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Denne udgivelse kan findes på www.dst.dk/nytudg/14900 

Hugsten i skovene steg med 10 pct. 

Hugsten af træ i landets skove blev i 2010 på 2,6 mio. kubikmeter, hvilket er 10 pct. 
mere end i 2009. Den øgede hugst i forhold til 2009 er et resultat af, at produktionen 
af gavntræ – dvs. træ til videreforarbejdning – steg med 27 pct., mens hugsten af 
brænde og andet energitræ faldt med 3 pct. Hugsten har de seneste fem år været på et 
højere niveau end fra 2001 til 2004. Den store hugst i 2005 skyldtes stormfald.  
 
Hugsten i skove og plantager efter anvendelse 

 
* Foreløbige tal. 
 
Nåletræ dominerer hugsten 
77 pct. af hugsten i 2010 var nåletræ, mens løvtræ tegnede sig for de resterende 23 
pct. Samme fordeling gjorde sig gældende året før. Mængden af nåletræ er for 2010 
opgjort til 2,0 mio. kubikmeter, mens hugsten af løvtræ var 0,6 mio. kubikmeter. For 
begge typer træ var der stigninger på omkring 10 pct.  
 
Hugsten steg mest på Øerne 
Regionalt fordelte hugsten sig med 68 pct. i Jylland, mens Øerne stod for 32 pct. I Jyl-
land var der kun en stigning på 4 pct., mens resultatet for Øerne viser en stigning på 
25 pct. Den større stigning på Øerne hænger sammen med, at der her er relativt mere 
gavntræ, og væksten var størst inden for gavntræ i 2010. 
 
Mere gavntræ 
I 2010 udgjorde hugsten af gavntræ 49 pct. af den samlede hugst mod 42 pct. året før. 
Der er sket stigninger for de fleste typer af gavntræ, både træ til byggeri og til møbel-
formål. Trods den betydelige stigning i forhold til 2009 var hugsten af gavntræ i 2010 
dog 2 pct. lavere end i 2008. 
 
Mere brænde og mindre energitræ 
Hugsten i 2010 på knap 1,4 mio. kubikmeter træ til brændselsformål er fordelt med 
27 pct. til brænde – primært fra løvtræ – og 73 pct. som energitræ, der primært er nå-
letræ. Der er tale om en stigning på 6 pct. i hugsten af brænde, mens hugsten af ener-
gitræ som flis og rundtræ faldt med 5 pct. Trods faldet i 2010 var hugsten til brænd-
selsformål i 2010 dog 28 pct. højere end i 2008. 
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Hugsten opdelt efter skovstørrelse samt landsdele. 2010* 

 Skovstørrelse  Område Hele 
 landet 

 Under 
 100 ha 

100- 
1.000 ha 

1.000 ha 
 og over 

Øerne Jylland  

   1.000 m3   

Løv- og nåletræ i alt 779 865 999 843 1 800 2 643 

Gavntræ 309 455 523 473 814 1 287 
Brænde og andet energitræ 470 410 476 370 986 1 356 

Løvtræ i alt 200 194 224 369 249 618 
Gavntræ i alt 43 49 69 112 49 161 
   Finér- og savværkskævler 34 37 35 74 33 107 
   Industritræ 7 10 30 32 15 47 
   Andet gavntræ 2 2 3 6 1 7 
Brænde  74 117 107 189 110 298 
Andet energitræ  84 28 47 69 90 159 

Nåletræ i alt 579 671 775 474 1 551 2 025 
Gavntræ i alt  266 406 454 361 764 1 126 
   Uafkortet tømmer 64 50 50 32 131 163 
   Korttømmer 86 175 232 172 321 493 
   Industritræ 105 176 154 150 285 435 
   Andet gavntræ 12 6 17 7 28 35 
Brænde  51 14 11 8 68 75 
Andet energitræ  262 251 311 105 719 823 

* Foreløbige tal. 
 

Mere information  Mere detaljerede resultater for 2010 kan ses på www.dst.dk/stattabel/1023 i Statistikbanken. 
På www.statistikbanken.dk/skov6 er der specificerede resultater fra 1990 og frem, fordelt efter 
Øerne/Jylland samt skovstørrelse. På www.statistikbanken.dk/skov55 er der fra 2006 resultater 
for landsdele og regioner, som de er efter kommunalreformen. Mere detaljerede resultater for 
2010 offentliggøres også i abonnementsserien Landbrug og fiskeri (Statistiske Efterretninger) 
og i årspublikationen Landbrug. 

Kilder og metoder  Opgørelsen af hugsten i skove og plantager er for 2010 alene baseret på en tælling, som om-
fatter alle skove på 100 ha og derover. Hugsten i skove under 100 ha er estimeret ud fra tidli-
gere års resultater for de mindre skove samt udviklingen for skove over 100 ha. De estimerede 
tal dækker lidt over en fjerdedel af den samlede hugst. Årsagen til den begrænsede undersø-
gelse er uløste problemer med register-integration ved tællingens start. Resultaterne for hug-
sten 2010 er foreløbige og kan blive revideret, når dataindsamlingen er endeligt afsluttet.  

Hugst er den mængde træ, der i kalenderåret er taget ud af skoven og klargjort til levering. 
Hugsten er for alle træarter omregnet til rummeter fastmasse, som er træindholdet i én rum-
meter opstablet nåletræ. På www.dst.dk/varedeklaration/837 findes flere oplysninger om opgø-
relsen. 

Næste offentliggørelse  Hugsten i skove og plantager 2011 udkommer uge 36 i 2012. 

Henvendelse  Ina Nylander, tlf. 39 17 33 88, iny@dst.dk 
Ole Olsen, tlf. 39 17 38 63, olo@dst.dk 

 
 

http://www.dst.dk/stattabel/1023
http://www.statistikbanken.dk/skov6
http://www.statistikbanken.dk/skov55
http://www.dst.dk/varedeklaration/837
mailto:iny@dst.dk
mailto:olo@dst.dk

	Nåletræ dominerer hugsten
	Hugsten steg mest på Øerne
	Mere gavntræ
	Mere brænde og mindre energitræ

