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Det nordiske jord- og skovbrugssamarbejde
Jord- og skovbrugsdrift i de nordiske lande bygger på samme naturgivne betingelser, og står ofte
over for fælles udfordringer. På dette grundlag er der opbygget et traditionsrigt nordisk samarbejde
inden for jord- og skovbrug. Nordisk Ministerråd (landbrugsministrene) prioriterer blandt andet
samarbejde om forskning og forskeruddannelse, planteforædling, bevaring af vor biologiske arv,
landbrugsmiljø og samarbejde mellem offentlige kontrolmyndigheder.
Det nordiske samarbejde
Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det
omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og
ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode
naboskab.
Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne
og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som
siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og
de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.
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Sammendrag
I de fem nordiske lande er repræsentanter for offentlige instanser, private
lodsejere og NGO’ere blevet interviewet om netop deres syn på skovenes
lokale betydning.
Det er et generelt indtryk, at skovenes værdi i lokalsamfundene stiger
og diversificeres på trods af de senere års betydelige fald i råtræpriserne.
Med diversifikation menes særligt den øgning af utraditionelle produkter
som skovene leverer. Disse er for såvidt altid blevet produceret. Det et
erkendelsen af deres betydning, der er af nyere dato.
Skovenes værdiskabelse omfatter bl.a. følgende: Træbaserede produkter, bær og svampe, CO2-lagring, påvirkning af ejendomsværdier, rent
grundvand, jagt, biodiversitet, rekreation, grundlag for turisme, jobskabelse, videnformidling, folkesundhed, etc. Listen vil formentlig stadig
blive udvidet.
Interessant er det, at alle tre typer af goder i bæredygtighedstrekanten
lader sig producere samtidigt i skovbruget. Vanskeligheden består alene i
at prioritere mellem dem. Dette skyldes ikke mindst problemerne med at
værdisætte produktionen af de sociale og miljømæssige goder i enheder,
der kan sammenlignes med dem, der benyttes i råvareproduktionen –
nemlig penge.
Opstilling af værdikæder kan måske være en genvej hertil. Ser man
eksempelvis på skovenes betydning for ejendomsværdien mv. kan følgende værdikæde opstilles:

For mange værdikæder bliver kapitaliseringen imidlertid subjektiv. Det
kan nok ikke være anderledes, hvis der også skal være plads til en politisk
debat af samfundets prioriteringer på området.
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I alle de nordiske lande savnes erfaringer med at prissætte de utraditionelle produkter. Når der samtidig er en fælles fornemmelse af, at netop disse
udviser den stejleste værdistigningskurve, er der behov for at udvikle
metoder til værdisætning og politikker for afregning til producenterne.
Det at have skov i nærheden øger de nordiske befolkningers livskvalitet. En fortsat politisk debat af, hvordan skovenes værdig og betydning
for lokalsamfundene i Norden kan optimeres, må derfor være oplagt.

1. Indledning - om rapporten
Denne korte rapport er en del af baggrundsmaterialet til Nordisk Skovkonference 2005. Rapporten sammenstiller en række udtalelser og holdninger fra væsentlige interessenter i forhold til at vurdere skovenes værdi
for de nordiske lokalsamfund. I alle fem nordiske lande er repræsentanter
for offentlige instanser, private lodsejere, og NGO’ere blevet interviewet
om netop skovenes værdi i lokalsamfundet. Det har ikke været muligt at
interviewe enkelte borgere, hvilket er en mangel ved rapporten, der som
sådan ikke nødvendigvis også afspejler den uorganiserede borgers spontane ideer om skovenes lokale værdi. Kommunen er i alle tilfælde valgt
som den lokale referenceenhed, uanset de betydelige forskelle i kommunernes størrelse såvel inden for landene som mellem disse.
Der er således på ingen måde tale om en videnskabelig undersøgelse,
blot om en forhåbentlig relativ bred og nogenlunde dækkende sammenstilling af holdninger til og opfattelser af temaet. En nordisk
temperaturmåling. Målet har været at tilvejebringe nye vinkler til brug for
en debat af emnet. Ikke mindst ved at fokusere på lokalsamfundenes
mulighed for at drage nytte af værdierne og forvaltningernes mulighed
for at påvirke sammensætningen heraf.
Relevante politikker og planlægningsmekanismer i de nordiske lande
er blevet gennemlæst af forfatteren som baggrund for interviewrunderne.
Nogle gange opstår værdier tilsyneladende af sig selv. Typisk fordi
der pludselig sættes fokus på noget, man altid har antaget for givet. Sker
dette, melder der sig ofte et behov for at fordele værdierne og eventuelt
styre udviklingen af dem. Formulere politikker og lovgive på området.
Sidst i rapporten findes kortfattede ”skovprofiler” af de 5 nordiske
lande. Disse skal ses som en del af baggrunden for de forskelligheder, der
er landene imellem i opfattelsen af skovenes værdi i lokalsamfundet.
Desuden gengives et eksempel på skovenes værdi i lokalsamfundet fra
hvert af landene.

