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Sammenfattende rapport om Landskabsværkstedets skovrejsningsevaluering 2009.
Landskabsværkstedet øvrige rapporter om evalueringen er:
•
•
•

”Skovrejsninger fra 1990’erne – et eftersyn”
”Rekreation og friluftsliv i de nye skove II”
”Skovbundsvegetationens indvandring i nye skove”

Desuden udkommer senere et idékatalog om god og flersidig skovrejsning.
Den sammenfattende rapport er udarbejdet maj 2010 af Jørgen Nimb Lassen og Søren
Præstholm, Landskabsværkstedet. Forsidebilledet viser skiltningen om adgangsforhold i en
tidligere statsskov (Vejbæk Skov), der er solgt til private ejere. Salget var dog på betingelse
af, at offentlighedens adgangsmuligheder ikke blev forringet. Alle øvrige fotos i rapporten
er taget af Landskabsværkstedet.
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Kort fortalt
Skoven har altid spillet en stor rolle for danskerne, både følelsesmæssigt og materielt. Og
vi er for tiden i en periode, hvor især ”bløde” værdier bliver stadig vigtigere, og hvor de
danske skove vægtes højt for deres mange positive bidrag til samfundet. Dette afspejlede
sig blandt andet i Folketingets beslutning fra 1989 om at fordoble det danske skovareal –
en beslutning der lægger op til store ændringer af det danske landskab.
Målsætningen er bl.a. medvirkende til, at der er sat penge af til både statslig skovrejsning
og tilskud til privat skovrejsning på landsbrugsjord. Der er en række mere detaljerede hensyn, som man politisk har søgt at fremme med skovrejsningen. Det gælder blandt andet
ønsker om, at skovene skal øge biodiversiteten, være til almen rekreativ gavn og glæde
samt producere træ. Skoven er således naturligt levested for en stor del af vores hjemmehørende planter og dyr, og er også danskernes klart mest foretrukne udflugtsmål, når vi vil
ud og opleve naturen. Skovbesøg udgør ikke mindre end 75 ud af de 100 millioner årlige
besøg i naturen. Vi importerer desuden størstedelen af det træ, der anvendes i Danmark.
En øget selvforsyningsgrad har derfor også været et vigtigt hensyn. De senere år er klimahensyn blevet stadigt mere udtalte, fordi skove optager og lagrer CO2, både i den levende
og døde vedmasse, og dermed kan være en del af løsningen på klimaudfordringerne.

Baggrund
Denne rapport sammenfatter resultaterne af Landskabsværkstedets skovrejsningsevaluering 2009, hvor 36 skove, plantet på tidligere landbrugsjord i 1990’erne, er blevet undersøgt. Skovene er dels plantet af private jordejere – både med og uden offentligt tilskud –
og dels af statsskovdistrikterne under Skov- og Naturstyrelsen. Plantningerne fandt sted i
det første tiår efter, at folketinget i 1989 vedtog en målsætning om at fordoble skovarealet
i Danmark.
Arbejdet er en opfølgning på en evaluering fra 1999, der blev gennemført af Landskabsværkstedet og Landbrugets Rådgivningscenter i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen
(SNS). Denne evaluering undersøgte i hvilket omfang de nye skove levede op til de målsætninger, der gennem perioden havde været baggrund for såvel skovrejsningstilskuddet
til de private skove som den offentlige skovrejsning. De private skovrejsninger uden tilskud
fungerede mest som referenceeksempler.
Evalueringen, 1999, blev gennemført på et tidspunkt, hvor skovene endnu var i etableringsfasen, nogle endda helt nyplantede. Der var fokus på skovenes lokalisering i forhold til
de udpegede planinteresser (naturværdier, grundvandsinteresser, landskabelige og kulturhistoriske interesseområder), samt lokaliseringens potentiale i forhold til rekreativ anvendelse (bynærhed og skovknaphed). Endvidere blev der set på skovenes udformning og
etablering, specielt med hensyn til vurdering af skovenes potentialer i forhold til rekreation, natur og produktion.
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Landskabsværkstedet besluttede ti år senere at foretage en opfølgende ”Skovrejsningsevaluering, 2009” af de samme 36 skove. Denne undersøgelse har for det første omfattet en
screening med særlig fokus på, hvordan skovene har udviklet sig i forhold til de tre interesseområder; rekreation, naturhensyn og produktion, mens analyser af skovenes lokalisering
i forhold til de ovenfor nævnte planinteresser ikke er blevet gentaget. Der er desuden gennemført telefoninterview med potentielle skovgæster (naboer og lokale foreninger/institutioner/skoler) i 12 (10) eksempelskove. Denne undersøgelse har undersøgt,
hvordan skovene bruges og hvilke ønsker og ideer skovgæsterne eventuelt har til de nye
skove. Endelig er der gennemført et pilotstudie om indvandringen af skovbundsvegetation
i to udvalgte eksempelskove. Der er udarbejdet delrapporter for hver af disse tre undersøgelser, og det er resultater heraf, som er sammenfattet i nærværende rapport.
Rapporten giver først en introduktion til det historiske afsæt for skovrejsningen og derefter
et talmæssigt overblik over den seneste skovrejsningsindsats, som evalueringen omfatter.
Dernæst beskrives det kvalitative grundlag for undersøgelserne, efterfulgt af en sammenfatning af resultaterne af evalueringen. Den sidste del af resumeet peger fremad og giver
en række anbefalinger for den fremtidige skovrejsningsindsats, herunder mulige ændringer
i støtten til privat skovrejsning, der ligger som element i det danske landdistriktsprogram.
Landskabsværkstedet har foruden omtalte delrapporter og nærværende sammenfatning,
anvendt erfaringerne fra evalueringsarbejdet, som afsæt for udarbejdelse af et anvendelsesorienteret idékatalog. Det er tænkt som inspiration til fremtidig skovrejsning. Kataloget
skal give ideer og inspirere både private skovejere, kommuner, stat, foreninger eller lokale
grupper, der arbejder med etablering af ny skov. Der kan hentes mere information om
rapporter og idékatalog på Landskabsværkstedets hjemmeside www.landskab.nu.

