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Mere vedmasse i skovene – især af løvtræ
De danske skove indeholdt 135 mio. kubikmeter vedmasse i 2018. Det er 17 pct.
mere end i 2008. Vedmasse af løvtræ er vokset mest med 23 pct., mens der er blevet 8 pct. mere vedmasse af nåletræ. Skovarealet er øget lidt gennem perioden, men
væksten i vedmassen skyldes især, at der er blevet mere vedmasse pr. ha skov. I
2018 var der 212 m3 vedmasse pr. ha, det er 13 pct. mere end i 2008 (187 m3 pr.
ha).
Vedmasse, beholdning (ultimo året) efter træart
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Kilde: www.statistikbanken.dk/skovrg01.

Mere vedmasse af løvtræ fordi der ikke fældes så meget
Vedmassen vokser, når træerne samlet set vokser mere end den mængde der fjernes gennem hugst, trædød og stormfald. Når mængden af vedmasse af løvtræ er
vokset mere end nåletræet fra 2008 til 2018, så skyldes det at der fjernes væsentlig
mindre løvtræs vedmasse gennem hugst mv. end der er tilvækst. Tilvæksten af nåletræ i 10-årsperioden har været højere end for løvtræ, men hugst og andre reduktioner af nåletræ har også været større. Derfor vokser beholdningen af nåletræ
mindre.
Vedmasseændringer efter træart. Ultimo 2008 - ultimo 2018
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Vedmassens beregnede markedsværdi er 16,6 mia. kr.
Værdien af vedmassen er i 2018 beregnet til 16,6 mia. kr., hvilket svarer til 26.000
kr. pr. ha skov eller 122 kr. pr. m3 vedmasse. Vedmassens markedsværdi beregnes
ud fra bl.a. priserne på tømmer og energitræ, typiske omkostninger ved skovning
og antagelser om bl.a. fældetab. Til sammenligning er de seneste opgørelser af værdien for en anden naturressource, beholdningen af olie og naturgas, opgjort til 151
mia. kr. i 2016.
Mange andre værdier end vedmasse i skovene
Skovene har værdi på mange måder. Vedmassens markedsmæssige værdi som kilde til tømmer, brænde og flis er kun en af dem. Værdien af skoven for biodiversitet,
som kulstoflager og den rekreative værdi er andre vigtige værdier. Ressourceregnskabet for skov omfatter foreløbig kun en markedsmæssig værdisætning af
vedmassen.
Skovarealet stabilt i de seneste år
Skovarealet har været stigende set over de sidste hundrede år i Danmark, men de
seneste år har udviklingen været stagnerende. Skov har således de seneste fire år
udgjort 14,9 pct. af det danske areal, når det opgøres som indikator 15.1 for FN’s
mål for bæredygtig udvikling.
Midtjylland har mest skov, men Sjælland har mest vedmasse pr. hektar
Blandt regionerne er det Midtjylland, der har mest skov, både opgjort som areal og
vedmasse. Region Sjælland er den region, hvor der er mest vedmasse pr. ha skov
(295 m3 pr. ha), mens Region Nordjylland har mindst (179 m3 pr. ha). Løvtræ har
typisk mere vedmasse pr. ha i skoven end nåletræ.
Vedmasse og skovareal efter region og træart. 2018
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Kilde: www.statistikbanken.dk/skovrg01 og skovrg03.

Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på https://statistikbanken.dk/10594. Ressourceregnskab for
skov er en del af grønt nationalregnskab. Læs mere og find flere tal på emnesiden for grønt nationalregnskab.
Kilder og metoder: Ressourceregnskab for skov bygger bl.a. på skovstatistikken fra Københavns Universitet,
samt på den danske rapportering under Kyoto vedrørende ændringer i skovarealet som udarbejdes af DCE,
Århus Universitet. Den markedsmæssige værdi af vedmassen beregnes i Danmarks Statistik.
Ved er den faste, hårde del af et træ, som kan bruges til tømmer, brænde mv., og som findes i stammen og de
større grene. Vedmassen er det rumfang ved (’fast træ’), der findes i skovens levende træer.
Kilder og metoder er yderligere beskrevet i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Ressourceregnskab for skov 2019 udkommer maj 2021.
Henvendelse: Ingeborg Vind, tlf. 39 17 32 54, inv@dst.dk

