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1. Resume og konklusioner
Med et stigende fokus på cirkulær økonomi og fortrængning af fossile ressourcer forventes det, at
forbruget og efterspørgslen på træ og træmaterialer vi stige; ikke kun i Danmark, men også i EU og globalt.
Det danske skovareal er voksende, det samme gælder høsten af træ. Træets anvendelse har ændret sig
over tid som følge af ændret efterspørgsel, nye produkter og forarbejdningsmetoder samt en generel
stigning i anvendelsen af træ til energiformål. Fjernvarme og kraftvarme sektoren har på baggrund af
politiske målsætninger om mere vedvarende energi i stor stil konverteret fra fossile brændsler til bl.a. træ
fra de danske skove.
En stor del af det træ, der anvendes til energi i Danmark er importeret og der stilles spørgsmålstegn ved
hvordan det sikres, at træet kommer fra bæredygtig skovdrift. En måde at forbedre kontrollen med
bæredygtigheden er at producere træet i Danmark og formålet med denne analyse er at belyse hvor meget
træ til energi de danske skove kan producere i de kommende 100 år. Analysen tager udgangspunkt i
tidligere analyser med samme formål, men baserer sig på skovdyrkningssystemer, der antages at være
mere acceptable for den enkelte skovdyrker og nemmere at implementere.
Analysen viser, at anvendelsen af hybridlærk som ammetræ i plantede skovkulturer og skovrejsning ved
århundredets udgang kan øge produktionen af træ til energi med 1,4-3,3 millioner kubikmeter om året,
svarende til en stigning på 54-127 % i forhold til at nuværende skovdyrkningspraksis fortsættes.
Hvis der samtidig iværksættes yderligere skovdyrkningstiltag som øget skovrejsning, intensiv forædling af
plantemateriale, anvendes flere nåletræarter, en større del af tilvæksten høstes, og en større del af høsten
aflægges til energi kan produktionen af træ til energi øges med i alt 6,7-10,0 millioner kubikmeter om året.
De 1,4-3,3 millioner kubikmeter ekstra biomasse til energi kan opnås uden nedgang i produktionen af
gavntræ, hvorimod de 6,7-10,0 millioner kubikmeter ekstra biomasse til energi vil betyde en nedgang i
gavntræproduktionen.
Den øgede produktion af træ fra de danske skove kan i begge tilfælde gennemføres uden at nedsætte
skovenes produktive kapacitet og evne til at lagre kulstof.
På kort og mellemlangt sigt vil anvendelsen af hybridlærk i stedet for poppel som ammetræart reducere den
potentielle høst af træ til energi med op mod 0,8 millioner kubikmeter om året. På længere sigt udlignes
forskellen.
Der er fra flere sider peget på, at træ til energi kun skal være en trædesten; et redskab, der kan bruges til at
fortrænge fossil energi mens andre energiteknologier, som vind, sol, varmepumper og energilagring
udvikles og implementeres. Selvom efterspørgslen på træ til energi som følge heraf skulle falde igen vil
bestræbelserne på at øge produktiviteten i Danmarks skove ikke være spildte. Den cirkulære bioøkonomi
og udviklingen af avancerede biomassebaserede produkter og materialer må forventes at stimulere øget
efterspørgsel på træmateriale lang tid fremover.

2. Indledning
I 2013 udgav Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN) en analyse af de
danske skoves muligheder for at producere mere gavntræ og energitræ til at understøtte en omstilling til
en grøn bioøkonomi (Graudal et al. 2013). I 2014 blev der udgivet en forkortet og revideret analyse, som
bl.a. indeholdt et alternativt udviklingsscenarium for de danske skove (Graudal et al. 2014). I 2016 udgav
det Internationale Energiagentur (IEA) en oversat udgave (Graudal et al. 2016).
Denne analyse bygger videre på de alternative udviklingsscenarier fra Graudal et al. (2014) med den
væsentligste ændring at ammetræskulturer her er antaget baseret på hybridlærk i stedet for poppel. Det
vurderes, at hybridlærk er en træart med flere afsætningsmuligheder end poppel, og en træart, der kan
dyrkes i en længere omdrift. Det antages således at hybridlærk vil være mere acceptabel som træart
anvendt i stor stil i dansk skovbrug.
Scenarier
Denne analyse anvender en række scenarier til at belyse konsekvenser for træproduktion ved udbredt
anvendelse af hybridlærk som ammetræ i plantede skov- og skovrejsningskulturer.
BAU
Fremskrivning af høst i danske skove under antagelse af at nuværende skovdyrkningspraksis og træarter
fortsættes. Det antages at der rejses 1.900 ha ny skov (heri er ikke indregnet juletræer og klippegrønt) årligt i
dette århundrede.
BAU + hybridlærk
Som BAU, men med udbredt anvendelse af hybridlærk som ammetræ i plantede kulturer.
KOMBI + hybridlærk
Forudsætter et intensivt drevet skovbrug, hvor indsatsen øges i forhold til i dag med hensyn til
skovforyngelse og etablering, forædling af plantemateriale, høst af biomasse til energiformål. Det antages
også at 46.000 ha gammel skov udlægges som urørt. Derudover antages det, at der årligt rejses 4.560 ha
ny skov, samt udbredt anvendelse af hybridlærk som ammetræ i plantede skov- og skovrejsningskulturer.
Se flere detaljer i tabel 1.

