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Velkommen 

Det er med glæde at Løvenholm Fonden byder velkommen til Dansk Skovforenings 

medlemmer. Planlægningen af dagens ekskursionsprogram har givet vores forvaltning 

en passende lejlighed til at analysere nogle af de strategiske udfordringer, som godset 

befinder sig midt i.  

 Løvenholm huser en af landets ældste kronvildtstammer, og kronvildtet har i 

moderne tid altid været en betydende og en begrænsende parameter for skovdriften. 

I de seneste årtier er bestanden steget kraftigt, og betydelige skader på land- og 

skovbrug er vores dagligdag.  

 I de seneste år har vi oplevet skadesniveauer og skadesbilleder, som ikke tidligere 

er set. Eftermiddagens program omhandler denne problemstilling. Hvordan sikres et 

rentabelt skovbrug side om side med en stor kronvildtbestand – hvis det da 

overhovedet er muligt? 

 Uden at røbe konklusionerne for eftermiddagens programpunkter tør vi godt 

afsløre, at resultaterne måske er lige så forventelige, som de er skræmmende. I den 

kommende periode forestår der således Fonden et vigtigt arbejde med at revidere 

skovdriftens målsætninger, strategi og taktik.  

 Hele organisationen har derfor glædet sig meget til denne dag, hvor vi vil forsøge 

at vise skoven frem fra den bedste side – på trods af at dagen primært omhandler 

vore skovdyrkningsmæssige problemer.  

 Der er planlagt en række stop på vores skovtur. Ved hvert stop vil der blive 

præsenteret et oplæg til debat. Vi håber meget, at I som deltagere vil gøre jeres til, at 

debatten bliver livlig og spændende. Vi håber, at alle får en god og udbytterig 

eftermiddag i skoven på Løvenholm. 

På bestyrelsens vegne 

Bestyrelsesformand Peter Gæmelke 
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Løvenholms historie 
Løvenholm Gods nævnes første gang som hovedgård i 1400-tallet under navnet Gjesingholm, hvor 

den hørte under Essenbæk kloster, knap 20 km mod vest. Slottets østfløj er bygget i midten af 1500-

tallet, og sydfløjen ca. 50 år senere.  

 Godset har haft mange skiftende ejere gennem tiden, senest grosserer og hofjægermester 

Valdemar Uttental, som erhvervede Løvenholm på tvangsauktion i 1929 for 773.000 kr. Uttental 

tilkøbte store skovarealer som han lagde under Løvenholm Gods, herunder det store Gl. Estrup 

skovgods, Eldrupgaard, Sorvad Dyrehave, Stadsborg, Marienlund og Karhusskoven.  

Valdemar Uttental havde ingen arvinger, og i 

1947 stiftede han derfor Løvenholm Fonden, der ved 

hans død i 1951 overtog Løvenholm Gods med 

tilhørende areal. Løvenholm Fonden har siden solgt 

og købt mindre ejendomme; i dag udgør det samlede 

jordtillæggende 3.345 ha. 

 De mange skiftende ejere satte sit præg på de 

oprindelige skove under Løvenholm Gods. Skiftevis 

forbedredes skovene igennem god forvaltning og 

med store investeringer, efterfulgt af perioder med 

hård hugst og manglende tilplantning, og det 

forarmede skovene. De sidste 85 år har skovene 

været præget af en langsigtet forstlig drift.  

 Fra 1951-1964 blev godset administreret af prof. 

A. Howard Grøn, efterfulgt af skovrider Johan Edv. 

Due. I 1988 overtog skovrider Claus Hefting 

administration og drift af godset, og i 2011 overtog 

godsinspektør og skovfoged Jens Chr. Dahl ansvaret for den samlede drift. 

 

Løvenholm Gods 

Fundats 

Løvenholm Fondens virke er underlagt en fundats udarbejdet af Uttental, hvoraf det fremgår, at 

driften af ejendommen skal ske på ”bedste erhvervsøkonomiske måde”.  

 Fondens hovedopgave var fra grundlæggelsen at bevare godset som en samlet ejendom, og ved 

midler tilvejebragt gennem driften at oprette og drive en drengekostskole på Løvenholm. Efter mere 

end 20 års forgæves arbejde for at opfylde fundatsen blev en fundatsændring kongelig konfirmeret i 

1978.  

 Ændringen betød at fondens hovedopgave (foruden at bevare godset samlet) siden har været at 

understøtte uddannelse og forskning indenfor jord- og skovbrug; fortrinsvis med tiltag som i kortere 

eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods.  

 

 

 

 

Hofjægermester Valdemar Uttental 1872 - 
1951 
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Beliggenhed 

Løvenholm Gods er beliggende på Norddjursland umiddelbart øst for Auning by. Godset udgør den 

nordligste del af det over 5.000 ha sammenhængende skovområde, som udgøres af Løvenholm Skov, 

Fjeld Skove og Ramten Skov.  

 Ejendommen Løvenholm er den største jordbesidder i det samlede skovkompleks og har en god 

arrondering med sammenhængende skove. Løvenholm Slot er beliggende i den nordlige del af 

distriktet og er omgivet af størstedelen af godsets landbrugsjord.  

 

 

Klima og jordbundsforhold 

Regionen præges af et noget tørrere og koldere klima end landet som helhed. Den årlige nedbør er 

ca. 590 mm (landsgennemsnit 710 mm), som hovedsageligt falder udenfor vækstsæsonen.  

 Frosten er generende og virker begrænsende for træartsvalget. Der forekommer således ret ofte 

nattefrost ind i juni måned.  

 Jordbundsforholdene er meget varierende, men kan overordnet beskrives i tre kategorier:  

 1/ For størstedelen gruset moræne 

 2/ Udvaskede smeltevandsflader 

 3/ Organogene aflejringer i større dødishuller.  

 I skovene findes mange arealer med større eller mindre podsoldannelser, og det har mange 

steder resulteret i et decideret vækststandsende al-lag.  

 

  

Oversigtskort: Løvenholm Gods 3.345 ha, overvejende beliggende øst for Auning. 
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Driftsgrene 

Løvenholm Fondens samlede aktiver administreres af virksomheden Løvenholm Gods. Virksomheden 

er inddelt i følgende driftsgrene: 

 

Skovbrug 2.965 ha skovbevoksede arealer (ex. JUL & PYN),  
heraf 2.687 ha produktiv skov. 

Juletræer og Pyntegrønt 44 ha NGR juletræer og 109 ha nobilis klippebevoksninger. 

Landbrug 227 ha, heraf ca. 30 ha enge. Landbruget drives med økologisk 
planteavl og grønsagsproduktion. 

Boligudlejning 31 lejemål. 

Ekstern skovadministration 931 ha skov og 15 ha juletræer, fordelt på 4 ejere forvaltes af 
fondens personale. 

Jagtudleje 2.580 ha udlejes til 5 konsortier. 

Organisation  

Driften af den samlede virksomhed varetages af 1 godsinspektør, 1 skovfoged, 1 økonomichef, 1 

oldfrue, 1 landbrugsmedarbejder, 5 skovarbejdere, 1 tømrer, 1 skovarbejderelev, 1 

virksomhedspraktikant og et varierende antal skolepraktikanter fra skov- og 

naturteknikeruddannelsen. 

 Godset råder over en moderne og veludstyret maskinpark, særligt på skovbrugssiden. 

Kombinationen af fastansatte skovarbejdere og en fornuftig maskinpark sikrer at driftsopgaverne 

løses på de optimale tidspunkter i forhold til vejrlig, efterspørgsel og priser. Endvidere udlejes 

maskin- og mandetimer til eksterne kunder i et begrænset omfang.  

 

Skovdriften 
Skovdriften er karakteriseret ved en 

traditionel flersidig og driftsøkonomisk 

tankegang.  

 Foryngelsesmetoden er ikke et 

styrende mål i sig selv, og 

selvforyngelser bruges derfor kun i det 

omfang, det vurderes økonomisk – 

og/eller biologisk fordelagtigt. 

Foryngelse sker, som konsekvens af 

ovenstående, primært ved plantning 

efter renafdrift.  