Skovrejsning fra midten af 1990’erne. Egeskov er den mest udbredte bevoksningstype i de undersøgte skove.
Her er det egeskov med indblanding af bl.a. skovfyr. Der er tyndet ud mellem træerne, hvilket giver lys til
skovbunden og en mere varieret skovbundsvegetation.
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Det historiske afsæt for skovrejsningsindsatsen
Danmark er fra naturens hånd et skovland. Uden vores indgriben ville det meste af landet
derfor være skovdækket. Siden jernalderen har skovarealet imidlertid undergået en dramatisk udvikling, som forløb indtil begyndelsen af 1800-tallet, hvor skoven nåede et absolut minimum på bare 2-3 procent af Danmarks areal. En massiv overudnyttelse af skovens
ressourcer ødelagde skovene og forhindrede samtidig dens foryngelse. Udover stor mangel
på træ førte den katastrofale skovmangel til en både menneskelig og økologisk krise, som
for at blive overvundet krævede omfattende skovrejsningsindsats, skabt på en basis af idealisme, fædrelandskærlighed, fremsynede personligheder og statslig indgriben.

Den 1. bølge – Fredskovsforordningen af 1805
Fredskovsforordningen af 1805 blev herunder en meget skelsættende begivenhed for
landskabet senere udvikling, som landskabet stadig bærer præg af. Herunder blev skovene
fredet til træproduktion, mens græssende husdyr blev forment adgang til skovene. Landskabet blev også mere funktionsopdelt, hvor der tidligere var en blanding af anvendelser af
de skovbevoksede områder. Sammen med forskellige andre tiltag bevirkede forordningen,
at skovarealet langsomt blev øget igen. Herunder anlagde staten enorme arealer med nye
hede- og klitplantager, men ydede også støtte til en omfattende privat skovrejsning.
Fra da af blev et mere moderne skovbrug introduceret. Det omfattede bl.a. en mere udbredt brug af fremmede træarter i skoven, som igen var drevet ud fra mere økonomiske og
rationelle betragtninger. Det skete ikke uden kritiske bemærkninger. Bo Fritzbøgger nævner blandt andet i en artikel én af Landhusholdningsselskabets topografiske iagttagere,
som ser på skovlandskabets fremtid med ængstelse:
”Vor skønne, venlige bøgeskove med deres friske, lysegrønne løv vil mange steder have
veget pladsen for de mørke triste nåletræsskove. Hvor fordums hines behagelige afveksling
af lys og skygge indbød vandringsmanden til at gennemstrejfe dem for at kvæge sig ved
træernes milde duft og lytte til fuglenes muntre, vekslende sange, der vil øjet i fremtiden
møde tætte, skumle skovmasser hvis bedøvende uddunstninger og sørgelige dødsstilhed
snarere ville frastøde end tiltrække – landskabet vil have tabt i skønhed, hvad det har vundet med hensyn til skovvegetationens reelle værdi.”
Det var især tabet af Norge og Sønderjylland, der blev kilden til den store tilplantningsindsats på heden. Den blev båret frem af fremtrædende danske personligheder og under fædrelandskærlige slogans som: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes” (Forfatteren H.P. Holst
(1811-1893)). Det handlede om at beskytte det danske agerland og genrejse vort fædrelands stolthed. Midlet var landvinding, hedeopdyrkning og træplantning: ”Hvor Ploven ej
kan gaa, og Leen ikke slaa, der bør et Træ at staa” (Hans Bjerregaard - præst i Hjermind
(1798 – 1857)).
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Således blev op mod 100.000 hektar ny skov rejst på den jyske hede og klit, selv om naturforholdende bestemt ikke var til fordel for skovdyrkning og nærmest helt umuliggjorde
løvtræsplantning. Skovrejsningen handlede dengang om at dyrke træ til det danske folk og
stoppe sandflugten, men også om at medvirke til at skabe bedre levevilkår for en forarmet
landbefolkning i en tid, hvor udvandring ofte var den eneste overlevelsesmulighed, således
som det f.eks. er beskrevet af Martin Andersens Nexø i ”Pelle Erobreren”.