Analysen er rekvireret og finansieret af Dansk Skovforening og samarbejdet Træ til Energi. Dansk
Skovforening og Træ til Energi har bidraget til udvikling af scenarierne, men har ikke deltaget i analyserne
eller bidraget til rapportens indhold og konklusioner. Rapporten udtrykker udelukkende forfatternes
vurderinger og holdninger.

3. Skove og skovudvikling
3.1. Danmarks skove
Efter sidste istid udviklede skovene sig i Danmark og fra omkring år 8000 f.v.t. og flere tusinde år frem var
landet stort set dækket af skov. Befolkningsvækst og jordbrug øgede presset på skovene og i starten af
1800 tallet nåede skovarealet sit hidtidige lavpunkt med omkring 100.000 ha (Fritzbøger 1994). Denne
udvikling er ikke unik for Danmark, tilsvarende er set mange steder i verden og årsagerne til skovrydning er
i alt væsentligt de samme: Landbrug, husdyrgræsning, overudnyttelse af træressourcen, byudvikling og
infrastruktur (FAO 2016). Siden starten af 1800 tallet er skovarealet i Danmark øget til nu at udgøre
omkring 625.000 ha eller omkring 15 % af landarealet (Nord-Larsen et al. 2017). I begyndelsen, startende
allerede i 1700 tallet, var skovgentilplantningen drevet af behovet for sandflugtsdæmpelse og flere

træressourcer til byggeri og energi. I de senere år er tilplantningen i højere grad drevet af behovet for bl.a.
grundvandsbeskyttelse, kulstoflagring og rekreation. Tidligt i skovgentilplantningshistorien skete
tilplantningen typisk med nåletræarter (Fritzbøger 1994), men fra omkring 1990erne er væksten i
skovarealet primært sket med løvtræarter (Nord-Larsen et al. 2017). Stort set al skov i Danmark er plantet
og langt det meste er i forstlig drift. Det skønnes, at 5 % af skovarealet fremstår som naturskov, der ligger
urørt hen uden tegn på forstlig drift (Nord-Larsen et al. 2017).

3.2. Verdens skove
På globalt plan udgør skovarealet næsten 4 milliarder ha, heraf udgør plantede skove 291 millioner ha eller
ca. 7 % af skovarealet. Det samlede skovareal falder med ca. 3,3 millioner ha om året. Samtidig stiger
arealet med plantet skov lige så meget (FAO 2016). Det er ikke ensbetydende med, at 3,3 millioner ha
naturskov årligt konverteres til plantet skov. Øgningen i arealet med plantet skov sker bl.a. på nuværende
og tidligere landbrugsjord, græsarealer og forarmede jorder. Det er estimeret, at de plantede skove
producerer omkring 2/3 af al høstet træ (Carle and Holmgren 2008).
Der er lavet forskellige projektioner af det fremtidige behov for træ. WWF har anslået at træforbruget kan
tredobles i perioden mellem 2010 og 2050 (WWF 2012). Træforbruget i Europa er af FNs økonomiske
kommission for Europa (UNECE) anslået at stige til 1.438 millioner kubikmeter i 2030 (UNECE and FAO
2014), mens EU-Wood beregnede forbruget til at stige til 1.372 millioner kubikmeter i 2030 (Mantau et al.
2010).
I forhold til klima og klimaforandringer kan skovene spille flere roller. På den ene side kan skovene lagre
store mængder kulstof, hvis de udlægges som reservater hvor tæthed af skoven opretholdes og der ikke
udtages træ. På den anden side kan skovene producere en lang række produkter, der kan fortrænge
produkter baseret på fossilt materiale (energi, brændstoffer, kemikalier m.m.) eller produkter med
energikrævende fremstillingsprocesser (stål, beton m.m.) (Sathre and O’Connor 2010, Gustavsson and
Sathre 2011). I forhold til fortrængning er produktionsskov mest effektivt, da reservatskov ikke leverer
træprodukter. Det kan ikke entydigt afgøres hvilket tiltag, reservat skov eller produktionsskov, der er mest
effektivt. Det kommer an på lokale forhold som skovenes vækstpotentiale og hvor gamle skovene kan blive,
hvor meget kulstof der kan lagres i skovsystemer, samt på tekniske forhold som hvilke produkter der kan
fortrænges med træprodukter.