 Som det fremgår af 

arealfordelingen er ca. 70 % af arealet 

bevokset med nåletræ, hvoraf rødgran 

udgør 40 % og sitka 30 % af 

nåletræandelen. Fordelingen mellem 

nål og løv ønskes bibeholdt på det nuværende niveau.  

Driftsklassefordeling anno 2017 
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Tilvækst og hugst 

Hugstmulighederne på Løvenholm er fastsat med relativ stor sikkerhed, da vedmasseopgørelser 

udarbejdet i forbindelse med driftsplaner løbende er blevet opdateret og kontrolleret siden fondens 

oprettelse i 1947.  

 Den årlige tilvækst er siden 1981 øget fra ca. 11.000 m3 til ca. 25.000 m3 i 2017. Årsagen til den 

kraftige tilvækstforøgelse skal primært findes i aldersklasseforskydninger. Men en del af forklaringen 

skal også findes i en langsigtet konvertering fra rødgran til sitka, lærk og douglas.  

 Siden 2005 har der været ført en svag hugst i de mellemaldrende rødgran-bevoksninger, hvilket 

har medført en betydelig vedmasseopsparing. Den stående vedmasse er opgjort til ca. 195 m3/ha og 

ønskes ikke forøget væsentligt.  

 

Træartsvalg 

Skovdriften har siden 1990’erne haft fokus på højtydende og værdifulde træarter, som kan sikre en 

rentabel og vedvarende positiv driftsøkonomi – dvs. økonomisk optimalitet tilstræbes. Dette 

indebærer, at træarterne fortrinsvis plantes hvor deres langsigtede afkastningsevne skønnes bedst 

og sker med hensyntagen til driftens likviditet. Løvtræarealet ønskes bibeholdt på et relativt højt 

Stående vedmasse anno 2017. Størstedelen af vedmassen findes i bevoksningerne med 

nåletræ. En betydelig reserve er opbygget i de ældre rødgran-bevoksninger. Douglas-

driftsklassen er under opbygning. 
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niveau (30 %) i forhold til dets økonomiske afkastningsevne, da risikospredning og skovbilledet også 

er væsentlige parametre for godsets samlede drift.  

 Stabilitet anses som en hjørnesten i nåletrædyrkningen. Derfor arbejdes der løbende med at 

udvikle stabile bevoksninger, såvel ved hugstfølgeplanlægning som igennem hugstform (og 

hugststyrke), og i nogen grad ved anlæg af blandingsbevoksninger.  

 På sigt skal særligt douglas og lærk udgøre stabile bevoksninger med høj værdi som ”rygraden” i 

nåletræsdyrkningen. Det er således i 2000 besluttet at distriktets hovedtræart rødgran konverteres 

til douglas i løbet af en trægeneration, en konvertering på ca. 1.000 ha. svarende til 10-15 ha/år.  

 Løvtræandelen udgøres nu - såvel som på sigt - primært af bøg og eg. Der er særligt efter 2005-

stormen anlagt mange løvtrækulturer, som efterhånden vil bidrage positivt til stabilitet, samt give et 

afvekslende skovbillede.  

 

Kronvildtet på Løvenholm 
Løvenholm huser en bestand af den oprindelige danske kronvildtstamme. Det lykkedes en lille 

bestand på Meilgaard og Løvenholm at undslippe udryddelseskampagnen, som blev igangsat for at 

mindske skaderne på jordbruget på foranledning af Christian VII i 1799.  

 Kronvildtet har derfor altid været synonymt med Løvenholm, og det har fra begyndelsen af det 

ordnede skovbrug påvirket den forstlige handlefrihed. Uttental, fondens stifter, var bevidst om 

kronvildtets særlige status på ejendommen, da han i 1944 bekendtgjorde følgende i sit testamente: 

”…specielt vedrørende jagten på godset, som kan være af stor økonomisk interesse  

for fonden, bestemmer jeg følgende: …. at der til enhver tid er en passende bestand,  

som ikke forringes og ikke gør skade i skovene.” 

Bestands- og afskydningsudviklingen for kronvildt i perioden 1951-2015 på Løvenholm 
Gods. 
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Administrationen har siden 1950’erne dokumenteret den anslåede bestand af kronvildt ved 

udarbejdelsen af driftsplaner for ejendommen. Ifølge disse opgørelser var bestanden i starten af 

1950’erne på ca. 50 stk. kronvildt.  

 I 2017 vurderes bestanden at være ca. 400-450 stk., svarende til en stigning på 900 % over 65 år. 

Som det fremgår af diagrammet kan denne udvikling understøttes af udviklingen af de faktiske 

afskydningstal i samme periode. Bemærk at afskydningen igennem hele perioden har været 

væsentlig lavere end tilvæksten.  

 Den store kronvildtbestand er det væsentligste problem for den samlede skovdyrkning på 

Løvenholm og er uden sammenligning den største begrænsende faktor for den forstlige handlefrihed 

på distriktet. 

 På Løvenholm er der ingen tvivl om, at kronvildtet - med dets nuværende bestandsstørrelse - er 

en erhvervsøkonomisk væsentlig belastning.  

 Ekskursionen tager sit udgangspunkt i de skader og problemer som knytter sig til 

(nåletræs)skovbruget, uden dermed at forklejne de betydende skader det medfører for det 

omkringliggende jordbrug.  

 I skovbruget kan skadevirkningerne af kronvildt opdeles i to kategorier: 

 

Direkte påvirkninger: Bid-, feje-, og skrælleskader. 
Afledte konsekvenser: Forøget stormfaldsrisiko, forringet sortimentsudfald, indskrænket 

træartsvalg, forøgede kulturomkostninger, reduceret omdriftsalder, 
tilvækstreduktion. 

 

 Disse negative konsekvenser skal sammenholdes med de positive sider som er forbundet med at 

have en kronvildtstamme: Natur- og jagtoplevelser med hertil hørende (forhåbentlig?) øgede 

jagtindtægter.  

 De direkte påvirkninger som fx skrælleskader er svære at opgøre, og endnu sværere er at opgøre 

de afledte konsekvenser.  

 På ekskursionen fremvises forsøg på at opgøre de direkte kronvildtrelaterede skader, såvel som 

forsøg på at bevare handlefriheden mht. træartsvalg igennem bevoksningsbehandling og 

blandingsbevoksninger. Særligt behandles 20 års praktiske erfaringer med indførsel af douglas under 

en betydende påvirkning fra en stigende hjortevildtbestand.  
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Punkt 1 – Direkte sortimentstab pga. skrælning i rødgran  
afd. 515j rødgran 1986              0,73 ha. H 16,5 m. D 21,4 cm  

 

Kronvildtets tilstedeværelse kan iagttages overalt i skoven. Bid, 

fejninger og skrælninger udgør det typiske skadesbillede, sågar 

opleves også topknækning af 2-4 m høje træer. Fejning og 

bidskader udføres også af rå– og dåvildt. Kronvildtet synes ikke at 

medføre et større antal bid- og fejeskader, men det forholder sig 

modsat med skrælleskader. Når vi taler om kronvildtrelaterede 

skader, er der altså primært tale om skrælning.  

 Det er værd at bemærke, at den aktuelle bevoksning er 

beliggende som en trekant mellem to skovveje – altså et relativt 

forstyrret sted. Alligevel findes der skrælninger på næsten 100 % af 

træerne.  

 Skrælninger kan opdeles i to kategorier: henholdsvis vinter- og 

sommerskrælning. Vinterskrælningen drejer sig i hovedsagen kun om ret overfladiske døde barkdele, 

og det medfører ofte ikke større problemer. Ved sommerskrælning derimod blottes store dele af det 

underliggende ved, hvorved der åbnes for vednedbrydende svampe. Disse fortsætter deres vækst i 

hele træets levetid, selvom træet ofte vil have held til at overvokse og indkapsle skrælningen.  

 Skrælningen sker allerede inden første gennemhugning, se tabellen. Dette blev påvist af et 

bachelorprojekt udarbejdet ved Løvenholm i 2014. Resultaterne var signifikante såvel som 

chokerende, og beskriver et helt nyt skadesbillede, som ikke tidligere er observeret.  