1.1 Skovenes værdier
Skovenes værdier bliver næppe ofre for outsourcing. Det være sig i internationalt perspektiv eller lokalt i forhold til nationalstaten - med mindre
de fjernes eller flyttes. Noget sådant forekommer på ingen måde sandsynligt i Norden i nævneværdig grad. I Danmark og Island sker det modsatte
i større skala som en del af landenes skovrejsningspolitik. Udnyttelsen af
de lokale værdier globaliseres i stigende grad i takt med væksten i turismen og interessen for alle slags rekreation.
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I de nordiske lande er skovarealerne steget de sidste mange år og i flere
lande er dette en bevidst og understøttet politik. Selv i de skovfattigste af
de nordiske lande spiller skoven nu overalt en rolle i lokalsamfundene og
det er et generelt indtryk, at værdien af skov stiger trods de sidste 5 – 10
års faldende råtræpriser. Problematisk er det imidlertid, at stigningen
primært foregår indenfor produktioner, der vanskeligt lader sig entydigt
værdisætte og for hvilke et åbent marked endnu ikke eksisterer. En mulig
genvej til værdifastsættelsen lokalt kunne gå via begrebet værdikæder.
Accepteres dette bredere, vil det måske være muligt af fastsætte lokale
afregningsmodeller eller omfordeling af byrderne, typisk ved at offentlige
myndigheder kommuner eller stat, ejer en relativ stor andel af specielt
bynære skove, som på et mindre areal producere værdier for en meget
stor ”kundegruppe” – lokalsamfundets borgere.
Med en øget mangfoldighed i skovenes værdiproduktion og lokale betydning er det nærliggende at stille en række nye spørgsmål som:
• Hvem bør retteligen kunne kapitalisere værdien af biodiversitet?
• Hvad gør man med vedligeholdelsen af den infrastruktur, skovdriften
særligt i tyndt befolkede områder har etableret, hvis den traditionelle
skovdrift ophører?
• Skal ejendomsværdistigninger deles med det eller de, der forårsager
dem, hvis det f.eks. er nærheden til skov, som betinger stigningen?
• Hvem kan og må tjene penge på lokale og turisters rekreative
udfoldelser i skovene?
• Hvordan værdisættes overhovedet skovenes lokale betydning og hvor
står almenvellet i forhold til f.eks. den private lodsejer?
Rækken af spørgsmål er naturligvis meget længere. Mængden af tilsvarende entydige svar er til gengæld meget beskeden.

1.2 Dataindsamling
I hvert af de nordiske lande er embedsmænd fra de centrale skovmyndigheder, repræsentanter for Naturfredningsforeninger, Skovejer organisationer og lokalpolitikere / embedsmænd som minimum blevet stillet følgende spørgsmål:
Tema 1: Hvad kan skovene bidrage med lokalt?
Hvilke værdier skønnes skovene at generere?
Hvilke har overvejende lokalbetydning?
Hvilke kan umiddelbart omsættes i penge i form af salg eller bidrag til
almenvellet?
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Tema 2: Hvem har umiddelbart glæde / nytte af skovene lokalt?
Hvilke personer, institutioner, organisationer, grupper af borgere har glæde af de værdier, der genereres i skovene?
Hvornår er glæden / nytten overvejende et lokalt fænomen?
Hvem kan umiddelbart profitere af denne glæde / nytte / goodwill?
Tema 3: Hvordan påvirkes og bestemmes skovens værdi lokalt
Hvilke forhold kan være med til af bestemme skovenes værdi lokalt?
Hvordan kan man øge skovenes værdi / nytte / evne til at skabe goodwill
for lokalsamfundet?
De indsamlede informationer har vist sig i relativt stort omfang at pege i
samme retninger.

2. Skovenes værdi i
lokalsamfundene i Norden
På baggrund af besøgene i de nordiske lande kan følgende bruttoliste over
skovenes produktion af værdier opstilles. Listen gør ikke krav på at være
komplet og er sammenstilling af de adspurgtes svar og kommentarer.
Værdier / produkter

Finland

Sverige

Island

Norge

Danmark

Træbaserede
produkter

Stor betydning lokalt
og nationalt.

Stor betydning lokalt
og nationalt.

Stor betydning lokalt
og nationalt.

Nogen
betydning
lokalt.

Stor overvejende lokal
betydning.

Mindre
økonomisk
lokal betydning.

Oprindeligt
stor betydning. Hele
produktionen
er solgt på
forhånd.
Lokal betydning. Svampe er blevet
mode.

Lokal betydning. Svampe er blevet
mode.

Afhængig af
produktionspotentialet.
Lille naboeffekt.

Stor lokal
betydning.

Uden betydning.

Delvis
påvirket af
produktionspotentialet.
Lille naboeffekt
Uden betydning.

Mindre
økonomisk,
men rekreativ lokal
betydning.
Afhængig af
prodtionspotentialet. Lille
naboeffekt.

Mindre
betydning
omkring de
største byer.

Uden betydning.

Stor betydning lokalt
økonomisk
og socialt.

Stor betydning lokalt
ikke mindst
socialt.

Stor betydning økonomisk og
socialt.

Fylder
mindre i den
lokale
bevidsthed.

Betyder
mindre for
den enkelte
borger.

Stigende
lokal betydning og
værdi for
lodsejeren
Fylder
mindre i den
lokale
bevidsthed.

Nogen
betydning
lokal, stor
betydning
nationalt.
Stor betydning lokalt
økonomisk
og socialt.

Kan have
betydning i
storbyer.

Ingen betydning.

Ingen betydning.

Ingen betydning.

Stor betydning nationalt mindre
lokalt.

Stor betydning nationalt mindre
lokalt.

National
betydning
ingen lokal
betydning.

National
betydning
mindre
lokalt.

Stor betydning. Stort
potentiale.

Stor og
stigende
lokal betydning

Meget stor
lokal betydning og
prioritet.

Meget stor
lokal betydning.

Bær og svampe

Ejendomsværdi /
naboers ditto

Rent grundvand

Jagt

Biodiversitet

Støjbekæmpelse

Beskatning

Rekreation

Lokal betydning. En del
af debatten.

Stor lokal
betydning.

Stor betydning lokalt
men under
begrebet
”varieret
natur”.
Nogen
betydning
lokalt ved
større byer.
Stor betydning lokalt,
ingen national betydning.
Meget stor
betydning
lokalt.
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Værdier / produkter

Finland

Sverige

Island

Norge

Danmark

Folkesundhed

Betydningen
er erkendt
lokalt og
nationalt.

Tillægges
lokalt væsentlig
betydning.

Tillægges
stor betydning lokalt
og nationalt.

Stor betydning lokalt.