Den 2. bølge – Målsætning om fordobling af det danske skovareal
I den sidste halvdel af 1980’erne kom der igen fokus på skovrejsning. Opmærksomheden
udsprang bl.a. af de fordele, en øget skovrejsning ville medføre. Her vejede bl.a. perspektivet i reduktion af en svulmende fødevareproduktion inden for EF tungt. Dette førte i 1989
til den 2. skelsættende begivenhed, hvor Folketinget besluttede, at skovarealet i Danmark
skulle fordobles i løbet af en trægeneration. Denne målsætning er efterfølgende blevet
bekræftet i forskellige omgange, blandt andet i Danmarks Nationale Skovprogram fra 2002.
I de første mange år levede skovtilplantningen langt fra op til målsætningerne, men med
Skov- og Naturstyrelsens tilskudsmuligheder til privat skovrejsning, som led i EUstøtteprogrammerne og en ændret lovgivning, er interessen for tilplantning øget. I alt er
skovprocenten i løbet af de sidste 20 år steget fra ca. 10,3 i 1989 til ca. 13,2 procent i 2009.
En stor del af stigningen skyldes dog ikke skovrejsning, men formentlig nogle ændrede målemetoder i forhold til tidligere skovopgørelser, se senere.
Målsætningen for det danske skovareal er en skovprocent på 20-25 procent. Hvis målet
skal nås, indebærer det en gennemsnitlig skovrejsning på ca. 4.500 hektar om året. Heraf
forestillede man sig fra begyndelsen halvdelen udført som offentlig skovrejsning, mens den
anden halvdel skulle udføres af private, herunder tilskyndet af en tilskudsordning til privat
skovrejsning. Ordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen og gives med hjemmel i
Skovloven samt diverse bekendtgørelser, og er en del af det danske landdistriktsprogram.
Der gives kun tilskud til private ejere af landbrugsjord, hvis landbrugsjord ligger i et skovrejsningsområde eller i et område, hvor kommunerne har udpeget, at skovrejsning er mulig. Dette skulle bl.a. sikre, at den nye skov ikke kommer i konflikt med eksempelvis byudviklingsplaner og særlige landskabelige beskyttelsesinteresser.
Det oprindelige formål bag beslutningen var i høj grad at finde alternativ anvendelse for
marginal landbrugsjord, som det ikke længere kunne betale sig at dyrke. I dag har samfundet fået mere vidtgående forventninger til de nye skove. Som beskrevet i Danmarks Nationale Skovprogram skal skovene ud over at producere træ også beskytte grundvandet,
fremme den biologiske mangfoldighed, reducere drivhuseffekten og styrke friluftslivets
muligheder. Desuden skal man varetage landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske
hensyn. Særlig friluftslivets muligheder, men også natur- og klimahensyn, er blevet stadigt
mere fremtrædende argumenter i de politiske bevæggrunde for støtte til skovrejsningen.
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Skovrejsningen i tal
Skov & landskab vurderer, at der i perioden 1990-2005 er ”rejst” ca. 45.000 ha ”ny” skov1.
Omkring halvdelen af dette areal kan refereres til skovrejsningsstøtte og offentlig skovrejsning, mens den resterende del tilskrives forbedrede måle- og analysemetoder ved de senere skovopgørelser under ”Skove og plantager”2 og privat skovrejsning uden støtte. Desuden kan naturlig tilgroning af arealer også spille ind på tallet. Dette giver en målopfyldelse
på ca. to tredjedel for denne periode, men hvor en stor del dog ikke skyldes skovrejsning.
I forhold til den dokumenterbare skovrejsning gælder der for den første tiårsperiode 19891998, at der hvert år i gennemsnit er rejst ca. 429 hektar offentlig skov og ca. 229 hektar
privat skov med tilskud, i alt ca. 658 ha/år. Ud af de tilstræbte 4.500 ha/år giver det et samlet bidrag til målopfyldelsen i denne periode på ca. 14,5 procent. I den næste tiårsperiode
fra 1999-2008 er der hvert år i gennemsnit rejst 275 hektar offentlig skov og 1.163 hektar
privat skov med tilskud, i alt 1.438 ha/år. Herunder er den offentlige skovrejsning næsten
halveret siden første periode, mens den private med tilskud er femdoblet. Det giver et
samlet bidrag til målopfyldelsen i denne tiårsperiode på ca. 32 procent3. Den samlede dokumenterbare målopfyldelse over hele perioden er på ca. 23¼ procent.
Selv om den samlede skovrejsning over det sidste tiår således er stigende, ligger vi stadig
langt fra målsætningen. Samtidig skal det understreges, at den øgede skovprocent også
skyldes andre faktorer end skovrejsning. Den samlede målopfyldelse ligger derfor et sted
mellem en fjerdedel og to tredjedele af sin målsætning, hvilket især skyldes et stort efterslæb i den offentlige skovrejsning, der går langsommere end forventet. De sidste ti år er
den offentlige skovrejsning således faldet fra at udgøre ca. en femtedel af den tilstræbte
målsætning til blot at udgøre ca. en tiendedel.
Det skønnes, at der siden 1989 er brugt et sted mellem ca. 1.700-1.850 millioner kroner på
skovrejsning, hvor fordelingen er nogenlunde lige mellem midler brugt på offentlig skovrejsning og på støtte til privat skovrejsning4. Sammenholder man imidlertid midlerne med
det opnåde antal hektar skov, bliver omkostningerne ved den statslige skovrejsning ca. 75100 procent større pr. hektar end ved støtten til privat skovrejsning. Her skal man dog huske på, at statslig skovrejsning modsat tilskuddet til privat skovrejsning udgør en blivende
samfundsinvestering, som kunne sælges igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

1
2

”Skove og plantager 2008”, Skov og Landskab, 2009.
Danmarks samlede skovareal blev af SNS i 1999 anslået til 10,7 procent, mens den i ”Skov og plantager 2006” var anslået til 12,4 pro-

cent og steget yderligere i ”Skov og plantager 2008” til 13,2 procent. I forhold til de første opgørelse er skovarealet således steget med
23 procent, hvilket formentlig skyldes, ”at udpegningen af prøveflader med skov er blevet bedre fordi de luftfotos, der anvendes, opdateres hyppigere og er blevet af en bedre kvalitet” (cit. Skov og plantager 2008”).
3
Kilder: SNS ”Evaluering af den Gennemførte Skovrejsning” (EGS), 1999 og SNS ”Skov og Natur i tal 2009”
4
Skønnet er estimeret ud fra oplysninger om tilskudsstørrelser til skovrejsning, som er oplyst i SNS’s ”Skov og Natur i tal 2003” og ”Skov
og Natur i taL 2009” , sammenholdt med oplysninger om skovrejsning i perioden 1989-1999, oplyst i SNS’s ”EGS, 1999”.
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Om evalueringen af 36 nye skove
Den kvantitative målopfyldelse er ét perspektiv at vurdere skovrejsningsindsatsen ud fra.
Noget andet er, om den gennemførte skovrejsning kvalitativt forfølger de hensyn, som
vejede tungt i argumentationen for en fordobling af skovarealet i Danmark. Landskabsværkstedets har for at undersøge dette iværksat evalueringen af de nye skove, der er rejst
i perioden 1989-1998. I alt 36 skove har i to omgange været underkastet et nærmere skoveftersyn, først i 1999 og nu igen i 2009. De 36 tilfældigt udvalgte skove er screenet i forhold til de kriterier, der i perioden fremgik som væsentligt formål og politisk målsætning
med skovrejsningen og tilskudsordningerne. Ud af de i alt 36 screenede skove er 13 statslige og 23 private. Af de private skove er 18 plantet med tilskud og 5 er rejst uden tilskud. De
36 skovrejsninger udgør tilsammen ca. 1.700 hektar.
Skovevalueringerne er en uvildig undersøgelse, og er primært gennemført for at undersøge, hvorvidt de ressourcer, som samfundet har brugt på at øge skovarealet, er anvendt
hensigtsmæssigt i forhold til de hensyn, som har været nævnt i forbindelse med skovrejsningen. De kan groft deles op i 6 kriterier indenfor forskellige aspekter af bæredygtighed5.
Tabel 1. De 6 kriterier som skovrejsningerne blev vurderet for i 1999 / 2009:
Økonomisk bæredygtighed:
Økologisk bæredygtighed:

Social/Kulturel bæredygtighed:

1. Øget træproduktion
2. Tilførsel af nye levesteder for flora og fauna, biologisk mangfoldighed
3. Beskyttelse af miljø, sikring af grundvand og senere
binding af kuldioxid.
4. Tilpasning til og sikring af landskabelige interesser
5. Etablering af nye rekreative muligheder, herunder
især bynært friluftsliv
6. Beskyttelse af kulturhistoriske interesser

Evalueringen i 1999 blev gennemført på et tidspunkt, hvor skovene endnu var i etableringsfasen, nogle endda helt nyplantede. Screeningen fra 2009 er gennemført efter træerne har
vokset sig til ”rigtig” skov og har i særlig grad haft fokus på, hvordan skovenes har udviklet
sig i forhold til de tre interesseområder: friluftsliv, natur og produktion.
Foruden screeningen er gennemført en supplerende interviewundersøgelse om den friluftsmæssige anvendelse af 12 udvalgte eksempelskove og et pilotstudie med en uddybende indvandring af skovbundsvegetation i 2 mindre private skovrejsninger6.

5

Se også nærmere i ”Kvaliteten i de nye skove”, Landskabsværkstedet, 1999.
Se nærmere i rapporterne fra Landskabsværkstedet: ”Skovrejsninger fra 1990’erne – et eftersyn”, ”Rekreation og friluftsliv i de nye
skove II” og ”Skovbundsvegetationen i de nye skove”.
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Resultaterne af evalueringen
Nedenstående status redegør for resultaterne af screening, interviewundersøgelse og pilotstudiet om indvandring af skovbundsvegetation, men der er også inddraget informationer og resultater fra den første skovrejsningsevaluering, eksempelvis vedrørende skovrejsningernes lokalisering.

Friluftsliv i de nye skove
I praksis er der rigtigt mange forskellige holdninger til, hvad der gør de ny skove optimale
for friluftslivet, herunder kan holdningerne tage afsæt i forskellige natursyn, f.eks. veneration for det æstetiske, biologiske, rekreative eller vitale (produktion) i skoven. Ser man på
undersøgelser af folks forskellige præferencer for, hvad de helst vil møde i skoven, så peger gennemsnitstal på at skovgæster gerne ser en lysvenlig skov eller ”bøgesøjlehallen”,
hovedsageligt præget af løvtræer og gerne med et rigt indhold af åbne arealer, søer og
vandhuller, som man helst i stilhed kan gå tur og nyde naturen i.
Det er en tendens, der også bekræftes i Landskabsværkstedets interviewundersøgelse.
Staten har herunder traditionelt understøttet dette stille friluftsliv, men efterhånden vægtes også skovens funktion som ramme for fysisk aktivitet, motion og specialiserede aktiviteter (mountainbike-ruter, hundeskove osv.). Ligeledes er der kommet mere fokus på pædagogiske funktioner til eksempelvis ”skolen i skoven” og naturvejledning.
Private kontra offentlige skovrejsninger i forhold til friluftsliv
Evalueringen viser her, at de støttede private skove ofte er for små til at gavne andre end
skovejeren selv og eventuelt nogle få jagtlejere. Hensynet til det almene friluftsliv er sjældent prioriteret eller måske ligefrem besværliggjort. De små private skove rummer således
mange begrænsninger og barrierer for udøvelse af friluftslivet.
De faktiske adgangsmuligheder til skoven udgør et særligt problem. I 12 ud af de 18 støttede private projekter er adgangsmulighed ikke til stede i tilstrækkeligt omfang. Begrænsningen er oftest en psykisk barriere, idet den besøgende enten skal tæt forbi en privat bolig,
mødes af private skilte, hegn mv., eller på anden måde nødvendigvis vil komme til at føle
sig utrygge eller på privat område. Herunder er nogle af de private skovejere tilsyneladende heller ikke gjort bekendt med gældende lovgivning og adgangsregler til privat skov, hvilket blandt andet kan udmønte sig i en adfærd, der mere eller mindre bevidst holder eller
skræmmer andre brugere væk.
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Adgangen til skoven kan mere eller mindre bevidst være begrænset af ejerens aktiviteter.

Samtidig er der også problemer med skovenes indre veje og stier. Oftest er de ikke egnet
til at gå på med almindeligt fodtøj, eller også er der dårlig sammenhæng rundt i skoven. I
størstedelen af de private skovrejsninger kan stier og veje heller ikke bruges til almindelig
cykling. Herudover kommer de juridiske begrænsninger for friluftsliv, der fremgår af Naturbeskyttelsesloven, som blandt andet betyder, at skovgæsten ikke må færdes andre steder end på de utilstrækkelige stier og veje. Endelig er der oftest kun få oplevelsesværdier
tilstede, som tilmed kan være langt sværere at understøtte i de mindre private skove end i
de store offentlige. Det gælder særligt oplevelsesværdier som naturrigdom, kulturhistorie,
aktivitet og udfordring, samt socialt samvær.