 Skrælningerne medfører en deklassering af rodstokken pga. råd. Sortimentsfordelingen påvirkes 

således negativt, da de rodklodser, som normalt ville kunne sælges som tømmer, må deklasseres til 

energi- eller spånpladetræ.  

 Den svenske forsker Sjöström påviste i 1959, at der sker en signifikant reduktion i 

grundfladetilvæksten på skrællede træer. Reduktionen i massetilvækst er i størrelsesordenen 3-11,5 

%. Med tanke på den meget store kronvildtbestand på distriktet, er det valgt at reducere massen 

med 10 % i de efterfølgende beregninger. 

 I tabellen på næste side ses den økonomiske betydning af det forringede sortimentsudfald. 

Sortimentsudfaldet er bestemt ved en teoretisk aptering på baggrund af Løvenholms lokale 

produktionsoversigt for rødgran (programmet er beskrevet nederst side 12). Kronvildtets 

skrælninger medfører altså et samlet tab af kasseoverskud under en hel omdrift på i alt ca. 44.500 kr. 

svarende til 741 kr./ha/år. 22 % af dækningsbidraget fra rødgrandyrkningen er således blevet 

”skrællet af”. Størstedelen af tabet, ca. 30.000 kr./ha, sker ved afdrift.  
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Dækningsbidrag I for rødgran pr. ha uden og med skrælning af kronvildt. 

Alder  Uden skrælning Med skrælning Forskel 
år fra anlæg  kr./m3 kr. kr./m3 kr. kr. 

26 1. Sporhugt 75 3.735 75 3.362 -374 
28 2. tynding – Flis 98 4.900 98 4.410 -490 
32 3. tynding 182 6.470 141 4.511 -1.959 
36 4. tynding 274 9.433 161 5.538 -3.895 
40 5. tynding 282 8.584 225 6.172 -2.412 
44 6. tynding 287 11.107 236 8.208 -2.899 
50 7. tynding 294 13.946 248 10.578 -3.368 
60 Afdrift 324 142.356 290 113.313 -29.043 

Samlet kasseoverskud  200.531  156.092 -44.440 
Kasseoverskud pr. år  3.342  2.602 -741 

 

  

 I en ”normalskov-situation” (lige store arealer i alle aldre) kan det samlede årlige direkte tab i 

rødgran på Løvenholm således opgøres til: -741 kr./ha/år x 682 ha rødgran = -505.362 kr./år. 

 Det bør bemærkes, at der i ovenstående beregninger helt er set bort fra den økonomiske 

betydning af etableringsomkostning, forringet bevoksningsstabilitet, øget risiko for stormfald, 

forkortet omdriftsalder, øgede kulturomkostninger, indskrænket træartsvalg, afgrødeskader i 

landbruget og skrælleskader på øvrige træarter som fx grandis, ædelgran og douglas. 

 Med det ændrede og intensiverede skadesbillede som opleves i disse år er det ikke realistisk at 

forvente at alle bevoksninger som etableres i disse år vil opnå omdriftsalderen på 60 år. Det synes 

rimeligt at forestille sig tre forskellige skadesscenarier, sammenlignet med 0 ”uden skrælning” (som 

ikke forekommer i praksis): 
 

0/ rødgran 60 årig omdrift, helt uden skrælninger 

1/ rødgran 60 årig omdrift, skadet af skrælninger 

2/ rødgran 45 årig omdrift, skadet af skrælninger – afdrives for at undgå stormfald/råd. 

3/ rødgran 32 årig omdrift, skadet af skrælninger – totalt havari. 
  

 Det økonomiske udbytte af de tre scenarier kan sammenlignes ved at opstille 

omsætningsbalancer.  

  

Det viser sig at DBI ved afdrift alder 45 år er under 1/3 af en uskadt bevoksning, og ved renafdrift kan 

der kun realiseres ca. 55.000 kr./ha. mod 142.000 kr./ha. i en uskadet bevoksning. Havarerer 

bevoksningen ved alder 32 år, er både kasseoverskud og kapitalværdi negativ. Se nærmere i bilag 1. 

 Hvis det forudsættes at 60 % af de fremtidige rødgran-bevoksninger på Løvenholm opnår en 

omdriftsalder på 60 år (scenarie 1/), at 30 % må afdrives ved alder 45 år (scenarie 2/), og at 10 % 
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havarerer ved alder 32 år (scenarie 3/), så kan det samlede årlige tab opgøres til ca. 850.000 kr. med 

det nuværende driftsklasseareal. Dette beløb svarer til et tab på ca. 1.250 kr./ha./år.  

 Kapitalværdien af rødgran-dyrkningen på Løvenholm vil, med samme forudsætninger, være 

reduceret med ca. 17,5 millioner kr. 

 Forudsætningerne for ovenstående regnestykke kan altid diskuteres. Men det synes 

uomtvisteligt, at den nuværende kronvildtbestand forvolder skader for meget store beløb - særligt 

med tanke på at tabet kan føres direkte på bundlinjen!  

 Sammenfattende kan det konkluderes, at det årlige nettotab for rødgran-

driftsklassen på Løvenholm i øjeblikket udgør 650-850 kr./ha./år. Dette beløb vil stige 

til 1.200-1.500 kr./ha./år hvis det nuværende driftsklasseareal og kronvildtbestand 

holdes konstant.  

 Med andre ord er driftsøkonomien i rødgran reduceret med mere end 50 % pga. 

kronvildtet. Hertil kommer skader på øvrige træarter.  

 

Diskussion:  

- Hvad er omkostningen på alle de øvrige træarter og på afgrødeskaderne i landbruget? 

- Er det muligt at opnå en merværdi af jagten? Og hvor meget? 

- Bør rødgran helt fravælges på ejendomme med fast kronvildtbestand? Eller er hele 

nåletræsdriftsklassen truet? 

 

Lidt om apteringsprogrammet 
Af Kjell Suadicani, IGN  
Der er anvendt et ikke publiceret apteringsprogram til at simulere hugster i bevoksninger med eller uden 
skader forårsaget af kronvildt. Programmet er et regneark, hvor man indtaster hugstdiameter, areal i ha samt 
antal hugsttræer pr. ha. Dernæst kan der indtastes en procentdel af stammerne, hvor der skal fraskæres en 
rodtrille på 1, 2 eller 3 meter til et rådsortiment. Der kan også angives en procentdel træer, der kun skal 
aflægges til rådsortimentet. 
 Dernæst angives navn på hovedsortimentet, mindste topdiameter, længde og salgspris. Det kan fx være 
korttømmer. Dernæst angives navn på bisortiment, mindste topdiameter, længde og salgspris, det kan fx 
være cellulosetræ. Endelig angives navn og pris på rådsortimentet, altså det træ, der er aflagt af fraskårne 
rodtriller og frasorterede træer.Programmet angiver derefter en sortimentsfordeling i procent, det samlede 
udbytte af hvert sortiment og salgsindtægten fordelt til sortimenter.  
 Programmet bygger på stammesidelinjefunktioner for rødgran (Madsen og Heusèrr. 1993). Ud fra 
stammesidelinjefunktionerne, en stokastisk diameterfunktion samt en stokastisk diameter-højdefunktion er 
der simuleret bevoksninger bestående af 1000 træer. Der er simuleret bevoksninger med alle de 
middelhugstdiametre, som programmet dækker, og bevoksningerne er herefter skovet, med alle tænkelige 
fordelinger af sortimenter.  
 Ud fra dette store datasæt er der beregnet regressionslinjer, som bestemmer den gennemsnitlige 
vedmasse pr. træ som funktion af hugstdiameteren, og regressionslinjer, der bestemmer andelen af hvert 
sortiment som funktion af hugstdiameteren samt længden af sortimentet. Ud fra disse regressionslinjer er 
regnearket bygget op. 
 Programmet kan fx bruges ved sammenligninger af bevoksninger med eller uden råd, eller med eller uden 
kronvildtskrælninger. Når programmet ikke er publiceret, skyldes det, at sortimentsudfaldet bliver for 
optimistisk, da der ikke tages højde for krumme stammer og andre deklasserende fejl.  
 Kilde: Madsen S.F.  og M. Heusèrr 1993: Volume and stem taper functions for Norway spruce in Denmark. 
For. & Landsc. Res. 1: 51-78. 
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Punkt 2 – Høvling af rødgran kan måske reducere skrælleskaderne 
afd. 515e rødgran 1957    1,22 ha. H 19,8m. D 27,8 cm.  