Kan lokalt
have afgørende betydning. Stort
potentiale

Kan lokalt
have meget
stor betydning. Stort
potentiale.

Tillægges
stor lokal
betydning.

Tillægges
stor betydning nationalt lidt
mindre
lokalt.
Kan lokalt
have meget
stor betydning. Stort
potentiale.

Hellig og
ukrænkelig.

Vigtig –
debatteres i
et vist
omfang.

Betydningsfuld og
generelt
accepteret
lokalt og
nationalt.

Dalende.
Store regionale forskelle.

Dalende.
Samtidig
med at efterspørgslen
ikke alle
steder kan
dækkes.
Der spores
en tendens
til udflytning.

Tillægges
stor lokal
betydning
som supplement til
traditionelt
landbrug
Tillægges
stor lokal
betydning
som supplement til
traditionelt
landbrug.
Ingen betydning.

Turisme

Allemansrät

Jobskabelse

Fastholdelse af
bosætning

Forsvarlig deponering

Videnopbygning /
Skoleundervisning
/ Naturvejledning

Sikring af kulturarv

Infrastruktur

Græsning

Tidligere af
stor betydning. Nu
mindre.

Ingen betydning.

Nogen
betydning
lokalt og
nationalt.
Stor lokal og
national
betydning.

Stor lokal
betydning
ikke mindst i
udkantsområder.
Stor betydning i områder med
rensdyravl.

Kan have
lokal betydning. Typisk
aske fra
varmeværker.
Stor lokal
betydning.
Bl.a. via
Skolen i
Skoven.
Stor lokal og
national
betydning.

Stor betydning særlig
af hensyn til
rekreation.
Betydning i
områder
med rensdyravl.

Anses for
givet.
Store organiserede
arrangementer debateres lidt.
Betydende.
Nogen
regionale
forskelle.

Kan have
stor lokal
betydning.
Stort potentiale i nationalparkområder.
Adgangsregler stor
betydning –
debatteres
løbende.

Stagnerende. Omlægning fra
produktion til
service.

Tidligere af
meget stor
betydning.
Lidt mindre
politisk
bevågenhed
i dag.
Ingen betydning.

Nogen
betydning.

Stor lokal
betydning og
prioritet.

Tillægges
stor lokal
betydning.

Tillægges
mindre lokal
betydning.
Nogen debat omgenskabelse af
den oprindelige birkeskov.
Kun rekreativ betydning.

Tillægges
mindre lokal
betydning.
Bevarelse af
sæteren er
et særligt
tema.

Stor lokal
betydning
bl.a. gennem
naturvejledning.
Stor lokal og
national
betydning.

Stor lokal
betydning
også rekreativt.

Stor betydning for
rekreation.

Mindre lokal
betydning
pga. skovens lævirkning.

Ingen betydning. Bevarelse af
sæteren er
et særligt
tema.

Nogen
betydning.

Nogen
betydning.
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Værdier / produkter

Finland

Sverige

Island

Norge

Danmark

Erosion og læ

Ingen lokal
betydning.

Ingen lokal
betydning.

Beskeden
lokal betydning.

Stor lokal
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Sikres lokalt
men er pt.
kun af
national
betydning.

Stor lokal
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Sikres lokalt
men er pt.
kun af
national
betydning.

Meget stor
lokal betydning og
prioritet.
Stor lokal
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Sikres lokalt
men er pt.
kun af
national
betydning.

Især læ har
stor betydning for
rekreation.
Stor lokal
betydning
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Sikres lokalt
men er pt.
kun af
national
betydning.

Æstetik
CO2- lagring

Bidrag til opfyldelse af nationale
strategier

Genbevaring

Stor lokal
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Produceres
lokalt men er
pt. kun af
national
betydning.
Sikres lokalt
men er pt.
kun af
national
betydning.

For Finland skal det specielt fremhæves, at allemansrätten af alle tages
som en selvfølge og en simpel borgerrettighed samt at skovdriften i
tyndtbefolkede områder i stor udstrækning bidrager til lokalsamfundene
med infrastruktur. Jagtudøvelse er en meget væsentlig social aktivitet
organiseret lokalt i foreninger. De statslige skatteindtægter fra skovbruget
opgøres til godt 3,4 mia. DDK om året. Skovbrugets traditionelle økonomiske betydning varierer fra lokalområde til lokalområde og kan bidrager
med fra 5 til over 20% af den lokale økonomiske aktivitet. Finske skovejere betaler ikke jordskatter hverken til kommune eller stat.
For Sverige skal det specielt fremhæves, at allemansrätten er mere til
debat end nogen sinde tidligere. Kan det accepteres, at nogle i større stil særligt i turistindustrien - tjener store penge på den, uden at det kommer
lodsejerne til gode? Skovdriften bidrager med infrastruktur særligt til
rekreationsformål. Der findes stadig mange små, ofte familieejede træbaserede industrier, som yder et væsentligt bidrag til lokal beskæftigelse.
Svenske skovejere betaler ikke jordskatter hverken til stat eller kommune.
Det kan konstateres, at ny-svenskerne som gruppe ikke benytter skoven i
nær samme omfang som de øvrige medborgere.
For Island skal det specielt fremhæves, at skovene er blevet og bliver
anlagt med de hovedformål at producere læ, bekæmpe erosionen, genskabe landets frugtbarhed og levere rekreative ydelser til befolkningen. Island kan indgå i Joint Implementation arrangementer og etablere CO2
sink projekter. Hvis EU åbner mulighed for handel med sinks vil markedet kunne udvides betydeligt. Jagt har stigende betydning, men er i Island
ikke så tæt knyttet til skovbruget som i det øvrige Norden. Det er en generel holdning, at staten gennem sine betydelige tilskud til den private
skovrejsning har ”betalt” for allemansrätten.
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For Norge skal det specielt fremhæves, at her anses allemansrätten for
givet, men man er sig bevist, at turistoperatører inden for bl.a. vintersport
nok tjener uforholdsmæssigt herpå. Store arrangementer som f.eks. orienteringsløb debatteres også. Skov- og jordejere involverer sig i stigende
grad selv i gårdturisme og får derved del i indtægterne. I 350 af 434
kommuner findes der virksomheder baseret på træprodukter som råvarer.
Skovene har således en væsentlig værdi for beskæftigelse og bosætning
ikke mindst i yderområderne. Kommunerne kan opkræve jordskatter i
Norge indenfor et givet interval, men langt fra alle gør det. Indvandrere
og unge er de grupper i samfundet, som bruger skovene mindst.
For Danmark skal det specielt fremhæves, at adgang til både private
og statslige skove er en lovfæstet ret, men på visse betingelser. I private
skove er der adgang til fods og på cykel i dagtimerne på veje og stier.
Færdsel i statens skove er tilladt overalt til fods og på befæstede veje
endvidere på cykel døgnet rundt. En allemansrätslignende adgang afprøves på forsøgsbasis i nogle statsskove og følges med stor interesse. Skovenes rekreative værdi og betydning er meget stor. Skovene anvendes
rekreativt særligt af ældre og af børnefamilier. Skovenes ejendomsværdi
overstiger ofte den værdi som træproduktionen retfærdiggør. Herlighedsværdier og i særdeleshed jagt vurderes højt. Skovene bidrager lokalt til de
kommunale budgetter i form af ejendomsskatter.