3.3. Høst af træ til forskellige formål
Ifølge den danske skovstatistik blev 42 % af hugsten i 2016 anvendt til gavntræ (industriformål), mens 58 %
blev til energi enten i form af brænde, træflis eller anden energi. Dette dækker over en stor forskel på løv
og nåletræarter og også en markant udvikling over tid. I 2016 blev 76 % af løvtræhugsten anvendt til energi,
mens det samme gjaldt for 52 % af nåletræhugsten (Figur 1). Brænde udgjorde 35 % af energitræet i
løvtræ.

Figur 1. Hugst af løvtræ og nåletræ i de danske skove fra 2006-2016, samt allokering til hhv. industri- og energiformål.
www.statistikbanken.dk.

I perioden 1990-94 blev 26 % af den samlede hugst anvendt til energiformål (Nord-Larsen et al. 2017).
Produktionen af energitræ blev dog formentlig underestimeret i 1990erne da hugst fra små
skovejendomme ikke indgik i Danmarks Statistiks opgørelser.

3.4. Ressourcestrømme i en typisk omdrift
Skovbevoksninger adskiller sig på mange måde fra andre af jordbrugets produktioner ved den lange omdrift
og ved, at den samme bevoksning producerer forskellige produkter på forskellige tidspunkter i sin levetid.
Der findes ikke alment tilgængelige statistikker over sortimentsudfaldet for forskellige træarter ved
forskellig bevoksningsalder/diameter, men f.eks. Bergstedt (2016) illustrerer for en enkelt
rødgranbevoksning hvordan flis udgør 65 % af hugsten i de tidligste tyndinger, mens andelen af industritræ
og tømmer stiger med stigende bevoksningsdiameter. Figur 2 nedenfor illustrerer fordelingen mellem
høstet gavntræ og energitræ for hhv. løv og nåletræarter som funktion af bevoksningsdiameter som
antaget i KOMBI scenariet i analysen af Graudal et al. (2014). Samme fordeling er anvendt i denne analyse.

Figur 2. Fordeling mellem høstet gavntræ og energitræ fra hhv. løvtræ- og nåletræbevoksninger ved forskellige
bevoksningsdiametre. Vedmasseandelen angiver den nuværende fordeling i de danske skove af løv- og nåletræarter til
forskellige diametre baseret på den nationale skovstatistik (Nord-Larsen et al. 2017). Hugstfordelingen er adopteret fra (Graudal
et al. 2014) baseret på erfaringer fra større danske skovforvaltere.

Sortimentsudfaldet ændrer sig også over tid, som følge af ændret efterspørgsel, nye produkter og
forarbejdningsmetoder. Figur 3 illustrerer hvordan sortimentsudfaldet fra hugsten i Danmarks skove har
ændret sig over tid. I både løv- og nåletræ spiller træ til energi en stigende rolle, som beskrevet ovenfor.
Særligt i løvtræ ses der en bevægelse fra brænde til energitræ (skovflis), som ikke ses i nåletræ, da brænde
ikke har været et væsentligt sortiment de seneste 25 år.

Figur 3. Absolut og relativt sortimentsudfald for hhv. løv og nåletræ fra de danske skove for perioden 1990 til 2016. For perioden
1990-1998 blev produktionen af gavntræ opdelt på andre sortimenter end der anvendes i dag. Figuren er baseret på data fra
www.statistikbanken.dk.