 

Skrælninger forårsaget af kronvildt er ikke noget nyt 

fænomen, og det har gennem alle tider været betragtet 

som et stort problem på Løvenholm. Således har godset 

også tidligere arbejdet med foranstaltninger til at undgå 

eller reducere skrælleskader.  

 I 1965-1981 igangsatte godset et større program i 

rødgran-driftsklassen med høvling af stammerne. Høvling 

betyder at der laves en let såring af barken, så man 

fremkalder et betydeligt harpiksudflåd (dog uden at skade 

kambium og ved), og det medfører at krondyrene ikke 

skræller stammerne.   

 Høvling er timetungt, og det omfattende arbejde blev 

hovedsageligt foretaget af skovarbejdere. Høvlingen blev 

foretaget ved første hugstindgreb, typisk ved alder 20-25 

år og DBH 12-17 cm. Programmet blev nedlagt i 1981 pga. 

den stigende arbejdsbyrde i forbindelse med stormfaldet.  

 Den gamle rødgran-bevoksning i punkt 2 er anlagt i 

1957 og var altså 20-25 år i slutningen af 1970’erne. Der er derfor tale om en af de sidste 

bevoksninger fra høvlingsprogrammet, inden det stoppede. Der findes ingen data om høvlingen i 

denne bevoksning, men den generelle instruks betød at der blev høvlet omkring 600 stammer/ha. 

Det svarer til hvert 6-7’ende træ med datidens plantetal på ca. 4.200 stk./ha.  

 Bevoksningen er i dag 60 år gammel. Der er begyndende opløsning og tilvækststagnation, og den 

er derfor klar til afdrift. Det store spørgsmål er nu: Virkede høvlingen efter hensigten? 

 Skemaet viser resultatet af en bevoksningsgennemgang i april 2017 hvor høvlede træer blev 

markeret med blåt bånd. Herefter blev der markeret og optalt alle træer, hvor rodstokken skønsvis 

må deklasseres fra tømmer til henholdsvis emballage – gult bånd – eller spånpladetræ – rødt bånd – 

pga skrælninger. Denne vurdering af sortimentsudfald var okularisk og var dermed forbundet med 

stor usikkerhed.  
 

Forventet aflægning af rodstok Tømmer Emballagetræ Spånpladetræ   

Båndfarve   Gul Rød   

  Stk. % Stk. % Stk. % stk. 

Ej høvlet 26 62% 7 17% 9 21% 42 

Høvlet 43 77% 10 18% 3 5% 56 
  

 Det viser sig, at der er ikke er forskel på emballageandelen mellem høvlede og ikke høvlede 

stammer. Derimod er der 15 % lavere andel af spånpladetræ på de høvlede træer.  

 Det må rimeligvis antages, at træer med skrælleskader har været forsøgt fjernet ved tyndinger i 

løbet af omdriften, og at hovedparten af disse træer ikke har været høvlet jf. ovenstående opgørelse.  

  

Høvlemærker på rødgran anlagt i 1964. 
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Punkt 3 – Høvling af hovedstammer kan måske reducere skrælning, men er det 

økonomisk fordelagtig og realistisk? 
afd. 515l douglas 2008 (50 % sitka, 50 % douglas, kappeplantet)                2,55 ha. 4,4 m. D 10,9 cm. 

 

Løvenholm har i de seneste 15-20 år øget arealet 

med douglasgran, så det i dag udgør 9 % af det 

bevoksede areal (244 ha, heraf er 198 ha yngre end 

20 år). Undersøgelser og erfaringer fra praksis viser, 

at kronvildtet begynder skrælning allerede inden 

sporindlæggelsen som typisk sker ved alder 20-25 år.  

 Ofte er skaderne så omfattende, at der med 

rette kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt der vil 

findes douglas ved afdriftstidspunktet, eller om hele 

bevoksninger vil havarere midt i omdriften?  

 Skal investeringen i træartsskiftet til douglas 

reddes, er det altså nødvendigt at beskytte 

douglasplanterne allerede ved alder 10-15 år. Måske 

er høvling på de mest udsatte lokaliteter en 

mulighed?  

 Bevoksningen er anlagt på et kvasryddet 

stormfaldsareal og uden hegn. Hver anden douglas 

er kappeplantet med en sitka (dvs. der er sat to planter i samme plantehul, og formålet er at sitka 

beskytter douglas mod bid). Således er der altså brugt 75% sitka og 50% douglas. De kappeplantede 

sitka blev klippet ned i 2014, endvidere er bevoksningen renset ud for birk to gange.  

 I april 2017 blev hovedstammer opkvistet og høvlet, i alt 260 stk./ha. Forud for opkvistning og 

høvling måtte bevoksningen oprises, så færdsel var mulig. Hvert andet rækkemellemrum blev derfor 

riset op. Den samlede operation, dvs. oprensning, udvælgelse af hovedstammer og høvling kostede 

58 kr./træ svarende til ca. 15.000 kr./ha (timepris 250 kr.). Den samlede behandlingsøkonomi 

fremgår af bilag 2. 

 Spørgsmålet er naturligvis, om det er realistisk at forrente denne investering indtil 

afdriftstidspunktet. Det kan ikke forventes, at markedet er villig til at betale en merpris for den 

oprisede og høvlede rodstok (0-2 m), da denne del af stammen under normale omstændigheder vil 

være tilnærmelsesvis knastfri.  

 Omkostningen til høvling skal derfor alene kunne bæres af prisforskellen mellem tømmer og 

emballagetræ, idet det forudsættes at en skrællet rodstok vil blive deklasseret fra tømmer til 

emballagetræ pga. råd.  

Tømmer, Gulvtræ 4,25 m, Ø45 cm 500 kr./m3 

Emballage 3,65 m 345 kr./m3 

Difference 155 kr./m3 

 
 Der forudsættes en omdrift på 80 år, DBH 50 cm ved afdrift, at rodstokken aflægges som KT 

4,25m og at 25 % af de høvlede træer bortfalder i omdriften (tyndes bort pga. skrælning, råd, død 

mv.). I så fald kan den totale vedmasse på høvlede rodstokke opgøres til 133 m3/ha.  

Høvling af ung douglas-hovedtræ. Høvlingen 
foretages i vækstperioden, hvor træet danner 
udflåd af harpiks efter høvling.  
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 Fremtidsværdien af den nødvendige merindtægt kan herefter beregnes ved alternative 

kalkulationsrenter: 

 

Beregningen viser, at ved en rente på fx 2 % skal merindtægten pr. m3 høvlet rodstok være 

minimum 453 kr. Dette skal sammenholdes med prisdifferencen mellem tømmer og emballagetræ 

på 155 kr. Det er således tydeligt at høvling ikke kan forsvares ud fra et driftsøkonomisk synspunkt. 

 Det er nærliggende at undersøge konsekvenserne af at høvling (og dermed udvælgelsen af 

hovedstammer) efterfølges af et opkvistningsprogram til 8 meters højde. Analysen ses i 

nedenstående skema. Forudsætningerne er de samme som ovenstående, dog stiger vedmassen af 

opkvistede rodstokke til 197 m3/ha., da rodstokken nu udgør 8 m.  
 

 

 Det må anses som usikkert om det er muligt at opnå merpriser på +600 kr./m3. Anvendes 

kalkulationsrenter højere end 2 %, er det meget lidt sandsynligt, at den nødvendige merpris kan 

opnås.  

 Ovenstående giver et ret klart billede af, at indsatsen med høvling ikke kan stå alene. Såfremt 

man vil høvle, er det nødvendigt at starte et opkvistningsprogram for at forrente den investerede 

kapital med en minimal forrentning eller med minimalt tab.  

