skovdrift begrænset. Den manglende erfaring og viden udgør et problem for den politiske beslutningstagning, planlægning og styring af driften
samt for den praktiske udøvelse af naturnær skovdyrkning. Øget anvendelse
af naturnær drift forudsætter således en
betydelig erfaringsudveksling (nationalt,
internationalt) samt en målrettet forsknings- og efteruddannelsesindsats.
Selvom der indføres naturnære driftsprincipper på en stor del af skovarealet,
vil der formodentlig fortsat være interessekonflikter mellem privatøkonomiske
nødvendigheder og samfundsmæssige
behov. Der vil således være værdier knyttet til skovene, som ikke sikres eller opbygges ved en økonomisk orienteret naturnær skovdyrkning – fx urørt skov,
dødt ved, retablering af vådområder og
specielle krav til rekreative funktioner.
Disse natur- og oplevelsesværdier, der
snævert betragtet ikke repræsenterer en

økonomisk værdi, men som efterspørges
af samfundet, må således opnås gennem
supplerende politiske tiltag og målrettet
aflønning fra samfundets side.

Opdeling af funktioner – urørt
skov og gamle driftsformer
Der er i de senere år taget målrettede politiske initiativer for at øge naturindholdet i skovene. Danmark vedtog i 1992 en
Naturskovsstrategi, der har medført, at
en del arealer er lagt ud som urørt skov,
græsningsskov, stævningsskov mv., hvor
naturhensynet bevidst prioriteres på bekostning af produktionsinteresserne.
Denne fremgangsmåde repræsenterer
således en funktionsopdeling af landskabet – natur her og produktion der.
Det er sandsynligt, at Danmark lander
på en politisk betinget balance, hvor en
del (op til 10 %) af skovarealet reserveres
til énsidig naturbeskyttelse (urørt skov
og gamle driftsformer med højt naturindhold), mens den resterende del benyttes til integreret flersidig produktionsskov (træproduktion, friluftsliv, natur og
grundvandsbeskyttelse), der i vid udstrækning dyrkes efter naturnære principper. En sådan langsigtet funktionsopdeling, hvor betydelige arealer båndlægges til evig urørthed, mens andre arealer
benyttes til flersidig produktion, repræsenterer en interessant, langsigtet og for
så vidt visionær arealforvaltning med
nye muligheder og omfattende konsekvenser.
En af de nye muligheder ved kommende udlæg af urørt skov og gamle
driftsformer i den skitserede/forventede
størrelsesorden (10 % af skovarealet) er,
at arealerne aktivt kan benyttes til at skabe biologisk-økologisk og æstetisk-rekreativ sammenhæng i landskabet under
hensyntagen til den foreliggende landskabsmosaik. Den økologiske sammen-
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Figur 15-7. Forfatterne forventer, at op til 10 % af skovarealet reserveres til ren naturbeskyttelse i form af
bl.a. urørt skov. I urørt skov lader man træerne gro uforstyrret til fuld størrelse, alderdom og forfald. Der
høstes ikke træ, men til gengæld får det døde ved lov til at rådne i skovbunden og dermed skabe levesteder
for biller, svampe, mos og andet liv. Foto Jens Emborg.
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hæng i landskabet kan fx styrkes ved at
benytte nye områder med urørt skov til
at skabe forbindelse mellem eksisterende
urørt skov-områder eller andre områder
med stort naturindhold. De urørte skoves æstetisk-rekreative effekt i landskabet
må analyseres i relation til landskabets
bebyggelse, infrastruktur, adgangsforhold, øvrige muligheder for oplevelser,
turisme osv.
Skal de økologiske og landskabelige
muligheder (biodiversitet, skønhed, oplevelser) ved udlæg af urørt skov udnyttes fuldt ud, er det vigtigt, at variationen
og de naturlige ledelinier i landskabet
benyttes aktivt – fx ved at udlægge urørt
skov i kuperede landskaber, omkring
vådområder eller i zoner langs vandløb
eller fjordbredder; eller ved at udlægge
visse skovbryn som urørt skov. I relation
til samfundets kraftige betoning af naturbeskyttelsen (biodiversiteten) synes