4. Skovdyrkningsmæssige virkemidler
Denne analyse tager udgangspunkt i en række skovdyrkningsmæssige virkemidler, der kan implementeres i
større eller mindre grad i de danske skove. En oversigt over virkemidlerne er vist i tabel 1 og yderligere
beskrevet nedenfor.

Tabel. 1 Oversigt over de 9 virkemidler.

1
2

Virkemiddel
Hvor meget ny skov bliver plantet på tidligere
landbrugsjord
Hvilke træarter bliver brugt til de nye skove?

3

Hvilke træarter bruger vi, når de eksisterende skove
forynges?

4

Hvor godt er det plantemateriale man bruger, når man
planter sin kultur?
Hvordan forynges skoven? Mere intensiv foryngelse:
Brug af øget plantetal, og især indplantning af
hurtigvoksende træer (ammetræer), der fremmer en
større og tidlig biomasseproduktion i perioden efter
foryngelse

5

6

Hvor gamle får træerne lov at blive inden de høstes?

7

Hvor store arealer skal man friholde for forstlig drift, evt.
med pleje
Hvor mange og hvor meget af det enkelte træ høster
man?
Hvad bliver træet brugt til? F.eks. brænde eller tømmer.
Mere eller mindre energitræ

8
9

Enhed
Ha per år

Værdi
1.900/4.560

Nuværende fordeling
mellem løv og nål
opretholdes.
Nuværende fordeling
mellem løv og nål
opretholdes
Gns.
Forædling og intensiv
forældingsgevinst forædling
Mere intensiv.
Ammetræer af
hybridlærk i alle
plantede
løvtrækulturer eller i
alle plantede
kulturer. Ammetræer
udgør 25 eller 50 % af
stamtallet
Som nu. Ikke forceret
hugst
Ha
46.000
Som nu.
Som nu eller mere
energitræ

1, Skovrejsning
Omfanget af skovrejsning er et af de vigtigste virkemidler til at øge skovenes produktion og lagring af
kulstof. Skovrejsningsarealet i perioden mellem 1990 og 2012 er estimeret til ca. 3.100 ha (Schou et al.
2014). Dette dækker dels over skovrejsning med og uden tilskud og privat såvel som offentlig skovrejsning.
For perioden er det estimeret at der er gennemført 10.862 ha skovrejsning med tilskud og 58.136 ha uden
tilskud, hvoraf 7.228 ha er udført på offentlige arealer. I denne analyse i KOMBI scenariet antages den
årlige skovrejsning til 4.560 ha pr år i overensstemmelse med den tidligere analyse (Graudal et al. 2013).
Det antages at skovarealet stiger til 771.000 ha i løbet af de 100 år (Figur 4) ved et BAU scenarie med 1.900
ha/år mens KOMBI scenariet stiger til et skovareal på 1.037.000 ha.

Figur 4. Udviklingen i skovarealet over de kommende 100 år i hhv. BAU og KOMBI scenariet.

2, Arter i skovrejsning
Træartsvalg i skovrejsningen vil påvirke den fremtidige udvikling og tilvækst i skovene. Opgørelsen af
skovrejsning i perioden 1990 til 2012 viser at på arealer hvor der ikke er givet tilskud til skovrejsning udgør
løvtræarter ca. 22.500 ha (39 %) og nåletræarter ca. 32.700 ha (56 %). Ubevoksede arealer eller arealer
hvor træarten er ukendt udgør de resterede 5 %. For skovrejsning med tilskud er fordelingen løvtræarter
ca. 8.200 (76 %) og nåletræarter ca. 2.200 (20 %). Overordnet set har det altså været en overvejende
tilplantning med nåletræarter på skovrejsningsarealer uden tidskud, mens arealer med tilskud
altovervejende er tilplantet med løvtræarter (Schou et al. 2014). I denne analyse antages det, at den
nuværende fordeling i skovarealet som helhed mellem løvtræ og nåletræarter opretholdes.
3, Artsvalg i foryngelser
Når modne bevoksninger i skovene forynges kan det ske enten med den samme art eller med et
træartsskifte. Det antages at skovbevoksninger forynges med samme art som der var på arealet før. Således
opretholdes en træartsfordeling, der svarer til den nuværende i de danske skove.
4, Forædling
Der er i de sidste 50 år opbygget en meget væsentlig viden om enkelttræers formåen (avlsværdier) i forhold
til vækst. Der er dermed skabt grundlag for udvælgelse af træer til videre avlsarbejde med henblik på at
producere frø og planter med bedre vækst (5-50 % bedre vækst allerede med nuværende viden, varierende
for de forskellige arter). Herved forædles det plantemateriale der kan anvendes ved plantning af
skovkulturer og ved skovrejsning. Effekten af forædlingen, og dermed det bedre plantemateriale, realiseres
ved plantningen og får fuld effekt efterhånden som træerne vokser og påvirkes af hvor stor en del af
arealet der tilplantes med nyt plantemateriale (Hansen 2013).
5, Hvordan forynges skoven
Dette virkemiddel er den væsentligste ændring i forhold til tidligere undersøgelser (Graudal et al. 2013,
Graudal et al. 2014). Det antages at der i udbredt grad anvendes hybridlærk som ammetræ i både