Bukkerup Skov er et at de eksempler, hvor der er meget fine og varierede oplevelsesmuligheder. Samtidig
har ejeren lokale aftaler om brug af skoven. Men som udefra kommende skovgæst virker skoven dog ikke
videre tilgængelig.
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Omvendt forholder det sig med de større statslige skovrejsninger. Her kan det i de fleste
eksempler både ses og mærkes, at friluftslivet er et vigtigt formål med skovrejsningen. De
offentlige skove ligger ofte bedre placeret, er nemmere tilgængelige, og der er en bredere
variation af faciliteter og oplevelsesmuligheder. Stier og veje er generelt bedre udført. Det
gælder både med hensyn til deres befæstning, vejforløb og sammenhængende forløb.
Samtidig er der for det meste tænkt over skovens tilpasning i landskabet (de lokale omstændigheder taget i betragtning, der jo binder og begrænser). Træartsvalget er også mere
professionelt udført med større variation i både udtryk og plantevalg, og der er mere fokus
på løvtræ og lokalitetskortlægning. Endelig sikrer Lovgivningen også bedre adgangsforhold
i statsskovene.
Når det gælder friluftslivets muligheder overgår de offentlige skovrejsninger således de
private skovrejsninger ved at tilvejebringe langt flere muligheder for befolkningens friluftsliv. Men det skal understreges, at selv små skove kan indeholde mange fine oplevelsesmuligheder, og at nogle ejere også er meget imødekommende overfor skovgæster. Men i praksis
ligger de enten dårligt placeret i forhold til potentielle skovgæster. I andre tilfælde, hvor
lokaliseringen er bynær, så gør ejerne det nærmest umuligt eller til en blandet fornøjelse
at besøge den private skovrejsning, således som det ses på billederne ovenfor. Det skal dog
også tilføjes, at uanset nogle ejeres åbenhed overfor skovgæster, så er de private skove
ofte placeret i landdistrikter, der byder på mange andre naturoplevelser og tilgængelige
rekreative områder, såsom mose, fjord, marker, hede og ikke mindst anden - både ældre
og større - skov. Natur-/skovgæsten kan således relativt nemt finde andre ’græsgange’,
hvis der hersker den mindste smule tvivl om adgangen til og oplevelsesmulighederne i en
given privat skov.

Der er typisk rige oplevelsesmuligheder i de nye statsskove. Det gælder både muligheder for at færdes på
stier og skovveje. Til højre ses hundeskov, hvor skovgæsten kan lade hunde løbe frit i et hegnet område.

Resultaterne gør det således relevant at stille spørgsmål ved, om det er realistisk at gøre
sig forventninger om, at private skovrejsninger kan bidrage signifikant til bedre friluftsmuligheder? For ejeren og enkelte naboer måske, men hvis det er det almene friluftsliv, som
man ønsker at støtte, så anvender man helt sikkert bedst ressourcerne ved at etablere nye
offentlige skove. Skulle man fastholde friluftslivets muligheder, som et argument for støtte
til privat skovrejsning, burde man overveje at gøre støtten betinget af, at der kommer stør13

re fokus på friluftslivets muligheder. Herunder kunne der f.eks. fremover komme til at
gælde de samme adgangsregler for de private skove med tilskud, som der i dag gælder for
de offentlige skove. Dette har man eksempelvis betinget sig ved et salg af dele af en offentlig skovrejsning i Sydjylland til et konsortium af nogle private ejere. I det mindste bør myndighederne sikre, at private skovrejsere, der har opnået støtte til deres skovrejsning, er
bekendte med Skovloven og Naturbeskyttelseslovens regler for offentlig adgang, samt at
der sikres gode faktiske adgangsforhold til skoven. Derudover bør der føres tilsyn med, at
ejerne lever op til disse regler og forudsætninger for friluftslivet. Endelig kan man også
overveje, at koordinere skovrejsningsindsatsen på kommunalt/regionalt niveau, så der
kommer bedre sammenhæng mellem de enkelte nye skovrejsninger og eksisterende natur/skovområder. Således ville små skove kunne indgå i et netværk af oplevelsesmuligheder
med gode muligheder for at færdes mellem områderne.

Natur i de nye skove
Hvor friluftslivets muligheder synes at være et problematisk mål ved privat skovrejsning, så
bidrager selv små private skove relativt meget til den lokale natur. Særligt hvis naturpotentialet er set i forhold til den tidligere landbrugsjord, de har erstattet. Selvom der ikke er
gennemført dækkende undersøgelser i alle skovene, viser pilotstudier af to private skovrejsninger med tilskud, at selv relativt små nye skove indeholder en forholdsvis stor floristisk diversitet, samt at der efter blot 10-20 år registreres enkelte både skov- og gammelskovsarter i de nye skove. Særligt rummer skoven med tilknytning til eksisterende grøn
struktur stor diversitet.
Screeningen viser mere generelt, at det især er lyskrævende flora, insekter, pattedyr og
fugle, der først får glæde af de nye skove. Således observeres mange pattedyr, fugle og
insekter, særligt i de statslige skovrejsninger. Samtidig er der også observeret padder i
form af frøer, tudser og salamandre i og nærved vandhuller, søer og moser. Det samme
gælder markukrudtet, som efterhånden dog bliver skygget bort. Derudover findes visse
overdrevsarter, der etablerer sig både på stier og i skovlysninger.
Senere indvandrer skovplanterne, også selv om forholdende egentligt burde være til stede
for en tidligere indvandring. Hvorfor der ikke findes flere rigtige skovbundsarter, kan formentlig forklares med deres ringe spredningsevne, idet de oftest spredes temmelig langsomt, enten med myrer eller vegetativ formering. Desuden stiller de forskellige krav, som
for nogle skovarter kan være langt mere krævende end for andre.
I den mindre krævende ende optræder bregner, der spredes med vinden, i de fleste af de
nye skove. Karakteristiske skovbundsurter, som fx anemone, er også set i nogle af de nye
skove. Hvorvidt det kun er mennesker og ikke også dyr, der har indført dem, står dog ikke
helt klart. Desuden optræder enkelte opportunistiske og konkurrencedygtige ”skovarter”,
hvis de da kan kaldes for det, som fx skvalderkål, feber nellikerod og stor nælde i mange af
skovrejsningerne. Desværre breder de sig på bekostning af andre arter, hvilket blandt an-
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det kan skyldes, at jorden har været stærkt gødsket, men også at skoven opfanger en del af
de næringsstoffer, som vinden fører med sig fra blandt andet omkringliggende landbrug.

Bregner og spor efter hjortevildtet er fundet i stort set alle de evaluerede skove. Begge spredes relativt nemt
over store afstande og nyder også stor gavn af, at der overalt i landskabet skyder nye skove op.