det rimeligt, at der i Danmark etableres
et begrænset antal forholdsvis store “reservater”, dvs. 5.000-10.000 ha hvor
urørt skov kan indgå i forbindelse med
andre urørte landskabstyper – kyster,
søer, åer, klitheder mv.
En konsekvent gennemførelse af den
skitserede funktionsopdeling i relativt
stor skala vil repræsentere et nybrud i
dansk naturpolitik og landskabsforvaltning. Alene det at identificere og udvælge egnede lokaliteter i passende størrelser vil være særdeles vanskeligt i det danske kulturlandskab. Problemstillingen
lægger op til pragmatiske løsninger, hvor
der optimeres under hensyn til naturværdier, oplevelser, turisme og økonomiske interesser. Manglende viden og erfaring vil udgøre et problem, og opgaven
vil stille store krav til en fornuftig og balanceret håndtering af modstridende
synspunkter og interessekonflikter.

Skoven – en del af landskabet
Som det fremgår af ovenstående afsnit er
det vigtigt, at skoven betragtes og analyseres som en integreret del af det danske
landskab. I forbindelse med udskiftningen og fredskovskonstateringen omkring
år 1800 blev skovene på en måde udskilt
fra landskabet og båndlagt til at producere træ “til evig tid”. Fredskovspligten var
afgjort en nødvendighed på tidspunktet
for dens indførelse, og lige siden er den
blevet håndhævet med fast hånd fra myndighedernes side. I dag er presset på skoven langt mindre, og skoven er som landskabselement ikke længere truet. Den
traditionelle faste håndhævelse af skovenes brug til træproduktion begrænser
fleksibiliteten i samfundets udnyttelse af
den til rådighed værende skovressource.

Det er formuleret som en politisk
målsætningen i dansk skovpolitik, at der
satses på en fordobling af skovarealet (fra
ca. 11 til ca. 22 %) over de kommende 80
til 100 år. I den forbindelse bør en lempeligere håndtering af fredskovsbegrebet
overvejes. Overgangen fra skovbrug, der
snævert sigter mod træproduktion, til
andre brugsformer – herunder driftformer, der kombinerer land- og skovbrug –
kan derved gøres lettere.
Hvor skovene langt tilbage i tiden
dækkede store sammenhængende områder, ligger de nu som isolerede “øer”
skarpt afgrænset fra den dominerende
landbrugsmatrix. Et mere sammenhængende landskab kan opnås ved generelt at åbne skovene for det øvrige land-
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Figur 15-8. Skoven udgør i samspil med andre naturtyper en vigtig del af det danske landskab. Skovens
samspil med andre natur- og landskabselementer skal udvikles gennem lovgivningen og den offentlige
planlægning og regulering af landskabet. Forfatterne forventer, at der i fremtiden etableres et antal forholdsvis store “reservater”, hvor skov kan indgå i samspil med andre natur- og landskabstyper – f.eks. langs
fjordbredder eller andre kystområder, hvor der i forvejen er en kraftig naturlig dynamik. Foto Jens Emborg.