2.1 Kommentarer til skovenes værdiproduktion i lokalt
fokus
Træbaserede produkter
Produktionen af tømmer, energitræ, løvtrækævler og særligt i Danmark
juletræer og pyntegrønt betragtes som skovenes kærneprodukter. I Island
er erosionsbekæmpelse og læ også en del af skovens kærneprodukter.
Værdien af produktionen kommer først og fremmest lodsejerne til gode
og har således en væsentlig betydning for større befolkningsgrupper i
Norge, Sverige og Finland. I Danmark og Island er antallet af skovejere
betydeligt mindre og for relativt få er indkomsten fra skoven privatøkonomisk bærende. For mange er der dog tale om et mærkbart supplement
til anden indkomst. Lokalt bidrager denne produktion flere steder til opretholdelsen af følgeindustrier - større og mindre. Brændesankning er i
Danmark nærmest en folkesport. Skovejerens dækningsbidrag herfra er
ofte af væsentlig betydning.
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Banevogne i Sverige læsset med stormfaldstræ

Bær og svampe
Bær og svampe har traditionelt haft en stor betydning for den finske,
svenske og norske befolknings husholdning. I Finland er det stadig tilfældet særligt på landet. I Sverige i mindre grad og i Norge og Danmark er
værdien primært forbundet med rekreation, hvilket også er tilfældet i
Island, hvor det i kølvandet på skovrejsningen er blevet fashionabelt at
samle svampe. Den rekreative værdi af bær og svampe er stigende over
alt i Norden, mens den husholdningsmæssige / kommercielle værdi faldende. Salg til restauranter er dog et marked i vækst. Bliver det for økonomisk attraktivt, kan det risikere at kollidere med allemansrätten.
Ejendomsværdi
Bortset fra i Norge, hvor priserne på skovejendomme er regulerede, opleves der generelt betydelige stigninger på ejendomme i Norden, hvortil der
er knyttet skov. Dette skyldes i høj grad befolkningens ønske om at eje
herligheder. Det være sig adgang til jagt, fiskeri, rolige og smukke omgivelser og rekreationsmuligheder lige uden for døren. Den stærkt stigende
ejendomsværdi gør ejerne rige på papiret, men kan først realiseres ved
salg. Mange står parat som købere og vil typisk tilføre yderligere kapital
og dermed øge herlighederne lokalt. I Danmark påvirkes priserne på
f.eks. parcelhuse og lejligheder positivt af nærheden til skov.
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Rent grundvand
Rent grund vand er principielt af uvurderligt værdi for et samfund. Generelt i Norden findes dette til overflod. I områder med intensiv landbrugsdrift kan der imidlertid opstå problemer. Dette bekymrer i særlig grad i
Danmark. Et skovbrug med lavt eller intet pesticid- og gødningsforbrug
kan medvirke til at sikre grundvandsmagasiner mod forurening. Vandværkerne i Danmark er begyndt at sikre deres kilder gennem aftaler om
skovrejsning. Sikring af fremtidens drikkevand kan forventes nogle steder
i Norden at blive et salgbart produkt fra skovbruget.
Jagt
Jagt er i alle de nordiske landet forbundet med rekreation og socialt samvær. Både på nordisk og internationalt plan er det et produkt, som længe
har været gjort til genstand for kommerciel udnyttelse. I det nordiske
skovbrug er det en væsentlig indtægtskilde for ejeren. Med stigende urbanisering stilles der i stigende grad spørgsmål omkring jagt og etik. Ofte
bunder debatten i den fremmedgørelse i forhold til naturen, som urbaniseringen også medfører. Væsentlige indskrænkninger i jordejerens jagtrettigheder vil i alle nordiske lande føre til betydelige indtægtstab og sikkert
også fald i ejendomsværdierne.
Biodiversitet
Biodiversiteten er vores fælles arv og kan give mulighed for fremtidige
nye produkter ved udnyttelse af naturen. Skovene i Norden rummer ofte
en meget stor del af de truede arter og biotoper. Traditionel skovdrift kan
være i konflikt med vidtgående hensyn til biodiversiteten. Faldende værdi
af skovenes primærproduktion gør det ”billigere” for ejerne at tage udvidede naturhensyn i driften. Certificering er en måde at få egentlig betaling herfor den dag, hvor certificering for alvor slår igennem på prisdannelsen. Hvad gør man i mellemtiden? Introduktion af naturnær skovdrift i
Danmark er bl.a. én måde at søge en begrænsning i omkostninger kombineret med en fremme af biodiversiteten. Finske forsøg med køb af naturværdier kan være en metode til at få markedskræfterne introduceret på
området. Det samme gælder de norske muligheder for frivillig fredning
og den danske licitation af arealer med urørt skov. En rigtig succesrig
sikring af biodiversiteten på nordisk plan vil dog nok være afhængig af
flere og mere fleksible afregningsmekanismer end de i dag kendte og
brugte. Lokalbefolkningens forhold til biodiversitet er generelt uafklaret.
Naturen skal se godt ud og være varieret, og så skal man kunne komme
frem på vej og sti.

Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden

19

Støjbekæmpelse
I de skovrige nordiske lande har skov og beplantning ikke den store betydning i forbindelse med støjbekæmpelse. Beplantning / skov bruges i
stigende grad i tættere befolkede områder som et element i støjbekæmpelsen.
Beskatning
Skovbrugets produktionsværdi omsat via indkomstbeskatning har bortset
fra i Island stor national og lokal værdi. Kun i Danmark betyder ejendomsbeskatningen af skov noget lokalt. Skovene repræsenterer i Norden
alle steder store værdier.
Rekreation
Overalt i Norden og af alle interessegrupper anses skovenes rekreative
værdi for at være meget stor – umulig at undvære og meget vanskelig
værdisætte rimeligt i forhold til både forbrugere og leverandører. Rekreative ydelser gøres i stigende grad til genstand for salg hovedsageligt af
andre end de, som ejer skovene. I Norge findes der eksempler på, at naboer til skovejendomme har betalt ejerne af disse for at drive skovbruget
på en bestemt måde af hensyn til rekreative og æstetiske ønsker. Der er
en stigende tendens til at skovejere ”tillades” salg af den rekreative ramme i forbindelse med organiseret brug som f.eks. orienteringsløb, ridning,
motorsport mv. Som en aflægger af skovejeres forsøg på at kapitalisere
skovenes æstetiske, rekreative og velfærdsfremmende egenskaber kan
nævnes, at man bl.a. i Danmark markedsfører produkter som: Kæledyrsgravpladser, træklatring, overnatning i skov, juletræsarrangementer og
skovbørnehaver.
Folkesundhed
Undersøgelser i de nordiske lande viser generelt, at skovbesøg er befolkningens foretrukne fritidsbeskæftigelse. Der er ligeledes almindeligt anerkendt, at friluftsaktiviteter, nærhed til natur og kønne landskaber har en
positiv indvirkning på folkesundheden og direkte mindsker sygefraværet
på arbejdspladserne. På det seneste er det blevet muligt at få skovture på
recept hos lægen. Skovenes værdi for folkesundheden såvel som for rekreationen udtrykkes bl.a. i den islandske og danske prioritering af bynær
skovrejsning.
Turisme
Naturområder og naturfænomener er meget store turistmagneter. Turismen er en af verdens hastigst voksende industrier. Der er mange jobs i
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turisme og stort indtjeningspotentiale. Turismen er afhængig af en attraktive ramme om oplevelser. Skovene og naturen skaber denne ramme,
lægger infrastruktur til og skal håndtere en evt. nedslidning, svineri eller
overforbrug. Der er som hovedregel alle andre end skovejeren, der tjener
på turismen. For mange lokalsamfund er turisme hele eksistensgrundlaget.
Allemansrät
Et enestående nordisk fænomen baseret på en rigelighed af skov og en
beskeden befolkningstæthed. Et uvurderligt gode som bortset fra i Danmark stilles til rådighed for alle. For tiden gøres der i Danmark i udvalgte
statsskove forsøg med allemansrätten, som den er kendt fra det øvrige
Norden. Turistindustrien kapitaliserer indirekte værdien heraf og bruger
allemansrätten aktivt i markedsføringen. Skovens ejere, som stiller godet
til rådighed, har meget svært ved få betaling herfor og kompenseres sjældent umiddelbart af samfundet.
Fastholdelse af bosætning og jobskabelse
Bortset fra i Danmark bidrager skovene særligt i yderområderne hertil.
Sammen med de træbaserede produkter, jagten, fiskeriet, rensdyravlen
o.a. er der tale om skoven som et bærende økonomisk element i tyndt
befolkede egne. Spørgsmålet kan med rimelighed rejses om, hvorvidt det
i det lange løb er attraktivt nok til at opbremse afvandringen fra yderområderne, og om det er pengene værd at satse herpå. Hvorfor ikke give de
områder, befolkningen alligevel ikke ønsker at bebo, tilbage til naturen
for blot ind imellem på bæredygtigt grundlag at høste en del at produktionen med tilrejsende arbejdskraft?
Det, at en bolig ligger nær ved skov, er med til at gøre den attraktiv i
de skovfattige lande og bidrager dermed til fastholdelsen af bosætningen,
hvis man er inden for acceptable pendlerafstande til jobbene.
Forsvarlig deponering
Skovene kan anvendes til deponering af ikke-miljøskadelige affaldsprodukter som bl.a. aske fra flisafbrænding eller slam fra rensningsanlæg.
Der vil i nogle tilfælde være tale om tilbageføring af næringsstoffer til
skoven. Aske synes i nordisk sammenhæng at have en vis interesse. Slam
langt mindre. Skoven som ”losseplads” opfattes af de fleste som uæstetisk. Selv et udtryk som miljørigtig eller forsvarlig deponering finder ikke
megen genklang. Ikke desto mindre er det en mulighed, som formodentlig er konkurrencedygtig i forhold til alternativ deponering. I Danmark
har man erfaringer med tilplantning af lossepladser og skabelse af ny
rekreative områder på gamle deponier.
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Videnopbygning og skoleundervisning
Naturskoler, naturvejledning, ”Lære med Skoven”, ”Skolen i Skoven”
aktiviteter m.v. er noget, der overalt i Norden har stor bevågenhed. Med
den stigende urbanisering fremmedgøres befolkningerne mere og mere i
forhold til naturen. Børn af i dag har en begrænset forståelse for skovenes
betydning for egen og samfundets velfærd. Skovene er en glimrende legeplads, som mageligt kan danne rammen om alle de traditionelle kundskaber, man skal erhverve sig i skolen fra matematik til madlavning.
Skovenes mulighed for at bidrage til almen dannelsen og videnopbygningen såvel på forsknings- som folkeskoleniveau er enestående og produktet kan næppe prissættes retfærdigt.
Sikring af kulturarv
Typisk dansk bøgeskov

