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Kulstof i skov 

Træer vokser af sollys, vand og CO2 

Træer vokser som individer 
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Kulstof i skov 

Træer vokser af sollys, vand og CO2 

Træer vokser som individer og som del af en skov 
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Kulstof i skov 

Nøgletal - levende biomasse: 

Danmarks skove:  150 mio. ton CO2 

Årligt optag:   7,2 mio. ton CO2  

Årlig hugst:   4,8 mio. ton CO2  

Årlig opbygning:  2,4 mio. ton CO2 

Skove og plantager 2016 

 

Der er også kulstof i dødt ved, i skovbundens blade og 
ikke mindst i jorden.  

Skovarealet: 624.676 ha 
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Kulstof i skov 

Hugsten i skovene 

Løvtræ - 1/3 gavntræ  
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Kulstof i skov 

Hugsten i skovene 

Løvtræ - 1/3 gavntræ, Nåletræ - ½ gavntræ   
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Skovarealet 

En skovrejsning over 100 år - 3 gange så meget skov 
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Skovarealet 

Udviklingen de næste 50 år 

- Afhænger af den aktuelle aldersklasse i skoven 
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Skovarealet 

Udviklingen de næste 50 år 

- Og levetiden af typer af bevoksninger 
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Skovarealet 

Udviklingen de næste 50 år for skovarealet fra 1990 
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De nye skove 

Areal og kulstofpulje udvikling - alder har en betydning 
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Skovens produkter 

Træprodukter - opbygning og afskrivning  
-netto optag på 16 ktons CO2 eq/år 
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Dansk rapportering - 
danske produceret 

 



Reference niveauer 

Regnskabssystemerne 

- EU’s forordning om LULUCF 
- En national skovregnskabsplan 

- Bæredygtig skovforvaltning 

- Gældende lovgivning og politik 

- Referenceperiode 2000-2009 

- Basisår 2010 

- Uændret udnyttelse 

- Baseret på IPCC’s retningslinjer 
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Reference niveauer 

Regnskabssystemerne  

- Princip med reference niveau 

- Årlige ændringer i puljer sammenholdt med reference 

- Skovrejsning over 20 eller 30 år inkluderes i referencen 
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Reference niveauer 

Regnskabssystemerne - princip med skovrejsning over 
20 eller 30 år 

 

Reference niveau  

- ved 20 år og skovrejsning på 3.200 ha/år 
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2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

2030-
2035 

2035-
2040 

2040-
2045 

2045-
2050 

Eksisterende 
skov 

468  413  1.067  749  797  373  494  182  

Skovrejsning
> 20 år 

-106 -210 -530 -633 -658 -669 -703 -754 

Reference 362  203  537  116  139  -296  -210  -572  

Skovrejsning 
< 20 år 

-65 -111 -104 -97 -119 -143 -168 -171 



Reference niveauer 

Regnskabssystemerne - princip med skovrejsning over 
20 eller 30 år 

 

Reference niveau  

- ved 30 år og skovrejsning på 3.200 ha/år 
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2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

2030-
2035 

2035-
2040 

2040-
2045 

2045-
2050 

Eksisterende 
skov 

468  413  1.067  749  
          

797  
373  494  182  

Skovrejsning
> 30 år 

0 100 -146 -245 -328 -400 -432 -460 

Reference 468  513  921  504  469  -28  62  -279  

Skovrejsning 
< 30 år 

-172 -421 -488 -485 -449 -412 -439 -464 



Klimaregnskaber for skov og træ 

Reference niveau  
- fokuserer på afvigelsen fra forventningen 

Skovens faktiske samlede bidrag er stigende 

 

 

 

11-10-2018 18 



Klimaregnskaber for skov og træ 

Hvordan kommer det til at gå? 

Usikkerhed på rapporteringen  

- Store puljer med sikkerhed på under 5 % 

- Opgørelse af ændringer er mere usikre over korte 
perioder end over længere perioder 

- Årlige variationer, dataindsamling over 5 år 
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Klimaregnskaber for skov og træ 

Hvordan kommer det til at gå? 

Forvaltning vil påvirke rapporteringen 2020-2030 ++ 

- Forvaltning af eksisterende skove - nye og gamle 
- Foryngelse med valg af art, antal planter og dyrkningssystem 

- Hugst til møbler og konstruktion og til energi 

- Naturgenopretning med lys, vand og livstræer 

- Ny skovrejsning 
- Valg af areal, jordbund og klima 

- Valg af art, antal planter og dyrkningssystem 

- Brug af træ 
- Til konstruktion og møbler, som fast træ eller komposit, i 

stedet for energikrævende materialer 

- Til erstatning af fossile brændsler 
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Tak 
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Tak for input fra kollegaer på KU-IGN 