 Med den stigende kronvildtbestand på Løvenholm (særligt siden år 2005), synes det 

efterhånden ganske klart, at beskyttelse mod skrælning (fx ved høvling) er nødvendigt for at kunne 

opnå stabile og sluttede douglas bevoksninger – og derved have douglas som et egentligt alternativ i 

træartsvalget.  

 Såfremt dette scenarie tænkes til ende, må man derfor se bort fra ovenstående økonomiske 

analyse af høvlingen, og i stedet betragte høvling på linje med andre kulturplejetiltag som fx renhold, 

kratrydning og udrensning. Resultatet er, at den samlede dyrkningsøkonomi for douglas forringes 

betydeligt, især set i forhold til alternative træarter.  

 

Diskussion: 

- Virker høvling, når kronvildtbestanden er mangedoblet i forhold til 1970’erne? 

- Findes der alternative beskyttelsesmetoder i skrælleperioden (10 – 40 år)? 

- Er høvling overhovedet økonomisk realistisk?  
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Punkt 4 – Blandingsbevoksninger med douglas 
afd. 515b sitka 2002 (75 % sitka, 20 % douglas, 5% lærk - hegnet)         1,28 ha. H 10,8m. D 10,9 cm. 

 

Siden 1998 har douglasgranen spillet en større og større rolle på Løvenholm, men tilplantningen tog 

for alvor fart efter stormfaldet i 2005. Siden er 173 ha tilplantet med douglas som hovedtræart, og 

der er yderligere 89 ha hvor den er indblandingstræart. Bevoksningerne er anlagt som 

blandingsbevoksninger, primært i blanding med sitka, rødgran og lærk. Denne massive og 

konsekvente ændring af træartsvalget er primært sket på bekostning af rødgran.  

 Motiverne for omlægningen og det afledte ”storskala-forsøg” er at opnå en større stabilitet, 

fleksibilitet og afdriftsreserve (både ved planlagt afdrift, og ved eventuelle fremtidige stormfald). 

Over tid har douglasgran vist sig at kunne udkonkurrere rødgran produktionsmæssigt på Løvenholm.  

 Vi råder over en ret eksakt viden om produktionsforholdet mellem træarterne på distriktet fra 

det landsdækkende træartsforsøg anlagt i 1965, hvor en af prøvefladerne er placeret på Løvenholm. 

Produktionsforholdet mellem rødgran, sitka og douglas i træartsforsøget stemmer med vore 

praktiske erfaringer fra skovdyrkningen (omend prøvefladens totalproduktion formentlig er over 

gennemsnittet for distriktet). 

 
Totalproduktion fra træartsforsøgets prøveflade på Løvenholm. Douglas har igennem hele omdriften 

højere massetilvækst end rødgran. Væksten for sitka, rødgran og douglas følges godt i ungdommen.  
 

 Douglas i renbestand har en tendens til at udvikle en ringe stammeform og stabilitet. Derfor 

benyttes den på Løvenholm kun i blandingsbevoksninger. Det har yderligere den fordel, at 

rødgran/sitka sikrer en fornuftig tyndingsøkonomi og en god kollektiv stabilitet i bevoksningerne. I 

alderdommen bidrager douglas med god enkelttræstabilitet og høj værditilvækst når den løbende 

tilvækst klinger af fra alder 40 år.  
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Gennemsnitlig årlig tilvækst fra træartsforsøgets prøveflade på Løvenholm. Douglas og sitka følges 

ganske pænt ad, og den gennemsnitlige tilvækst stagnerer omkring alder 40 år. 

 

 Blandinger med hybridlærk har vist sig at passe dårligt sammen med douglas´ vækstrytme. Lærk 

overvokser ofte douglas i ungdommen, og derfor er det nødvendigt med tidlige og 

omkostningstunge udrensninger.  

 I forbindelse med tilplantningen med douglasgran de seneste årtier er mange forskellige 

kulturmodeller forsøgt med større eller mindre held. Da kronvildtbestanden i samme periode har 

været voldsomt stigende har lærepengene i flere omgange været dyre. Der er dog tre kulturmodeller 

som til stadighed anvendes, med god succesrate i ungdomsstadierne (kulturanlæg og -pleje): 
 

Træartsblanding Anvendelse 

50 % douglas 
50 % rødgran  
 

Anvendes hvor douglas ønskes som hovedtræart og hvor skrælningsrisikoen 
vurderes som lav. I rækken plantes skiftevis douglas og rødgran. Kræver 
hegning. 

50 % douglas 
(heraf halvdelen 
kappeplantet *) 
75 % sitka 

Anvendes hvor douglas ønskes som hovedtræart og hvor skrælningsrisikoen 
vurderes at være høj. I rækken plantes skiftevis douglas og sitka. I hver anden 
række kappeplantes hver anden douglas. Plantes uden hegn. Kræver 
nedskæring af kappeplanter over flere omgange. 

25 % douglas 
(kappeplantet *) 
100 % sitka  

Anvendes hvor douglas ønskes som indblandingstræart. I hver anden række 
plantes skiftevis douglas og sitka. I denne række kappeplantes hver douglas. 
Plantes uden hegn. Kræver nedskæring af kappeplanter over flere omgange. 

* Halvdelen af douglasgranerne plantes sammen med en kappeplante af sitka, og derfor bliver det samlede 

blandingsforhold 125% og ikke 100%. 

 

Det bør i denne sammenhæng understreges, at selvom kappeplantning er et meget effektivt og 

forholdsvis billigt tiltag for at sikre plantens beskyttelse i anlægsfasen, er den samtidig meget 

plejekrævende i kulturfasen.  
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 Kappeplantningen beskytter til dels mod bidskader og specielt mod fejeskader i de første år 

efter anlæg. Ønskes alene denne tidlige beskyttelse, kan kappeplanten klippes ned ved roden med 

”ørnenæb” efter 5-8 år.  

 På Løvenholm er kappeplantens funktion dog i lige så høj grad at beskytte hovedtræet mod 

skrælning i hele kultur- og ungdomsfasen (5-25 år). For at kappeplanten ikke skal overvokse 

douglas’en, er det nødvendigt med et tidligt indgreb med ”ørnenæb”, hvor kappeplanten klippes ned 

i hoftehøjde. Kappeplanten overlever dette indgreb og vil således fortsat yde (delvis) beskyttelse 

mod skrælning.  

 I 10-15 års alderen er det igen nødvendigt at tilbageskære kappeplanten for at den ikke 

overvokser hovedtræet – denne gang med motorsav. Kappeplanten vil herefter forhåbentlig yde 

beskyttelse i nogle år fremover inden den overvokses og skygges væk af den blivende bevoksning. 

Formentlig vil det også være nødvendigt at fjerne en andel af kappeplanterne motormanuelt 

omkring tidspunktet for første hugstindgreb.  

 Den rette timing er altafgørende for præstationerne ved de enkelte tiltag, samt for 

hovedstammernes kvalitative udvikling.  

 Kappeplantning er således en beskeden ekstra investering ved kulturanlæg, mens 

plejeomkostningerne er store og kræver en intensiv forvaltning.  

 

Diskussion: 

- Kappeplantning af douglas i sitka-kulturer er en forholdsvis billig forsikringspræmie. Men er 

det realistisk at forvente mere eller mindre komplette og værdifulde douglas-bevoksninger 

ved alder 60-80 år, hvor sitka afdrives?  

 

     
Foto tv.: Douglas med høvling udført i foråret 2017, punkt 3. Foto midt: Douglas med nedskåret 

kappeplante af sitka (th. på billedet), punkt 3. Foto th.: Douglas der er høvlet i foråret 2017, men 

udsat for kraftig skrælning få uger før foto er optaget (formentlig fordi der endnu ikke er trængt 

harpiks ud i de høvlede felter), punkt 4. 
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Punkt 5 – Den økonomiske betydning af skrælning i løvtræ 

afd. 509b Eg 1998 (FP212 Løvenholm)             2,05 ha. H 8,0 m. D 8,0 cm. 

 

I de seneste 5-8 år er skrælninger i ungt løvtræ tiltaget voldsomt og udgør i dag et reelt problem. 