Driften af skovene i
Norden har traditionelt været langt mindre intensiv end landbrugsdriften. En lang
række fortidsminder
er således gemt og har
”overlevet” i skovene.
Moderne
teknologi
kan imidlertid true
disse, hvis ikke der
tages særlige hensyn.
Oplysning er nøglen
til sikring af fortidsminder og kulturarv.
De færreste vil bevidst ødelægge deres
egen historie og ingen
kan helt overskue,
hvad individ og samfund er gået glip af, når skaden er sket. Gamle driftsformer har skabt
spændende og meget varierede landskaber. Som hovedregel er de blevet
økonomisk urentable og er derfor opgivet. Hermed forsvinder en række
meget spændende natur- og kulturmiljøer. Man søger typisk at bevare
disse ved at gøre driften rentabel igen gennem tilskud. Måske skulle man
- for at sikre en større og mere naturlig fremdrift på området - forlægge
aktiviteter af den art til andre ressorts som fortidsmindestyrelser eller
turistdepartementer i stedet for at fastholde dem i produktionsorienterede
ministerier for land- og skovbrug.
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Infrastruktur
Vejnettet i de nordiske skove er imponerende og fintmasket. Af hensyn til
skovenes produktion af gavntræ er mange veje konstruerede til at kunne
bære tunge lastbiler. I tyndt befolkede områder er det mange steder skovvejene, der udgør en bærende del af et områdes infrastruktur. En meget
betydelig investering og løbende vedligeholdelse, som samfundet ellers
på anden vis skulle have sørget for, hvis man ønsker en fastholdelse af
bosætning i yderområder. I alle tilfælde er det skovenes infrastruktur i
form af veje og stier, der gør dem tilgængelige for den almindelig skovgæst og således af uvurderlig betydning for dennes oplevelse af naturen. I
flere af de nordiske lande ydes der tilskud til infrastruktur i skovene netop
med ovenstående begrundelse. I Danmark, hvor efterspørgslen på rekreative tilbud er stort sammenlignet med udbuddet, debatteres adgangsreglerne til skovene løbende. Når adgangsveje afspærres eller nedlægges,
giver det ofte anledning til voldsomme reaktioner.
Græsning
I det nordligste Norge, Sverige og Finland har vintergræsningen på mosser og laver, som gror på træerne, stor betydning for rensdyravlen. Skovdriften kan henholdsvis fremme og begrænse produktionen af vinterfoder
til renerne. Det samme gælder sommerproduktionen af mosser og laver,
der også påvirkes af skovdriften. Den læskabende effekt af de nye islandske skove er med til at forbedre græsningen for bl.a. fårene. I Danmark
har skovene historisk været en væsentlig græsningsressource for kvæget.
Skovgræsning tillades nu igen i Danmark på visse betingelser, bl.a. for at
øge biodiversiteten i skovene og bidrage til den æstetiske berigelse af
skovturen for borgerne.
Erosion og læ
Det er alment kendt og accepteret, at skove beskytter mod erosion og
danner læ. Over alt i verden er der skræmmende eksempler på ukontrollabel erosion og ørkendannelse som følge af afskovning. I Danmark var
sandflugten et god eksempel herpå. Denne blev bekæmpet med skovrejsning i klitterne og omfattende etablering af læbælter. I Island regner man
med, at omkring 40% af landet er i en ørkenagtig tilstand. Læ omkring
boligen er og har altid været af største betydning for menneskeligt velvære. I de øvrige nordiske lande kan betydningen af såvel læ som erosionsbekæmpelse lokalt være stor. Betydningen af netop læ og erosionsbekæmpelse kan fejlagtigt blive undervurderet i debatten om skovenes værdi for lokalsamfundene i Norden.
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Æstetik
Skovene er overalt i Norden et meget væsentligt landskabselement. I de
skovfattigste lande med store skovrejsningsprogrammer – Island og
Danmark - vil de nye skove i høj grad være med til at forme fremtidens
landskaber. Det er således ikke mærkeligt, at skovenes produktion af
landskabelig skønhed eller bidrag hertil af mange anses som en meget
stor værdi ikke mindst i nærmiljøer, hvor indbyggerne dagligt har glæde
heraf. Med æstetik som med kunst er det imidlertid sin sag at gøre sig til
dommer over den gode smag.
CO2 lagring
CO2 lagringen foregår, hvor skoven gror. Lokalt har man ikke noget forhold hertil, men leverer et produkt som har og kan få stor nationalværdi.
Bortset fra Island skal alle de nordiske lande leve op til en reduktionsforpligtelse på udslippet af CO2 – Danmark i særdeleshed. Skovrejsningen i
Danmark og Island åbner en mulighed for sinks. Spørgsmålet er, hvem
skal kapitalisere værdien heraf? - Staten eller jordejeren? I alle de nordiske lande skoves der langt mindre end tilvæksten. Rummer Kyotoprotokollens regler mulighed for – og vil det i så fald være acceptabelt at indregne tilvækstens ophobning af kulstof i CO2 regnskabet? Ville man
i nogle af landene kunne forestille sig en generel omdriftsforlængelse
med tilsvarende øget CO2 binding? En sidegevinst heraf ville være mere
gammel skov og dermed som hovedregel øget biodiversitet i forhold til
den nuværende situation.
Bidrag til opfyldelse af nationale strategier og internationale
konventioner
Bidragene leveres lokalt, hvor de typisk ikke tilskrives en værdi. Nationalt er de lokale bidrag derimod en forudsætning. Skovene er typisk den
mest oprindelige og vilde natur der findes tilbage i Norden. Skovene bidrager derfor relativt meget i forhold til andre naturtyper til opfyldelsen
af internationale konventioner og nationale strategier særligt i forbindelse
med naturbeskyttelse. Skoven producerer naturværdier. De nordiske skove er i vid udstrækning i privateje, hvorfor spørgsmålet om værdisætning
af og betaling for netop naturværdier naturligt rejses. I de af landene, der
er omfattet af NATURA 2000 beskyttelsen, vil spørgsmålet om betaling
for produktion af naturværdier aktualiseres betydeligt i de kommende år.
I Finland har man gjort forsøg hermed.
Genbevaring
Særligt i de skovfattigste nordiske lande er der i bestræbelserne på at
genrejse skovene blevet indført mange arter fra andre himmelstrøg. Noget
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som i høj grad har været med til at berige naturen og landskaberne. De
oprindelige hjemmehørende arter og racer er i den sammenhæng i nogen
grad blevet truet. I skovene findes disse dog stadig og nationalt / international har de nordiske lande en forpligtelse til at sikre genbevaring i skoven. Hvad der forsvinder er det samme som fremtidige muligheder, man
går glip af. Lokalt siger genbevaring i skovene ikke befolkningerne noget, men nationalt er det af stor betydning.