skovrejsningskulturer og ved kunstig foryngelse af skov (plantning). Hybridlærk antages at udgøre 25 % eller
50 % af stamtallet ved tilplantning i enten plantede løvtrækulturer eller i alle plantede kulturer. Det
simulerede hugstforløb er som følger:
Ved første tynding omkring 20 års alderen fjernes 75 % af stamtallet, hvorefter de resterende 25 % indgår i
den øvrige bevoksning med en omdrift på 70 år. Hybridlærken tyndes hvert femte år, hvor der fjernes 20 %
af den på det givne tidspunkt stående vedmasse. Der er udarbejdet en produktionsmodel for hybridlærk
baseret på analyser af (Hintz 2013, Hintz 2013) og (Jensen 2016). I skovkulturer topper træernes tilvækst
ved 30 års alderen med omkring 22 m3/ha*år. For hybridlærk i skovrejsningskulturer er der ikke megen
dokumentation at basere en model på. Resultater fra et skovrejsningsforsøg ved Haderslev (Jørgensen et al.
2017) indikerer i overensstemmelse med praktiske erfaringer, at tilvæksten i skovrejsningskulturer kan
være op mod 60 % større sammenlignet med skovkulturer. Dette skyldes formentlig bedre tilgængelighed
af næringsstoffer på arealer, der har været drevet med landbrug. Det må dog antages, at
vækstoverlegenheden aftager over tid. Her har vi antaget at vækstoverlegenheden aftager lineært over de
første 40 år. I skovrejsningskulturer topper træernes tilvækst omkring 23 års alderen med ca. 27 m3/ha*år.
Sammenlignet med poppel, som var grundlaget for ammetæskulturerne i de tidligere analyser (Graudal et
al. 2013, Graudal et al. 2014), så toppede de ved 13 års alderen med en løbende tilvækst over 40 m3/ha*år
og en kortere omdrift på 20-25 år. For lærkeammetræerne antages det at hovedbevoksning bliver
påvirket/hæmmet af ammetræerne (tilvækstreduktion) indtil udtyndingen ved 20 år, hvorefter
hovedbevoksningen udnytter hele arealet og således ikke hæmmes i sin vækst af de tilbageværende 25 %
af stamtallet af lærketræerne. Det antages, at grene og toppe fra ammetræerne høstes til energiformål i
forbindelse med tynding af ammetræerne. Mængden af grene og toppe estimeres på baggrund af en
såkaldt ekspansionsfaktor, der beregner den totale vedmasse som funktion af vedmassen i stammen. På
baggrund af (Nord-Larsen and Nielsen 2015) er den gennemsnitlige ekspansionsfaktor for hybridlærk
antaget til 1.32. Samme undersøgelse viser også at ekspansionsfaktoren ændrer sig med træernes
diameterudvikling. Det er antaget, at ekspansionsfaktoren er 1,50 i unge bevoksninger, at den falder til 1,32
og siden 1,25 efterhånden som træerne vokser for i den sidste del af omdriften at stige til 1,32 igen.
6, Omdriftsalder
Det antages at omdriftsalderen opretholdes som nu. Omdriftsalderen er baseret på afdriftssandsynligheder
estimeret af (Nord-Larsen and Heding 2002) baseret på skovstatistikker fra 1990-2000.
7, Urørt skov
Der udlægges urørt skov jf. Graudal et al. (2014). Udlæg af urørt skov er af flere analyser blevet nævnt som
et af flere virkemidler til at fremme og sikre biodiversitet. Således pegede De Økonomiske Råd (DØRS 2012)
på, at udlæg af større arealer til urørt skov kunne være en løsning til sikring af biodiversitet. Derfor er der i
simuleringerne af KOMBI scenarierne inkluderet udtag af 46.100 ha løv- skov til urørt skov, i denne
sammenhæng arealer der ikke er tilgængelige for træproduktion. For at gøre det operationelt er det valgt
at udvælge op til 31.000 ha på øerne og op til 18.000 ha i Jylland af arterne bøg, eg, andet løv og ask.
Udvælgelsen er sket fra de ældste aldersklasser. Efterfølgende er alderen på disse arealer fremskrevet og
den gradvise opbygning af vedmasse er derigennem indarbejdet i scenarierne.
8, Hugstgrad
Hugstgrad angiver hvor stor en andel af tilvæksten der maksimalt kan udnyttes ved hugst. Der er anvendt
samme hugstgrad som antaget i KOMBI og i BAU scenariet i analysen af (Graudal et al. 2014).