skab. Dette kan ske ved at opbløde grænsezonerne mellem skoven og landbruget
i form af overdrevslandskaber og andre
driftsformer, der kombinerer landbrug
med anvendelse af trævækst. I forbindelse med udviklingen af økologiske produktionsformer i landbruget bør skoven
tilsvarende kunne anvendes, fx i forbindelse med dyrehold, græsning, oldendrift, stævningsskov mv.
Planerne om at fordoble Danmarks
skovareal inden for en trægeneration giver en enestående mulighed for ikke blot
at få mere skov, men også for at forøge
landskabets sociale (skønhed, æstetik),
økologiske (biodiversitet, naturværdier)
og økonomiske (produktion af træ og
andre skovprodukter) værdier. Træplant-
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ning skal således ikke blot tjene til at forøge skovarealet og vedproduktionen,
men i vid udstrækning bidrage til generelt at øge mængden af træer i landskabet og dermed det samlede landskabs
værdi.
Visionen er, at der gennem en mere
sammenhængende lovgivning skabes
bedre muligheder for at udvikle et økologisk stabilt og socioøkonomisk fleksibelt landskab. Skovloven i sin nuværende udformning bidrager ikke til funktionsintegration på landskabsniveau.
Skovloven skal således i fremtiden i højere grad ses og koordineres i sammenhæng med de øvrige love, der regulerer
det danske landskab – Landbrugsloven,
Planloven, Naturbeskyttelsesloven mv.
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Den grundlæggende omstilling af skovbruget fra tidligere tiders næsten ensidige træproduktion til nutidens multifunktionelle naturressource afføder et

behov for en helhedsorienteret landskabslovgivning – endnu en stor udfordring til politikere, embedsfolk, erhverv
og interesseorganisationer.

En vision for skovens udvikling
Vores konkluderende bud på en realistisk-optimistisk vision for fremtidens
skove, internationalt og i Danmark er
præsenteret nedenfor – kontant, i punktform. Der gives en kort uddybning af
hvert enkelt punkt, hvorved afsnittet
fungerer som et sammendrag, der kan
læses uafhængigt af den øvrige tekst.

venligt råmateriale af høj æstetisk værdi, som forbrugerne værdsætter og efterspørger. Priserne på kvalitetstræ
(hårdttræ) stiger, fordi det ikke længere er muligt at udbyde billigt (fx
tropisk) hårdttræ baseret på kortsigtet
overudnyttelse af skove (skovrydning,
tree-mining). Samfundet vil i stigende
omfang aflønne skovbruget for alternative ydelser og produkter – fx rent
vand, naturbeskyttelse, rekreation og
turisme. Ud fra prisdannelsen på træ
og samfundets aflønning af skovene
opstår der en rimelig balance mellem
de løbende investeringer og det økonomiske afkast fra skovene.

Den globale udvikling – rammen

•

•

•

Den globale skovudvikling bringes under kontrol, skovrydningen styres og
begrænses, og de fleste lande bekender sig til en bæredygtig udnyttelse af
skovressourcerne. FN-systemet søger
vha. UNFF (United Nations Forum
on Forests) at koordinere, styre og
kontrollere den globale skovpolitiske
udvikling. Der opnås enighed om generelle globale principper for bæredygtig udnyttelse af skovressourcen.
Den globale enighed om principperne
for bæredygtig skovudnyttelse sikrer en
stabil skovpolitisk udvikling inden for
skovsektoren. Efter en turbulent omstillingsproces styrer skovbruget i de
fleste lande ind på en stabil kurs baseret på afprøvede og veldokumenterede bæredygtige driftsprincipper. National skovlovgivning og internationale certificeringsordninger sikrer en
bæredygtig benyttelse af skovene og
garanterer lødigheden og oprindelsen
af bæredygtigt produceret træ.
Som følge af den kontrollerede udvikling accepteres træ fortsat som et miljø-

Udviklingen i Danmark

•

Skovene i fremtiden bliver mere mangfoldige i deres fremtoning. I modsætning til tidligere tider, hvor skovdriften var præget af en generel enighed
om, hvad god skovdrift var, vil fremtidens skov i langt højere grad blive
præget af, hvilke ønsker den enkelte
ejer har til netop sin skov, og hvilke
økonomiske muligheder han har for
at forfølge disse. For det offentlige
skovbrugs vedkommende vil forskellige interesseorganisationer samt lokale
brugerråd bidrage til en udvikling,
der inden for visse rammer også vil
blive mere “pluralistisk”. Der vil således i fremtiden blive skabt rum for, at
målsætningen for skovdriften kan variere betydeligt fra skov til skov. Det
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•
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•