Vores erfaringer med betydningen af disse skrælninger er begrænsede. Det er dog uomtvisteligt, at 

skrælningerne medfører en begrænsning af hvilke træer der kan udvælges til hovedstammer.  

 Bevoksningen er 19 år, og dens kvalitet svarer til gennemsnittet for ejendommen. Inden for de 

kommende år forestår første egentlige stamtalsreduktion. Dette indgreb udføres efter udvisning, 

enten af en selvskover, fældebunkelægger eller som en decideret udrensning.  

 For at opgøre hvordan udvalget af hovedstamme begrænses, er hovedstammerne markeret med 

gult bånd i bevoksningen. Hovedstammerne er udvalgt efter form og vækstkraft og er forsøgt fordelt 

med en afstand på ca. 7x7m. Der er i valget af 

hovedstammer set helt bort fra eventuelle 

skrælninger. Herefter er hovedstammer med  

skrælning markeret med rødt bånd.  

 Skrælleskaderne i denne bevoksning har altså bevirket, at udvalget af hovedstammer er 

indskrænket med ca. 20-30% i forhold til bevoksningens potentiale hvis der ikke var skrællet.  

 Det umiddelbare resultat af skrælningen er at der bliver længere afstand mellem 

hovedstammerne, eller det bliver nødvendigt at vælge en kvalitativt dårligere hovedstamme. 

Ligesom i nåletræ kan der velsagtens også forventes et tilvæksttab, såvel som et sortimentstab ved 

tynding og afdrift.  

 

Diskussion: 

 - Sjællandske erfaringer med skrælninger i løvtræ? 

 - Ved mindre bestande er skaderne begrænsede, men er det realistisk at holde bestande i ”nye” 

kronvildtområder på et lavt niveau over de kommende årtier? 

-   
- Egetræer med skrælning. Træet til højre har kvalitet til at være hovedtræ, men må fravælges 

på grund af skrælning.  

 Båndfarve Stk. % 

Hovedstammer Gul 43   

Heraf skrællede  Rød 12 28% 
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Punkt 6 – 20 års erfaringer med anlæg af douglas på Løvenholm 
Afd. 508d douglas 2008 (80 % douglas FP424 Jiffy, 20% lærk FP601 – hegnet)       2,61 ha. H 4,8 m D 13,4 cm. 

 

I forsøget på at afslutte eftermiddagen på en positiv måde er vi nu gået igennem en meget vellykket 

douglas-kultur og har gjort stop i bevoksningskanten, under det som det hele drejer sig om: Stabile, 

høje og store douglastræer med en fortsat stor værditilvækst.  

 Forhåbentlig står det ganske klart efter dagens præsentationer, at det desværre ikke er så nemt 

at komme frem til dette resultat, som man kunne have ønsket sig – særligt ikke efter at 

kronvildtbestanden er steget eksplosivt.  

Forudsætningerne for skovdyrkningen har ganske enkelt ændret sig radikalt. Meget taler for at 

revidere strategien, således at douglas ikke længere kan spille den hovedrolle i træartsvalget, som 

den indtil nu har været tiltænkt.  

Uanset om strategien revideres eller ej, har vi i de seneste årtier tilplantet store arealer med 

douglas. Derfor melder to spørgsmål sig: 

 

1/ Skal den nuværende strategi for konvertering til 

douglas ændres radikalt? Og hvad skal vi plante i 

stedet for? 

 

2/ Hvorledes behandles, beskyttes og plejes den 

store pulje af unge douglas-kulturer som er anlagt i 

de seneste to årtier?  

 

Såfremt det i de kommende år viser sig, at høvling 

af unge douglas-bevoksninger kan yde tilpas effektiv 

beskyttelse mod skrælninger, står distriktet overfor 

en massiv investering over de kommende 10 år. Jf. 

tidligere beregninger er kapitalbehovet til høvling 

og opstamning til 8 m, opgjort til 33.000 kr./ha.  

 Skal de allerede tilplantede douglas-kulturer 

(hvor douglas udgør min. 50 % af plantetallet) 

behandles, står distriktet overfor en samlet 

investering på 168 ha x 33.000 kr./ha. = 5.544.000 

kr. eller 554.000 kr./år.  

 På trods af en sund fondsøkonomi er det nok alligevel ikke en farbar vej at betræde, med tanke 

på de store risici og usikkerheder som er forbundet med investeringen.  

 Alternativt kunne de 15-25 % kvalitativt bedste bevoksninger udvælges til høvling og 

opstamning, mens den resterende del dyrkes uden merinvestering.  

 

  

Sommerskrælning af ung douglas i afd. 508d. 
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Konklusion: Opgørelse af det samlede tab på ejendomsniveau 

Vi har i dag fremvist flere forsøg på at kvantificere kronvildtets økonomiske skader på afgrødeniveau. 

I naturlig forlængelse heraf følger et forsøg på at opgøre de samlede kronvildtrelaterede skader på 

ejendomsniveau, med alle de usikkerheder og forbehold en sådan opgørelse indebærer. 

 

 
 

Kronvildtet forårsager altså et tab i skovbruget samt landbruget  

på 1,4 millioner kr om året. 

 Uanset hvordan man vælger at opgøre det kronvildtrelaterede tab, og selv med konservative 

forudsætninger, tør det dog stå krystalklart:  
 

Kronvildt koster penge at huse i skoven – rigtig mange penge – år efter år! 
 

 Kronvildtet er kommet for at blive – om vi vil det eller ej. Problemstillingen lader sig ikke løse 

ved at fokusere snævert på træproduktionen, landbruget, jagten eller vildtforvaltningen. Alle 

parametre skal justeres og forfines, såfremt tabet skal reduceres.  

 På Løvenholm har udarbejdelsen af nærværende ekskursionsmateriale synliggjort behovet for: 

- Revidering af strategisk målsætning, herunder træartsvalg og målarealer. 

- Udvikling af beskyttelsesmetoder mod skrælning, særligt for douglas. 

- Reducering af kronvildtbestanden. 

- Øgning af indtjening for jagtudleje. 

- Skadereducerende kronvildtforvaltning (jagtmetoder, forstyrrelser, fodring mv.). 

 

Fondsbestyrelsen og forvaltningen trækker hermed i arbejdstøjet, og siger Skovforeningen tak for 

besøget! 
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Bilag 1. Teoretisk opgørelse af det direkte økonomiske tab i rødgran pga. kronvildtskader 
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Bilag 2. Analyse af behandlingsøkonomien ved høvling af DGR   

         

Forsøgsbevoksning: Afd. 516d+515i       

Areal: 2,55 ha        

Anlægsår: år 2008        

Kulturmodel: 75 % SGR / 50 % DGR - heraf halvdelen kappeplantet. Intet hegn. 

Tidspunkt for høvling: Ultimo april 2017       

Timepris, dansk skovarbejder 250 kr/time incl. sociale omkostninger     

 

 Præstationer  Omkostninger 

Aktivitet Antal Enhed 
Antal 
pr. ha 

Timer pr. 
hoved- 

træ   kr./time kr./ha 
kr./hoved-

træ 

Oprensning, hvert andet 
rækkemellemrum. Udrensning og 
nedskæring af kappeplanter. 

97,5 Timer 38,2   250 9.559 36,8 

Heraf værdi af udrensning og 
nedskæring af kappeplanter som 
skulle gøres uanset høvling. Anslået 
25% af ovenstående.  

-24,4 Timer -9,6   250 -2.390 -9,2 

Udvælgelse og opkvistning af 
hovedstammer 

33,5 Timer 13,1 0,05  250 3.284 12,6 

Høvling af hovedstammer 46,5 Timer 18,2 0,07  250 4.559 17,5 

Antal høvlede træer 663 Stk. 260    kr./ha kr./træ 

Total     69,6       15.012 58 

 
 
 

Hvad skal merindtægten være ved afdrift, før det er økonomisk fordelagtigt 
at høvle? 

        

Forudsætninger:        

Omdriftsalder  80 år     

Alder ved høvling  10 år     

Diameter ved afdrift  50 cm     

Vedmasse/rodstok v. afdrift (KT4,25m Ø45cm) 0,68 m3     

Antal høvlede træer ved afdrift *)  195 stk.     