2.2 Finland
Finland er Europas skovrigeste land med et skovdække på godt 75% af
landets areal. Over alt findes der skov, og denne regnes som en selvfølge.
Skoven og skovbruget har frem til i dag spillet en central rolle i landets
økonomiske udvikling. Dette både i tættere og tyndt befolkede egne.
Landets skove er overvejende i privateje. De finske skove er generelt
PEFC certificerede. Statslige skove findes overvejende i tyndtbefolkede
områder og rummer den overvejende del af Finlands beskyttede naturtyper.
I forhold til skovenes værdi for lokalsamfundene er det værd at bemærke, at de fleste finske kommuner er skovejere i større eller mindre
grad. Finske kommuner betragter skoven som et forretningsmæssigt aktiv, der bidrager til kommunes økonomiske grundlag på lige fod med bl.a.
skatteudskrivningen og de statslige overførsler. Ofte skelner man i kommunerne mellem den bynære skov, hvor borgerne har stor indflydelse på
udformningen af driften, og de forretningsmæssigt drevne skovarealer,
hvor driftsplanen typisk ikke er til offentlig debat.
I de statsejede skove har man siden 1999 arbejdet med et såkaldt åbent
driftsplanlægningskoncept. Arbejdsgrupper med repræsentanter for interesseorganisationer etableres og fremkommer med forslag til driftsplanen.
Enkeltpersoner har også mulighed for at give deres mening til kende, men
input herfra er kun sporadisk.
Den finske planlovgivning har traditionelt været mindre decentral end
i de øvrige nordiske lande og interessegrupper føler ikke, at de råder over
særlig mange formelle muligheder for at påvirke skovbruget, når undtages de statsejede skove. Påvirkning foregår hovedsageligt via lobbyarbejde, gennem informationskampagner og i form af projekter ofte understøttet af EU. Finlands nye lov om planlægning fra 2000 foreskriver borgerinddragelse.
I Finland gøres der forsøg med introduktion af naturværdihandel. Betaling af lodsejere for produktion af bestemte miljøydelser. Staten er køber af ydelserne.
Undersøgelser har vist at ca. 50% af de finske skovejere vægter flersidig skovdrift højest som driftsformål.
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Værdien af nogle af de finske skoves produkter er i 2004 opgjort som
følger:
Produkt

Tømmer
Masseved
Brænde og flis
Juletræer
Vildt (kødværdien)
Bær, svampe og lav
Rensdyrkød
I alt

Mio. DDK

12.709
454
305
52
566
100
79
14.265

I ministeriet for jordbrug og skovbrug har man følgende kommentarer til:
• Hvad skovene kan bidrage med lokalt,
• Hvem der umiddelbart har glæde af skovene lokalt og
• Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
Hvad kan skovene bidrage med lokalt
•
•
•
•

Erbjuder rotprisinkomster till skogsägare
Erbjuder arbetsmöjligheter
Underhåller infrastrukturen på avlägsna område
Erbjuder rekreationsmöjligheter (jakt, bär, svamp osv.) både åt lokala
invånare och turister
• Möjliggör rennäring i norra Finland genom att bjuda betesmark åt
renar
• Säkrar en trivsam livsmiljö

→ Skogarnas viktigaste betydelse på lokal nivå är att bidra till att landsbygden hålls levande.
Hvem har umiddelbart glæde af skovene lokalt
•
•
•
•

Skogsägare
Näringslivet (bl.a. skogsnäring, träindustri, turism)
Jägare, bärplockare, svampplockare osv.
Lokal befolkning, generellt
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Maskinskovning i Finland