Skovbundsfloraen afhænger også af den træart, der vokser på skovarealet, som igen afhænger af de lokale jordbunds-, natur- og lysforhold. I den mørke skovbund under rødgran
bliver der som oftest kun plads til lidt nøjsomme mosser og bregner. I den lysere skovbund,
især under eg, birk og ask, er der ofte plads til lidt flere ”skovarter”. Her har vi blandt andet
fundet gammelskovsarter som skov-hullæbe, skov padderok og almindelig mangeløv, men
også dunet steffensurt og knoldet brunrod.
Efterhånden som skovene slutter sig og bliver mørkere, og jorden bliver udvasket for næringsstoffer, vil forholdene langsomt ændre sig til fordel for en egentlig skovnatur. Herefter
vil flere af skovens vilde dyr, planter, insekter og svampe flytte stille og roligt ind. Godt hjulet af fuglene, der sammen med hjortevildtet, kræver mindst af de nye skove, og derfor
hurtigst indfinder sig. De har relativt nemt ved at sprede sig over selv store afstande, og
medbringer også ofte frø af vilde planter, fx brombær, hindbær, vild kaprifolium, hyld, kirsebær, æble, anemone mv.

Til venstre ses et vådområde, som er skabt efter træernes rødder har ødelagt drænene på den tidligere landbrugsjord. Vådområder udgør sammen med lysåbne slettearealer vigtige naturelementer, der bidrager med
levesteder for vild flora og fauna allerede på et tidligt stadie af de nye skove.
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De nye skove, særligt de lysåbne arealer og skovtyper, bidrager relativt meget til en forbedring af artsdiversiteten i landskabet. Og hvis de særligt sammenholdes med naturpotentialet på den tidligere landbrugsjord i omdrift, synes gevinsten ved såvel privat som
offentlig skovrejsning at være stor. Hvor stor naturgevinsten dog reelt er, og om der eventuelt kunne være mere perspektiv i at prioritere offentlig skovrejsning frem for mange
mindre private skove, er det straks mere kompliceret at vurdere. Det kræver flere undersøgelser - også af fauna og andre faktorer, der ikke har været midler til at gennemføre.
Derfor er der heller ikke noget entydigt svar på, om det vil være bedre at prioritere store
offentlige skove frem for mange mindre private skove. Det vil formentlig være helt afhængig af de lokale forudsætninger, men er også et ressource- og prioriteringsspørgsmål i forhold til anlægget, plejen og driften. Men alt andet lige vil store skove være bedre sammenlignet med mindre skove, idet de giver bedre mulighed for at sikre naturen den fornødne
plads og rummelighed, en bedre sammenhæng mellem levesteder og andre grønne netværk, en større variation i tilstedeværelse af levesteder og nicher indenfor skoven, samt en
generel bedre kontinuitet og beskyttelse mod forstyrrelser.
Man skal dog være opmærksom på, at selv en lille skov kan få en relativ stor betydning for
opretholdelsen af nogle levedygtige bestande i det intensivt opdyrkede landskab. Den kan
både agere trædesten i agerlandet, men også være med til at skabe bedre sammenhæng
mellem naturområder og dermed skabe større synergi mellem eksisterende og nye naturværdier på både tilstødende og omkringliggende arealer.

Produktion i de nye skove
Produktionspotentialet, er yderligere et punkt, hvor der er stor forskel på de mindre private skovrejsninger med tilskud og større offentlige skovrejsningseksempler. Her slår de offentlige skoves størrelse, men også personalets forstlige kompetencer, klart igennem. Bag
gennemsnitsbetragtningerne er der dog stor variation. Der er efterslæb i forhold til driften
i mange offentlige skove, som trækker ned, selvom skoven har været igennem en vellykket
kulturfase og det lokalitetstilpassede træartsvalg fremstår fornuftigt.
Omvendt er der også mange eksempler på, at de private skove passes fint. Skovejerens
entusiasme og gåpåmod gør, at skoven bliver passet – også selvom det ud fra en rationel
cost-benefit-betragtning i forhold til timeinput er uøkonomisk. Og selvom der er relativt
mere randpåvirkning og ringere arrondering i de mindre skove, kan der godt komme fornuftigt tømmer ud af skoven, når blot ejeren er dedikeret til formålet. Men der er som sagt
store forskelle, hvor nogle private skove falder helt igennem og færre står distancen.
Men også i de offentlige skove er der problemer, blandt andet med manglende udtynding
og afstandsregulering, men også med manglende efterbedring og tilsyn i bevoksningerne,
eksempelvis med askesyge eller andre sygdomme. Det ser herunder ud til, at nutidens
økonomiske cost-benefit betragtninger kombineret med besparelser på driftspersonalet
resulterer i en ringere plejeindsats. Hvad det på sigt medfører i tab af kvalitetstræ lader sig
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vanskeligt beregne, men mindre mængder kvalitetstræ per hektar betyder alt andet lige et
dårlige udgangspunkt for senere at få opfyldt sine forventninger til skovens afkast. Her
gælder det, at jo bedre kvalitet træ, der kan produceres, jo mindre spildtræ vil der være,
og jo mere værdifuld vil effekterne ofte blive. Det gælder alt lige fra brænde, over massive
trægulve, til møbler og konstruktionstræ.

Driften af de private skove spænder fra helt urørte tilplantninger til eksempler, hvor ejere – typisk pensionister – nidkært og nænsomt passer bevoksningerne. Ovenfor er eksempel på det sidste. Her er afstandsreguleret i en egebevoksning.

Hvad den manglende plejeindsats betyder i forhold til friluftsliv, turisme, landskabelig
skønhed, kulturhistorie, planter og dyr, mv., er også svært at vurdere. Undersøgelser af
skovgæsternes præferencer for skovbilledet viser dog, at ”velplejede” lysåbne løvskove
med muligheder for at færdes mellem træerne generelt foretrækkes. I forhold til naturen
er der mange faktorer i spil, herunder tilgang af sollys til skovbunden, hvilket kan tale til
fordel for et vist plejeniveau i de yngre skove.