Total vedmasse i rodstok på hovedstammer 133 m3/ha     

*) (hovedtræer fratrukket 25%, fjernet ved tynding, døde, skrællede mv.)    

 
 

Beregning af fremtidsværdi af nødvendig merindtægt pr. m3 høvlede rodstokke.: 

        

Kalkulationsrente Disk.Fak. kr./ha kr./stk. kr./m3    

1% 2,01 30.126 154 227    

2% 4,00 60.042 308 453    

3% 7,92 118.864 610 896    

4% 15,57 233.765 1.199 1.763    
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Det kan ikke forventes, at der udbetales en merpris for den oprisede og høvlede rodstok (0-2m), da 
denne del af stokken normalt vil være tilnærmelsesvis knastfri under normale omstændigheder.   
Omkostningen til høvlingen skal derfor kunne bæres af prisforskellen mellem tømmer og emballagetræ, 
idet det forudsættes at en skrællet rodstok vil blive deklasseret fra tømmer til emballagetræ pga. råd. 

        

Tømmer, Gulvtræ 4,25 m, Ø 45 cm 500 kr./m3      

Emballage 3,65m 345 kr./m3      

Difference 155 kr./m3      

 

Sammenholdes den nødvendige fremtidsværdi af de høvlede rodstokke med differencen mellem 
prisen på tømmer og emballage, er det tydeligt, at høvling ikke kan forsvares ud fra et snævert 
økonomisk synspunkt. 
 
Såfremt høvling anses som en nødvendighed for at opnå stabile og sluttede douglasbevoksninger på 
distriktet, kan ses bort fra ovenstående analyse. I dette tilfælde bør omkostningen til høvling betragtes 
på linie med andre nødvendige kulturplejeaktiviteter som fx renhold og udrensning. Resultatet af en 
sådan indgangsvinkel er at dougalsgrans samlede dyrkningsøkonomi forringes, særligt set i forhold til 
alternative træarter.  

 
 
 

Er det økonomisk fordelagtigt at igangsætte et opkvistningsprogram på de 
høvlede hovedtræer til 8 m? 

         
Forudsætninger som ovenstående, med følgende ændringer:     
Vedmasse pr.rodstok ved afdrift (Tøm 8 m, Ømidt 40 cm) 1,01 m3     
Total vedmasse i rodstok (0-8 m) på hovedstammer 197,0 m3     

 

Beregning af fremtidsværdi af nødvendig merindtægt pr. m3 høvlede rodstokke:  

          

           kr./ha 

Aktvitet 
År fra 
anlæg kr/træ kr/ha 

Disk. 
Tid  1% 2% 3% 4% 

Høvling af hovedtræer 10 58 15.012 70  30.126 60.042 118.864 233.765 

Opstamning 3-5m* 15 16 4.160 65  7.943 15.070 28.413 53.243 

Opstamning 5-6m* 18 23 5.980 62  11.082 20.413 37.377 68.041 

Opstamning 7-8m* 21 31 8.060 59  14.498 25.927 46.103 81.527 

Total    128 33.212    63.649 121.452 230.758 436.576 
 

Kr/m3 stamkvistet hovedtræ       323 617 1.172 2.217 

 
Før stamkvistningsprogram er fordelagtigt skal merprisen altså være ca. + 620 kr./m3 for de 
behandlede rodstokke ved en kalkulationsrente på 2 %.   
 

Daniel Hintz 16.5.17 
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Bilag 3. Krondyr og skrælning 

Af Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund 

Krondyret er Danmarks største landlevende pattedyr. Dets fødebehov giver, i kraft af dets størrelse 
og dets adfærd som social rudellevende, potentielt omkostninger for skov- og landbrug. Endelig har 
krondyret historisk været, og er velsagtens stadig(?), tillagt stor magtpolitisk betydning. 
Tilstedeværelsen af kronvildt har således altid været en kilde til konflikt.  
 Der er en række omkostninger forbundet med tilstedeværelse af alle klovbærende vildtarter i 
skovbruget. Der hvor kronvildtet særligt adskiller sig fra rå- og dåvildtet, er dog ved deres skrælning 
af den stående vedmasse. En omkostning til skrælning af rødgran er opgjort til at overstige 500 
kr./ha/år over hele omdriften (Ravn 2014). Der er således tale om en omkostning, der i det store 
hele går op med den jagtleje, der typisk ville kunne erhverves på arealet.  
 Skrælning har altid været kendt i det ordnede skovbrug, hvor kronvildt har været en del af 
dyrkningsgrundlaget. Der har således været gjort erfaringer med en lang række virkemidler: 
Bestandsreduktion, træartsvalg, kulturanlæg, direkte afværgning, indirekte afværgning  
 Ingen af disse virkemidler kan dog stå alene. På landsplan er kronvildtbestanden mere end 
fordoblet på ti år. På Djursland er der eksempler på skrælning på alle gængse nåletræarter i 
skovbruget etc.  
 Jagt er en temmelig stabil indtægtskilde for skovbruget pga. den konstante efterspørgsel. 
Derimod er efterspørgslen på skovenes primære produktion ofte meget varierende fra år til år. Dette 
har medført, at flere ejere har søgt at maksimere indtjeningen ved jagt og set stort på 
omkostningssiden for produktionen. Man kan således sige, at skovejerne har ladet stå til i begejstring 
over jagt som indtægtskilde, men med den efterspørgsel, der i dag er på nåletræsmarkedet, er det 
åbenlyst, at der til jagtens indtjeningsside også hører en omkostningsside.  
 Som skovejer står man således overfor det strategiske valg, hvorvidt man ønsker: 1) at udleje 
jagt med det formål at opnå højst mulig jagtlejeindtægt, eller 2) at sikre at omkostningerne til vildtet 
bliver holdt nede. Der vil ved oplægget blive lagt op til, at perspektivet på jagt forandres, således at 
fokus ændres fra udlejning af en rekreativ mulighed til udlicitering af forvaltning af en af skovens 
fornybare ressourcer. 

 
Bilag 4. Ældre opgørelse af økonomiske konsekvenser af skrælning 

Der findes meget få undersøgelser af hvad skrælning betyder for økonomien ved nåletrædyrkning. 
En af de meget få er skrevet af daværende forstfuldmægtig Leif Nannestad, Hedeselskabet, i 
Hedeselskabets tidsskrift 1970 og opgør tabet i de jyske hedeplantager som helhed. 
 Der er tale om en teoretisk betragtning da der ikke fandtes registreringer af skadet træ i 
konkrete bevoksninger. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i hedegran bonitet 5,3 med 1967-
priser. Kronvildtbestanden i hele Jylland udgjorde dengang 2000-2500. (Til sammenligning er 
bestanden på Djursland alene i 2016 skønnet til 2.805). 
 Resultaterne er i korte træk at det samlede kasseoverskud over en omdrift reduceres med 
omkring halvdelen af skrælleprocenten på stamtallet. Ved en omdrift på 80 år er det samlede DB 
således 28.000 kr/ha hhv. 12.500 kr for uskrællet hhv. 100% skrællet. Altså hvis 100% er skrællet så 
reduceres DB med lidt over 50%.  
 Han har også lavet beregninger for venteværdien som reduceres med omkring halvdelen af 
skrælningsprocenten, mest for de ringe boniteter. Bonitet 3 har en reduktion af venteværdien med 
40% ved afdrift 60 år stigende til 65% for bonitet 7 ved afdrift 90 år.  
 Endelig har han lavet en spørgeundersøgelse til en lang række distrikter og fundet: Skrælning 
forekommer på 4.000 ha rødgran ud af i alt 20.000 ha rødgran på de deltagende distrikter. 
Skrælningen begynder ved 5-6 cm diameter og slutter ved 23-24 cm (svarende til afdriftsmodenhed). 
Skrælningsprocent er 55-60%. 
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Deltagere på ekskursionen 