bliver legitimt at placere sig i forskellige hjørner af bæredygtigheds-trekanten (naturværdier, træproduktion, friluftsliv). Det bliver samfundets opgave at følge og vurdere den samlede effekt af de frie kræfters spil og om
nødvendigt gribe til regulering eller
andre politiske initiativer.
I Danmark introduceres naturnær
skovdrift som det primære middel til at
opnå en bæredygtig balance mellem
skovens mange forskellige ydelser til
samfundet – træprodukter, rent drikkevand, oplevelser, naturværdier og
bidrag til smukkere landskaber. Naturnær skovdrift indebærer, at skovdriften i højere grad baseres på de
spontane naturlige processer i skovøkosystemet så som naturlig foryngelse samt konkurrence og udskillelse
mellem træer, således at skovene i
højere grad kommer til at ligne de oprindelige til landet hørende naturlige
skove. Hjemmehørende træarter
kommer i stigende grad til at udgøre
rygraden i dansk skovbrug. Motivationen vil dels ligge i en forventning
om økonomiske fordele (fx sparede
omkostninger til plantning) og dels i
en forventning om øget naturindhold
bl.a. som følge af langsigtet biologisk
kontinuitet og reduceret anvendelse af
kunstige indgreb og pesticider i skovene.
Anvendelsen af naturnær skovdrift som
det primære middel til at opnå bæredygtighed i skovbruget vil repræsentere
en udpræget funktions-integration i
skovene – forstået således, at et og
samme skovareal vha. naturnær skovdrift producerer både træprodukter,
natur, rekreative oplevelser og friluftsliv til borgerne.
Sideløbende med den skitserede funktions-integration vha. naturnær skov-
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drift vil det blive nødvendigt at udlægge særlige skovområder med henblik på
naturbeskyttelse – urørt skov, stævningsskov, græsningsskov mv. Dette er
udtryk for en opdeling af skovarealet
med henblik på varetagelse af forskellige funktioner – natur hér og produktion dér. En sådan opdeling er
nødvendig for at skabe en erstatning
for “den tabte urskov” og for at sikre
bestemte kulturhistoriske landskaber
og biodiversiteten knyttet hertil
(overdrev, græsnings- og stævningsskov). Det er en politisk beslutning,
hvor store arealer der reserveres til
ensidig naturbeskyttelse – et realistisk
gæt er, at cirka 10 % af skovarealet afsættes til disse formål.
Der vil i fremtiden blive etableret et
antal forholdsvis store urørte skov- og
naturområder på udvalgte steder i landet. Områderne vil få en sådan størrelse, at de naturlige forstyrrelser (fx
storm, brand, oversvømmelse, kystnedbrydning, å-slyngning mv., afhængigt hvor man er i landet) kan få
lov til at udfolde sig i mere eller mindre fuld skala. Disse områder vil skabe og beskytte overordentlig store naturværdier og samtidig skabe store
oplevelsesmuligheder for befolkningen og turismen.
De skitserede oplevelsesmuligheder i de
urørte skove og naturområder vil få
stor værdi i sammenhæng med undervisning og naturformidling. I den
urørte skov vil det være muligt at opleve, hvorledes naturen tager sig ud og
udvikler sig uden menneskets indgriben. Menneskets stigende påvirkning
af miljøet øger betydningen af, at vi
forstår omfanget og dybden af vores
samspil med naturen. Skoven – især
den urørte – får særlig betydning som
kulturel og pædagogisk reference.
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Menneskets omfattende indgriben i og
påvirkning af klodens økologiske systemer nødvendiggør, at der i stigende
grad må tænkes og forskes i at forstå og
forvalte naturressourcerne under en
helhedsbetragtning. Det indebærer
bl.a., at skovene i tiltagende grad vil
blive opfattet og forvaltet i sammenhæng med det øvrige landskab og
som en integreret del af de overordnede kredsløb (biodiversitet, CO2,
vand, næringsstoffer).
Den skitserede udvikling repræsenterer
en markant ændring af skovenes rolle i
samfundet og funktion i landskabet.
Hvor de sidste 250 år har været præget af en udtalt funktionsopdeling af
landskabet – skovene er blevet indgærdet og udskilt fra det øvrige land
målrettet til at producere træ, vil
grænserne mellem skoven og det omgivne landskab i fremtiden blive mere
udviskede – både fysisk og brugsmæssigt. Dette vil medføre en gennemgribende revision af de love, der styrer
udviklingen i skovene og det åbne
land (skov, landbrug, naturbeskyttelse, by- og landsplanlægning mv.).
Tendensen i lovgivningen vil gå i retning af en stærkere styring af de store
linier (skovrejsning, store urørte naturområder, nationalparker mv.) og min-