17

En sammenfattende konklusion:
Skovrejsningen i Danmark går stadig efter 20 års skovindsats al for langsomt og ligger formentlig samlet set på lidt under det halve af målet, set i forhold til de politiske målsætninger om fordobling af skovarealet over en trægeneration. Det skyldes især en utilstrækkelig
offentlig skovrejsning, der ikke mindst de seneste ti år har mistet meget momentum, fordi
den hverken politisk og fordelingsmæssigt er prioriteret særligt højt for tiden. En af forklaringerne kan måske være, at offentlig skovrejsning – i al fald på papiret - forekommer en
del dyrere end omkostningerne ved privat skovrejsning. Samtidig har statsskovene svært
ved at forrente den investerede kapital, hvilket ikke mindst skyldes de flersidige forpligtelser, som særligt statsskove har i forhold til det øvrige samfund.
Men til en sådan økonomisk sammenligning hører også de væsensforskelle, som er mellem
de to typer skovrejsning. En vigtig forskel er, at staten ved offentlig skovrejsning, investerer
i sig selv, og selv ejer den skov, den rejser. Den kan altså sælges om nødvendigt, samtidig
med den giver mulighed for at løbende afkast fra salg af råtræ og evt. jagtleje. Men også i
form af mulige klimaeffekter og øvrige samfunds-, friluftslivs-, miljø- og naturgoder til fordel for både mennesker, dyr og planter. Det gælder også i form af en mindre afhængighed
af råtræ udefra, herunder muligheden for opbygningen en større ”dansk” træindustri. Omvendt tilfalder tilskuddet til privat skovrejsning alene skovejeren, selvom private skovrejsninger selvfølgelig også har nogle af de samme afledte ”økonomiske” effekter for samfundet. Det kan eksempelvis være naturværdier, råtræproduktion og kulstofbinding. Samtidig
bidrager de private skove også mere indirekte til samfundet via skatter og afgifter, hvilket
selvfølgelig også kan bidrage til at retfærdiggøre den offentlige støtte.
En anden vigtig forskel mellem de forskellige typer skovrejsning er imidlertid, hvilken kvalitet skov vi får ud af de investerede samfundsmidler. Det er primært i den sammenhæng, at
Landskabsværkstedet evaluering har haft sit fokus. Den konkluderer klart, at kvaliteten af
de offentlige skovrejsninger er langt højere end i de private skovrejsninger. Det gælder i
særlig grad i forhold til de private skove med tilskud, hvilket bl.a. skyldes deres mindre
gennemsnitsstørrelser. Det er derfor særligt problematisk, at den offentlige skovrejsning i
areal halter langt bagefter de oprindelige målsætninger, mens der indtil videre er gennemført mest privat skovrejsning med tilskud.
I Landskabsværkstedets evaluering har der været særlig fokus på de rekreative værdier for
danskerne. Her vurderes friluftsmulighederne i 23 ud af de 36 nye skove til middelkarakter
eller lavere. Der er således plads til forbedringer i næsten to tredjedel af skovene, ikke
mindst når det gælder de små private skovrejsninger med tilskud, hvor kun én enkelt skov
opnår en god bedømmelse. Generelt virker disse skove enten meget private og utilgængelige, hvis potentielle brugere i det hele taget er opmærksomme på skovenes eksistens. Selve skovene mangler plads og muligheder for friluftsliv og oplevelser. På facilitetssiden tæller stort set kun foderautomater og skydeskjul. Samtidig findes der en del – ikke alle – private skovejere, som virker både nidkære og uimødekommende overfor andre skovgæster,
på trods af det faktum, at de har modtaget betragtelige offentlige midler til deres skov-
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rejsning. Friluftsværdien af de små private projekter er således i langt de fleste tilfælde
reduceret til enkelte naboer, eventuelle jagtlejere og ejeren selv.
Et andet kritisk aspekt ved de små private skovrejsninger er naturaspektet, hvor mange af
de mindre private skovrejsninger med tilskud savner plads og variation i deres indhold og
skovopbygning. Desuden er de sjældent optimalt lokaliserede i forhold til andre økologiske
netværk, der ellers ville kunne fremme et mere varieret naturindhold. Eksisterende strukturer, som krat, vandhuller, bræmmer, gamle træer, døde og døende træer osv., som kan
være særdeles vigtige at bevare, som kilde for spredning til den nye skov, savnes generelt
også. Og ofte betyder skovenes ringe størrelse også, at der heller ikke er levnet megen
plads til andre naturtyper og småbiotoper med betydning for naturindholdet. Set i forhold
til de tidligere intensivt drevne landbrugsjorde, som skovrejsningerne har erstattet, giver
de dog et betragteligt løft til det lokale naturpotentiale, ikke mindst hvis skoven er hensigtsmæssigt lokaliseret i forhold til andre grønne netværk.
Et tredje aspekt gælder produktionspotentialet, hvor mange mindre private skove sjældent
drives optimalt, selvom der er ejere, der yder en meget fin indsats. Problemerne gælder i
særlig grad de plejekrævende, blandede bevoksninger med problematiske træartskombinationer. De stiller den private skovejer, der typisk ikke besidder nævneværdige forstlige
kompetencer, overfor nogle meget svære valg i forhold til disse bevoksningers fremtid. Her
er det usikkert, hvordan fx blandingsbevoksningerne med mange sammenblandede buske,
lys- og skyggetræarter vil komme til at udvikle sig kvalitetsmæssigt på længere sigt. Herunder om dyrt plantemateriale og planteproces måske ender med at være helt spild af ressourcer. Omvendt har blandingsforholdet dog også – måske utilsigtet – haft sine mere positive sider. Det gælder således blandingsbevoksninger med Ask, hvor Asketoptørre har
givet mange døde og døende Ask, der heldigvis hurtigt er blevet erstattet af andre indblandede træarter i bevoksningerne.
En lidt anden problematik i forhold til produktionspotentialet omfatter eksempler på en for
voldsom skovpleje/skovdrift, især i de mindre private skove. For at spare penge på plejen/driften, overlades arbejdet med skovens første tyndinger til en skoventreprenør, der
uden beregning tager sig af opgaven. Arbejdet ”aflønnes” i stedet ved, at træet flises og
