Indberetning til Hugst og skovarealer 2019
Hugsten i 2019

Danmarks Statistik opgør årligt hugsten af træ og energiflis i danske skove.
Derfor anmoder vi jer om indberetning af oplysninger for 2019 vedrørende
skove og plantager.
Vi skal have oplysninger om hugsten for kalenderåret 2019. Er dette ikke
muligt, oplyser I hugsten for det senest afsluttede regnskabsår. I så fald skal
det anvendte regnskabsår noteres under "Bemærkninger".
Bemærk, at hvis I ikke har haft nogen hugst i 2019, så skal vi alligevel have
jeres oplysninger om areal med skov, se nedenfor.

Definition af skov

Skov er defineret som træbevokset areal større end 0,5 ha, der kan danne
skov med en højde på mindst 5 m og et kronedække på mindst 10 pct. Minimumsbredden skal være 20 m.
Skovdefinitionen omfatter også midlertidigt ubevoksede arealer, hjælpearealer i skov, brandbælter og andre små åbne arealer, der er en integreret del af
skoven. Skov i nationalparker, reservater eller specielt beskyttede områder
medtages. Plantninger med juletræer, læbælter og remiser, der opfylder
skovdefinitionen, er ligeledes skov.
Arealer med planteskoler, frugtplantager, parker, haver (huse og sommerhuse) anses ikke som skov.

Tællingens formål

Oplysningerne indsamles for at opgøre produktionen i skoven, så tallene kan
indgå i den økonomiske statistik for skovbruget i Danmark.

Bedrift og ejendomme På spørgeskemaet kan I se de ejendomme, som ifølge vores oplysninger helt

eller delvist indgår i jeres skovbedrift. Hvis der er fejl eller ændringer til listen, bedes dette oplyst.

Arealer

Første del af skemaet drejer sig om de arealer, der er skov og juletræer/pyntegrønt med specifikation efter hovedtyper, herunder hjælpearealer.
Hvis I har deltaget i tællingen i 2017 eller 2018 har vi fortrykt jeres oplysninger om skovarealer. Hvis der er sket ændringer skal I opdatere tallene.

Hugst

Dernæst skal I angive hugsten af træ bragt til fast vej efter trætyper og hugstemner samt gavntræ/brænde/energitræ. Hugsten skal opgives i m3 fastmasse eller i anden enhed (m3, stk. eller andet) med tilhørende omregningsfaktor til fastmasse. Anvendes andre enheder end de fortrykte, bedes de benyttede enheder indberettet på skemaet.

Mere information

For mere information om indberetningen, se www.dst.dk/hugst

Problemer?

Hvis indberetningen giver anledning til problemer, er I velkomne til at henvende jer på e-mail landbrug@dst.dk eller telefon 39 17 32 10.