9, Sortimentsudfald
Hugstsortiment beskriver hvorledes den potentielle hugst udnyttes. Der kan varieres på, hvor stor en del af
hugsten der udnyttes (hvor meget af stamme, grene og toppe, der udnyttes). Sortimentsudfald for
scenarierne er baseret på tidligere aflægningsanalyser, som muligvis fra den faktiske aktuelle hugst som
følge af manglen på alment tilgængelige opgørelser over sortimentsudfald ved forskellige
bevoksningsdiametre. I KOMBI scenariet antages et sortimentsudfald som illustreret i figur 2. I alle
scenarier er det antaget at ammetræer udelukkende høstes til energiformål.

5. Effekten af udbredt anvendelse af hybridlærk som ammetræ
Simuleringerne af produktion af hhv. gavntræ, energitræ og stående vedmasse er vist nedenstående i figur
5-8.

Figur 5. Produktion af gavntræ fra de danske skove i de kommende 100 år i hhv. BAU og KOMBI scenariet. Da ammetræer af lærk
ikke bidrager til gavntræproduktion er der ikke forskel på de forskellige BAU scenarier.

Da fokus for denne analyse var produktionen af energitræ, er BAU+ scenarierne opstillet sådan at
produktionen af gavntræ ikke påvirkes af implementering hybridlærk som ammetræ. Det ses at
produktionen af gavntræ forventes at stige fra knapt 3,1 millioner kubikmeter til 3,8 millioner kubikmeter i
perioden (Figur 5). Implementering af KOMBI scenarierne, som antager en ændret sortimentsfordeling med
mere fokus på energitræ har indflydelse på gavntræ produktionen. Særligt i begyndelsen af
simuleringsperioden reduceres produktionen af gavntræ med op mod 1,5 millioner kubikmeter. På grund af
implementeringen af forskellige skovdyrkningsmæssige virkemidler indsnævres forskellen mellem BAU+ og
KOMBI scenarierne i løbet af 100 års perioden sådan at ’tabet’ af gavntræ produktion udgør 0,3 millioner
kubikmeter sidst i perioden.
Produktionen af energitræ forventes at kunne stige markant over de kommende 100 år (Figur 6).
Simuleringerne viser at produktionen kan stige fra de nuværende ca. 2,2 millioner kubikmeter til et sted
mellem 4 og 6 millioner kubikmeter afhængig af hvor udbredt anvendelsen af hybridlærk som ammetræ
bliver. De 6 millioner kubikmeter forudsætter at hybridlærk anvendes i alle plantede kulturer og udgør 50 %

af stamtallet ved plantning. De 4 millioner kubikmeter opnås ved anvendelse af hybridlærk i alle plantede
løvtrækulturer med 25 % af plantetallet. Til sammenligning stiger energitræproduktionen i BAU+
scenariernetil 2,6 millioner kubikmeter i løbet af perioden. Hvis alle virkemidlerne i tabel 1 iværksættes,
skovrejsningen øges til 4.560 ha årligt og hybridlærk anvendes i stor stil i plantede kulturer ses det at
udbyttet af energitræ kan øges markant til et sted mellem 9,3 og 12,6 millioner kubikmeter årligt efter 100
år.