 
A/S Estvadgaards 

Plantager 

Peter Neergaard 

A/S 

Silvagra/Torbenfeldt 

Skovd 

Peter Treschow 

Allestrupgård Skov A/S 

Chr. B. Jørgensen 

Gisela M. Jørgensen 

Allingkloster Skov 

Marie Louise Friderichsen 

Andreas Bach 

Ramussen 

Andreas Bach Ramussen 

Atlas Timber & 

Hardwood 

Christoffer Søndergaard 

Michael Christensen 

Bo Larsen 

Bo Larsen 

Bregentved Skovdistrikt 

Jesper Hvid Jørgensen 

Brønhøj Skov 

Esben Poulsen 

Danmarks 

Jægerforbund 

Mads Flinterup 

Claus Lind Christensen 

Dansk Skovforening 

Hans Maltha Hedegaard 

Ingelise Andersen 

Jan Søndergaard 

Karin A. Holm 

Lars Nielsen 

Liselotte Nissen 

Marie-Louise Bretner 

Susie Jensen 

Søren Fodgaard 

Tanja B. Olsen 

Dansk Træemballage 

Anders Jensen 

Viggo Hertz 

DSHwood A/S 

Anton Hvolris 

Dennis Flanz 

Erik Kjær 

Jens Koudal 

Jørgen Røge 

Simon Thorfinn 

Toke Foss 

DSL 

Henrik S. Bach 

Dønnerup A/S 

Niels Otto Lundstedt 

Erholm Gods 

Anders Cederfeld 

Frank Lærke, Skovejer 

Frank Lærke 

Frejas Skov 

Hans Ole Hein 

Vibeke Hein 

Friluftsrådet 

Flemming Torp 

Fromsseier Plantage 

A/S 

Mogens Lunde 

Lene Brandstrup 

GLS-A 

Jens Bjørn Poulsen 

Granhuus Skov 

Bente Engberg 

Ejvind Engberg 

Eva Møller 

Peter Langkjær 

Harrisskov & Skjoldelev 

Bjerge 

Erik Nørbye 

Henning Simonsen 

Peder Fuglsbjerg 

HedeDanmark 

Michael Glud 

Vibeke Glud 

Skovregion Nordjylland: 

Jens Villum Hillingsøe 

Skovregion Syd: 

Jeppe Lange Nielsen 

Jesper Gerstrøm 

Morten Faudel 

Rune Flye Andersen 

Skovregion Østjylland: 

Jens Erik Engel 

Søren Stilling 

Søren Strunge 

Heden 

Uffe Jensen 

Hedeselskabet 

Allan Bechsgaard 

Hedeselskabets 

Skovfrøsektion 

Poul Elgaard 

Holstenshuus 

Skovdistrikt 

Ditlev Berner 

Hvidkilde Gods 

Christian greve Ahlefeldt-

Laurvig-Lehn 

Hygum Skov 

Svend Erik Jessen 

Høegholm Skovdistrikt 

Christian Schmidt 

Linda Schmidt 

Høver Skov 

Bendt A. Sloth 

I/S Hedebo 

Bøgh K. Møller 

Institut for 

Geovidenskab og 

Naturforvaltning 

Kjell Suadikani 

Thomas Nord-Larsen 

Johansens Planteskole 

ApS 

Peter L. Jensen 

Junckers Industrier A/S 

Henrik Skibsted Jakobsen 

Knabstrup Gods A/S 

Grom Lunn 

Kobbermølle Skoven 

Christian Lei 

Kogleskoven 

Niels Peter Dalsgaard 

Jensen 

Kongsø Østerskov og 

Fiskehusskoven 

Claus Bøg Andersen 

Kragehøj Plantage 

Svend Erik Baadsgaard 

Krengerup Skovdistrikt 

Leif Olsen 

Annelise Olsen 

Kroskoven 

Helge Daus 

Langbjerg Skov 

Holger Fabian-Jessing 

Lilballe Skov 

Niels Karstoft 

Lillering Skov 

Ole Brøndum 

Lindholt Skov 

Lars Holst-Frederiksen 

Lorup Skovdistrikt 

Vinca de Neergaard 

Arendse Falkenberg 

Neergaard 

Løndal Skovbrug I/S 

Christian Bruun 

Løvenholm Gods 

Peter Gæmelke 

Jens Christian Dahl 

Daniel Hintz 

samt yderligere 8 

medarbejdere 

Meilgaard Skovdistrikt 

Mads Olesen 

Middelfart Kommunes 

Skovd. 

Dan Jensen 

Mourier Petersens 

Plantage(DDH) 

Jan Furer Madsen 
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Muckadell Skovdistrikt 

Jacob Schaffalitzky de 

Muckadell 

Vincent Schaffalitzky 

Naturstyrelsen 

Jan Eriksen 

Himmerland:  

Erik Dalsgaard 

Midtjylland:  

Jens Peter Clausen 

Søhøjlandet 

Søren Hald 

Thorbjørn Nørgård 

Anders Søsted 

Ida Marquardsen 

Nr. Hygildgaard 

Skovbrug 

Palle Ledet Jensen 

Nykredit/landbrugsafde

lingen 

Frank Poll 

Nyrup Skov 

Erik Schulz 

Merete Schulz 

P. Regenberg 

Paul Regenberg 

Hella Regenberg 

PEFC Danmark 

Morten Thorøe 

Plantesminde Plantager 

I/S 

Claus Bjerring 

Lars Pank 

Ramten Skov 

Erik Christensen 

Rasmus Bach Nielsen 

Rasmus Bach Nielsen 

Rathlousdal 

Skovdistrikt 

Iver Tesdorpf 

Johan Tesdorpf 

Ravndrup Vænge 

Asger Olsen 

Casper Sandfeld 

Rold Skov Savværk A/S 

Henrik Thorlacius-Ussing 

Benno Laursen 

Rosenborg Skov 

Anders Jørgen Hillerup 

Eva Agnete Hillerup 

Rosenfeldt & 

Øbjerggård Skov 

Peter Oxholm Tillisch 

Tinna Tillisch 

Rye Nørskov Gods 

Peter Busck 

Johann Jacobsen 

Rødding Skov, I/S 

Toftegårdsskoven 

Christian Nielsen 

Dorte Nielsen 

Poul Anker 

Karen Ravn 

Sangildgård 

Anne Margrethe Ladekjær-

Mikkelsen 

Sekshøj 

Mads Bang 

Shangri La 

Jørgen Kappel Hansen 

Margaret Hammer 

Siellenfeld Plantage 

Poul Arne Madsen 

Silva Estate a/s 

Jesper Just Nielsen 

Skovdyrkerforeningen 

Lars Skou Gleerup 

Eva Lind Gleerup 

Nord-Øst Jylland: 

Jakob Svendsen-Tune 

Syd: 

Henrik Fredslund 

Skovskolen 

Thomas Færgeman 

Skovsøhus ApS 

Verner Lauritsen 

Skramsø Skovdistrikt 

Knud Fabricius 

Sostrup Skovdistrikt II 

Henning Lyngsbo 

St. Hjøllund Plt. & 

Julianelyst Gods 

Jacob Nørgaard Larsen 

Jesper Kjeldsen 

Steffen Jørgensen 

Steffen Jørgensen 

Helle Jørgensen 

Stenrøgel Plantage 

Henning Holm Johansen 

Stiftelsen Sorø Akademi 

Jens Kristian Poulsen 

Suhrske Stiftelses 

Skovdistrikt 

Bo Jung 

Svenstrup Skovdistrikt 

Christian Wedell-

Neergaard 

Poul Norup 

Claus Løvendahl 

Søren Børsting 

Søren Børsting 

Tindbæk Skov 

Jens Peder Jakobsen 

Tofthøj 

Henrik Lüneborg-Nielsen 

Trend Skovbrug 

Hans Kieldsen 

Trudsholm  

Chr. F. la Cour 

Tukær Plantage 

Morten Jacobsen 

Valdemarskilde 

Skovdistrikt 

Denis de Neergaard 

Ida Just Møller 

Vedebjerg Skov 

Jesper Andreasen 

Gitte Longhi Andreasen 

Vissingkloster Plantage 

Jan K Østergaard 

Wefri A/S 

Carsten Bjerre 

Øland Skov 

Mette Glarborg 

Erik Jensen 

Aage V. Jensen 

Naturfond 

Jacob Palsgaard Andersen 

Jacob Skriver 
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