sælges til fjernvarmeværker. Af hensyn til økonomien i arbejdet, maskinskover skoventreprenøren ofte nogle ret brede spor gennem bevoksningerne, dog uden tilstrækkelig skelen
til skovens udtryk og eksisterende naturværdier. Arbejdet efterlader således nogle synlige
ar i bevoksningerne, der især i de helt små skove virker ganske dominerede, og som det
måske kan tage årtier at udviske. Det er særligt problematisk, hvor skoven gerne skulle
være til glæde indenfor relativ kort tidshorisont, men vil formentlig ikke være det i det lange perspektiv.
Men selv om de offentlige skove helt klart opnår de bedste bedømmelser, og ofte både er
anlagt og drevet langt bedre end de private skove, er der dog stadig grund til at rejse kritik.
For selv om friluftslivet generelt nyder stor gavn af store varierede skove med løvtræer og
gode adgangsforhold, som findes i de allerfleste statslige projekter, så har mange af
90’erprojekterne manglet inspiration og idéer til at få det absolut optimale ud af projek-
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terne. Derudover er der et dilemma vedrørende en bynær placering. I nogle tilfælde er der
konflikt mellem placering og nærheden til større veje og industriområder. Der opstår herved konflikter med befolkningens ønsker om ”stilhed”, ”afstresning” og ”uforstyrrede”
naturoplevelser, og der er i sådanne tilfælde grund til særlig opmærksomhed på udformning af stiforløb og eventuel afskærmning udvalgte steder.
Samtidig virker det også som om, at sparehensyn har medført et vist efterslæb i forhold til
udtynding i mange af de statslige skovrejsninger, måske pga. kortsigtede økonomiske costbenefit betragtninger baseret på nuværende lave råtræspriser på verdensmarkedet og
forholdsvis billige transportudgifter kombineret med nødvendige besparelser. Det kan på
lang sigt medføre i tab af kvalitetstræ, hvis omfang og økonomiske konsekvenser vanskeligt
lader sig beregne. Det er dog i sagens natur svært at spå om fremtidens efterspørgsel på
(kvalitets-)træ, men ud fra et bæredygtighedsprincip synes det dog problematisk, hvis man
i sine forudsætninger tilsidesætter, at der ikke også i fremtiden bliver brug for træ af allerbedste kvalitet. Det nuværende efterslæb bør således indhentes de kommende år, hvis
dette fundament for fremtidige generationer ikke skal forringes signifikant.
Så selv om større offentlige skove giver en langt bedre kvalitet og skov for pengene end de
mindre private skove, så er der altså også her plads til forbedringer. I al fald bedømt ud fra
1990’ernes offentlige skovrejsninger!
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Generelle anbefalinger:
Som perspektivering peges på en række anbefalinger til justering af støtten til den private
skovrejsning, fordi evalueringen særligt peger på uudnyttede potentialer i disse projekter.
Vi anbefaler her staten, Skovrådet, Friluftsrådet, DN, mv., at de arbejder videre med nedenstående 10-punktsplan med henblik på en tilpasning af skovloven og tilskudsordningen
til privat skovrejsning, der er en del af det danske landdistriktsprogram under den europæiske landbrugsstøtte. Følgende elementer bør indarbejdes/skærpes i tilskudsordningen og
vilkårene for tildelingen samt i kommunernes rammeplanlægning for privat skovrejsning:
1. En mindste størrelse på 10 ha med fredsskovpligt og øget krav om bæredygtighed.
2. Samme adgangsregler som for offentlige skove samtidig med, at der sikres krav om
gode faktiske adgangsforhold hen til, ind i og rundt i skoven, samt tydelig skiltning.
3. Sikring af optimal lokalisering, særligt i forhold til sammenhæng og koordinering
med andre skovrejsninger, grønne netværk, landdistrikts-/landsbyudvikling, regionale og kommunale klima-, friluftslivs- og sundhedsstrategier samt byudvikling.
4. Fokus på tilpasning af skoven til landskabets terrænformer og karakteristika.
5. Minimum 10 procent og maksimalt 30 procent af skovrejsningsarealet lægges udyrket og/eller åbent, herunder gerne med vedvarende græs, våde arealer og søer.
6. Kort omdrift indenfor fredskovsarealet (f.eks. energitræ, juletræer og pyntegrønt)
holdes på et absolut minimum (dvs. maximalt 10 procent af fredsskovarealet), samt
at disse arealer fortsat ikke bør være støtteberettiget.
7. Træartsvalget sikrer at andelen af hjemmehørende træarter bliver på minimum 5075 procent af det tilplantede skovareal (afhængig af jordbundsforholdene).
8. Skovejeren deltager i et antal heldagskurser om god og flersidig skovrejsning, hvorunder der bl.a. gives orientering om relevant lovgivning, offentlige adgangsregler,
fremme af naturværdier, friluftsliv, flersidig skovdyrkning. Kurserne skal samtidig
give skovejeren inspiration, idéer og gode råd til skovens opbygning, pleje og drift.
9. Skovejeren forpligtes til at gøre en aktiv indsats for at informere lokalsamfundet om
skovens rekreative potentiale og adgangsforhold. Første gang ved skovens etablering (0 år) og igen, når skoven har udviklet egentlig skovfølelse (ved ca. 15-20 år).
10. Der eksperimenteres med og tilskønnes til nye former for skovrejsningsprojekter,
eksempelvis med at et lokalsamfund går sammen om at etablere en ”landsbyskov”
som forening, andelsforening eller interessentskab med henblik på at gøre det mere attraktivt at blive boende i eller flytte til landdistrikterne.
Der bør kunne dispenseres fra ovenstående krav om eksempelvis minimumsarealet såfremt særlige forhold taler derfor. Den dispensationsmulighed eksisterer i dag i forhold til
f.eks. områder med vandhandleplan. Dispensationsmuligheden bør dog også kunne bringes i spil i forbindelse med fx etablering af ovennævnte ”landsbyskove” eller hvis flere ejere går sammen om fællesprojekter, der tilsammen kommer over 10 ha.
Samtidig bør staten også forpligtes til at føre to tiårs tilsyn med de offentligt støttede privatskove, der dog mere skal have karakter af rådgivning til skovejeren end af kontrol og
formaninger. Dermed får staten chancen for at holde skoven på et mere bæredygtigt spor.
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