•

dre regulering af detaljerne i skovdriften. Dette medfører større frihed på
den enkelte skovejendom til at følge
egne formål med skovdriften (træproduktion, ejendomsværdi, herlighedsværdi, natur, jagt, friluftsliv, æstetik mv.) under hensyn til bæredygtighedens overordnede principper.
Der vil endvidere ske en opblødning
af den aktuelt meget skarpe opdeling
af skov og ikke-skov (fredskovsbegrebet), der er et særkende for Danmark.
Det vil således i højere grad blive muligt at kombinere landbrug (husdyr)
med skovdrift og bringe træer ud i det
dyrkede land i skov-landbrugslignende systemer.
Landbruget vil i løbet af de kommende
år i stigende grad blive mødt med krav
om at udvikle bæredygtige driftsformer
– og dermed gennemgå en udvikling
helt parallel til den, skovbruget er midt
i. De aktuelt dominerende dyrkningssystemer i landbruget er ikke bæredygtige set i relation til drikkevandsforsyning, beskyttelse af naturværdier, smittespredning, sygdomskontrol,
lokale og globale næringsstofkredsløb, etik, æstetik mv. Udviklingen og
de indhøstede erfaringer fra skovbruget vil få stor betydning for landbrugets omstilling til bæredygtig drift.

Afslutning
Skal visioner blive til virkelighed, kræver
det engagerede mennesker i udviklingsprocessen. Den skitserede vision for
fremtidens skovbrug i Danmark stiller
som nævnt store faglige og menneskelige
krav til fremtidens forvaltere og beslutningstagere. Udfordringen bliver at udvikle skoven som en multifunktionel na-

turressource i et tæt samarbejde med de
øvrige aktører i landskabet – politikere,
interesseorganisationer, landbrug, bybefolkning og turister.
Kommende skov- og landskabsforvaltere skal ikke alene have kendskab til
skoven som produktionsapparat, men
også indsigt i skovens biologiske mang-
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foldighed og forvaltningen af denne. De
skal opbygge skovens modstandskraft,
sikre dens tilpasningsevne til eventuelle
klimaændringer og arbejde målrettet på
at forbedre dyrkningsgrundlaget. De skal
forstå skovens økologiske og æstetiske
rolle i landskabet samt udvikle og forvalte skovenes muligheder for rekreative
oplevelser, turisme, undervisning og formidling. De skal professionelt og nuanceret håndtere interessemodsætninger og
forstå, hvorledes konflikter konstruktivt
kan bringes og forhandles frem til fornuftige helhedsløsninger.

I en sådan kompliceret virkelighed
med evige skift i overordnede mål og
rammebetingelser fjerner interessen sig
fra skråsikre standardløsninger i retning
mod velargumenterede, kreative og balancerede løsninger tilpasset den enkelte
situation. Sammenlagt udløser situationen et behov for efteruddannelse samt
en løbende tilpasning af de relevante
uddannelser. Hvis vi evner denne omstilling og tager udfordringerne konstruktivt op, tegner det lovende for
fremtidens skove og skovbrug i Danmark.

Figur 15-9. Skovbrug handler om mennesker, deres behov, drømme og visioner. Foto Jens Emborg.