Figur 6. Produktion af energitræ fra de danske skove de kommende 100 år. BAU angiver en fremskrivning af den nuværende
skovudvikling. Det grønne udfyldte område angiver udviklingen i høst af energitræ i det tilfælde at hybridlærk anvendes som
ammetræ. De laveste værdier er baseret på at hybridlærk indblandes i alle plantede løvtrækulturer med 25 % af stamtallet. De
højeste værdier er baseret på at hybridlærk indblandes i alle plantede kulturer med 50 % af stamtallet. Det blå udfyldte område
angiver udviklingen i høst af energitræ underforudsætning af KOMBI scenarierne kombineret med ammetræer af hybridlærk
som beskrevet ovenfor.

Som beskrevet ovenfor er tilvæksten af lærk langsommere end poppel og omdriften længere. Anvendelse
af hybridlærk frem for poppel som ammetræ må således forventes at give en lavere produktionen af
energitræ. Simuleringerne viser at et brug af hybridlærk frem for poppel på kort sigt vil resultere i en lavere
produktion af træ til energi (Figur 7). I perioden 15-65 år er produktionen af træ til energi med hybridlærk
som ammetræ noget lavere end med poppel, men fra ca. 65 år og frem vil skovdyrkningssystemer med
hybridlærk resultere i samme produktion som systemer med poppel, afhængig af i hvilket omfang
hybridlærk anvendes.

Figur 7. Forskellen i høst af energitræ ved anvendelse af hhv. poppel og lærk som ammetræer. Det skal bemærkes at effekten af
poppel i praksis vil blive realiseret i poplernes 25 årige omdriftstid. I simuleringer er anvendt 10 års aldersklasser, hvorfor
effekten for poppel bliver uforholdsmæssig synlig efter 15 års simuleringer.

Ovenstående udviklinger i hugst af industri- og energitræ kan gennemføres inden for rammerne af
bæredygtig skovdrift, dvs. uden at reducere skovenes produktive evne eller mængden af kulstof lagret i
skovene (Figur 8).

Figur 8. Udviklingen i stående vedmasse i det samlede skovareal samt vedmassetætheden i de danske skove.

I forhold til scenariernes påvirkning af andre vigtige økosystemtjenester har (Graudal et al. 2013) kvalitativt
vurderet at tiltag som skovrejsning og udlægning af urørt skov umiddelbart vil være positivt for
biodiversiteten, mens øget anvendelse af nåletræarter og øget hugstgrad (lavere gennemsnits træalder) vil
have den modsatte effekt. I forhold til effekten af ammetræer vurderes det at mindske såvel
grundvandsdannelse som udvaskning af næringsstoffer, mens effekten på biodiversitet og rekreation ikke
kan vurderes på baggrund af nuværende viden og forsøgsanlæg (Graudal et al. 2013).

6. Effekten af virkemidlerne
De mest effektive tiltag til at øge produktionen af træ i de danske skove er, baseret på (Graudal et al. 2013),
skovrejsning, forædling og anvendelse af ammetræer. Med 4.560 ha årlig skovrejsning kan høsten af træ
øges med 27 % ved århundredets udgang. En intensiv forædlingsindsats kan øge høsten med 19 %, mens
anvendelsen af ammetræer (poppel) kan øge høsten med 13 %. Anvendes hybridlærk i stedet for poppel vil
mulighederne for øget høst være nogenlunde det samme omkring år 2100, men poppel har, som beskrevet,
mulighed for hurtigere at øge høsten af energitræ. Poppel og lærk har forskellige følsomhed for udsving i
klima, hvorfor en balanceret anvendelse af begge arter som ammetræer kan bidrage til den langsigtede
stabilitet i udviklingen. Derudover medvirker anvendelse af nåletræarter i skovrejsning og foryngelser i
stedet for løvtræarter, samt øget hugstgrad til at øge produktionen af træ generelt. Effekten af
træartsskifte afhænger af hvor stor skiftet mod nåletræarter er.
Med fokus på produktionen af træ til energi er det udover skovrejsning, forædling og ammetræer særligt
en ændring af sortimentsfordelingen, der kan øge høsten. Med stigende priser på træ til energi (Bentsen et
al. 2018), og forudsat at andre sortimenters priser ikke stiger tilsvarende, kan det forventes at energitræet
får en øget konkurrencekraft i forhold til f.eks. cellulosetræ. Dette vil tilskynde til en ændret
sortimentsfordeling til fordel for træ til energi.
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