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Ønske om en skovkontoordning:

• Fordele for samfundet:

– Træerne fældes på det tidspunkt, hvor det er 
skovdyrkningsmæssigt fornuftigt

– Hugsten i skoven ikke bliver styret af ejeres 
aktuelle skatteforhold

– Træindustrien sikres jævn og stabil 
råtråforsyning

• Afvist af skatteministeren, der henviser til 
Virksomhedsordningen.

– Der er fortsat likviditetsmæssige udfordringer 
(pga aconto skat), der vil påvirke træarts- og 
kulturvalg



Samfundets ønsker til skovene:

• Mange ønsker til produkter og 
ydelser fra skovene (træprodukter, CO2-

optag og –binding, biodiversitet, rent 
drikkevand, oplevelser)

• Kan ikke nødvendigvis rummes på 
de nuværende 625.000 ha skov

• Vi har behov for flere skove, og de 
eksisterende skove skal gøre endnu 
mere gavn, end de allerede gør. 



WWF Int. anslår 3-4 dobling af træforbruget  i 2050

- fra 3,5 til 11-13 mia. m3/år



Lidt fakta for skovene i Danmark:
Træindustrien – arbejdspladser og værdi:

• 2.500 arbejdspladser i primær industri

• 4-5 gange flere i næste industriled

Årlig hugst af træ i Danmark (2016):

• Løvtræ: ca. 1 million m3 – heraf 225.000 m3 gavntræ

• Nål: 2.6 millioner m3 – heraf 1.2 millioner m3 gavntræ

Skovens klimanytte - lagring af kulstof i skovene og 
træprodukter:

• Samlet kulstoflager i levende og død biomasse er 48 mio. 
tons (77 tons per ha)

• De danske skove forsyner os med ¼ af vores forbrug af 
savede træprodukter.

• 1 m3 træ brugt i træprodukter sparer atmosfæren for 2 
tons CO2.



Problematisk med ensidigt 
fokus på urørt skov

Udlæg af store arealer med urørt skov vil:

• ramme værdikæden økonomisk hårdt, det 
vil koste arbejdspladser

• mindske skovenes produktion af træ, der 
er vigtig i den grønne omstilling.

• være negativt for CO2-balancen 
sammenlignet med aktivt drevne skove



Effekter ved udlæg af urørt skov:

Potentiel manglende årlig træproduktion fra skovene ved udlæg af:

• 11.000 ha ny urørt (Naturpakken): 105.000 m3 træ 

• 75.000 ha urørt: 720.000 m3 træ

Konklusion:

DET vil få betydning for den primære industri 

Alternativt skal vi importere træ!

Mindre årlig lagring og fortrængning af CO2:

• 11.000 ha urørt: 210.000 tons CO2 (19 tons/ha)

• 75.000 ha urørt: 1,4 millioner tons CO2 (19 tons/ha)



Bred politisk forankring af et 
nyt nationalt skovprogram:
• En god balance mellem beskyttelse og 

benyttelse

• En anerkendelse af vigtigheden af at have 
en aktiv skovdrift i Danmark

• En samlet plan for skovene

Det er jeres mulighed for at påvirke 
skovejerne til at investere i udviklingen af 
skovene i den retning, som også samfundet 
har mest glæde af



Tak for opmærksomheden.