Hvordan inddrages lokalsamfundet
• I Finland begränsar skogsägarstrukturen lokalsamhällenas möjligheter
att ta del i planeringen och användningen av de lokala skogarna.
• Lokalsamhällenas möjligheter att påverka är begränsade eftersom
skogarna ägs till en stor del av privata personer som har en
beslutanderätt i frågor som gäller deras egna skogar.
• I stats- och kommunägda skogar är det möjligt för de lokala invånarna
och föreningarna att ta del i planeringen genom en interaktiv
planeringsprocess.
• I en interaktiv planering har invånarna och föreningarna rätt att
komma med egna synpunkter och kunnande men de kan inte delta i
det egentliga beslutsfattandet.
• Invånarnas och andra intressentgruppernas rätt att vara med i
beslutsfattande om kommunens skogar grundar sig på kommunallagen
(i kraft från 1.1.1996). Kommunerna använder en interaktiv planering
huvudsakligen när det gäller friluftsskogar och då det handlar om
skogar, som ligger nära bosättningen.
• När det gäller statens skogar grundar sig en interaktiv planering inte
på någon lag utan är forststyrelsens egen praxis. En interaktiv
planering är en allmänt planeringsmetod då det är frågan om statens
skogar.”
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2.3 Sverige
Sverige er meget skovrigt og omkring 66% af arealet klassificeres som
skov. Skov findes i alle egne i rigeligt mål, måske med undtagelse af det
sydligste Sverige. Skoven og skovbruget har frem til i dag spillet en central rolle i landets udvikling, og gør det stadig i alle egne af landet. Landets skove er overvejende i privateje enten familieeje eller selskabseje.
Lidt under halvdelen af de private svenske skove er FSC certificerede og
godt 10% PEFC certificerede.
Mange svenske kommuner er skovejere. I skovdriften lægges der særligt i de bynære områder megen vægt på de rekreative funktioner. Skoven
betragtes dog samtidig som et økonomisk aktiv, der gerne må bidrage
med indtægter, og i nogle mindre kommuner sågar er en meget betydende
indtægtskilde.
Indenfor de seneste år har man introduceret en planlægningsproces på
kommunalt niveau, hvor interessegrupper indbydes til at komme med
input til driftsplanen for de kommunale skove. Herefter udarbejdes et
forslag, der så som andre lokalplaner bringes i offentlig høring. Nogle
steder er der etableret brugerråd. I alle kommuner med mere end 20.000
indbyggere, fra 2006 10.000 indbyggere, skal der udarbejdes et samarbejdsdokument i forbindelse med lokalplanlægningen. Samarbejdsdokumentet vedrører driften af de bynære skove. Borgere som bor nær
skovene, skovejere, myndigheder og frivillige organisationer og interessegrupper skal inddrages i processen. Information til offentligheden, flersidig drift og ikke mindst rekreation er væsentlige temaer. Målsætning er
en løbende dialog mellem brugere og ejere af de bynære skove.
Interessegrupper særligt indenfor naturbeskyttelsen føler, at de lokalt i
forbindelse med planlægningsprocedurerne og generelt som høringsberettigede organisationer ved nye lovgivningstiltag har gode muligheder for
at komme til orde. Indflydelsen opleves som stigende.
Sverige har som Danmark en ganske høj urbaniseringsgrad, hvilket
spores i en stigende fremmedgørelse i forhold til skoven og skovbruget
blandt de yngste generationer. NGO’er såvel som Skogvårdsstyrelsen
føler et stort behov for at øge informationsaktiviteterne over for denne
gruppe og gruppen af ny-svenskere.
Værdien af nogle af de svenske skoves produkter er i 2004 opgjort
som følger
Produkt

Tømmer
Masseved
Brænde og flis
Juletræer
Vildt (kødværdien, huder og skind)
Bær, svampe og lav
Rensdyrkød
Ferskvandsfisk
I alt

Mio. DDK

10.656
4.339
91
469
62
320
42
322
16.301
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I Skogstyrelsen har man følgende kommentarer til:
• Hvad skovene kan bidrage med lokalt,
• Hvem der umiddelbart har glæde af skovene lokalt og
• Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
Hvad kan skovene bidrage med lokalt
• Skogen genererar ekonomisk utveckling och är råvara för det lokala
samhället inom skogsbruk, sågverk, massa- pappersindustri, bioenergi
och vidareförädling av skogsråvaran i form av trähus, möbler, etc.
• Skogen ger arbetstillfällen och är betydelsefull för lokalt företagande
samt en förutsättning för att folk ska kunna bo kvar i en levande
landsbygd.
• Skogen ger tillfälle för rekreation och friluftsliv genom möjligheterna
till jakt och fiske. Många människor söker sig till skogen för bär- och
svampplockning och de flesta som har möjlighet går kortare eller
längre promenader m.m. Majoriteten av svenskarna söker sig
regelbundet ut i skogen.
• Skogen bidrar till bättre folkhälsa. Vistelse i skog och mark har en
positiv påverkan på människan. Studier visar bl.a. att patienter
rehabiliteras fortare om de får vistas i skog och mark. Barn som
dagligen vistas i naturen är mindre sjuka, har bättre
koncentrationsförmåga, har bättre motorik och har en bättre social
förmåga till samarbete än barn som inte är i skogen så ofta.
• Skogen ger möjlighet till studier i naturkunskap för allmänhet, skolor
etc. på ett konkret och påtagligt sätt. Naturguidning är en relativt ny
företeelse i Sverige som är mycket uppskatta av deltagarna. Guidade
besök i naturen kommer säkert att öka i omfattning och bidrar också
till en bättre naturförståelse.
• Skogen ger information om den lokala kulturhistorien genom de
kulturlämningar som finns i det som idag är skog men som i många
fall har utnyttjats som jordbruksmark av tidigare generationer.
Människors intresse för kulturhistoria leder också ofta till ett ökat
intresse för natur och naturvård.
• Skogen är en förutsättning för rik biologisk mångfald i både det lokala
och det nationella perspektivet. Artbevarande och naturanpassning är
också en viktig del av det svenska uthålliga skogsbruket. Den
dominerande delen av svensk skogsmark är också certifierad och
skogsägarna satsar årligen stora belopp på att anpassa skogsbruket och
på direkta åtgärder för att skydda och bevara biodiversiteten.
• Naturturism är en växande näring i Sverige och de flesta
turistentreprenörer behöver tillgång till skog och natur. Allemansrätten
ger alla fri tillgång till naturen, förutsatt att man inte skadar mark eller
växtlighet eller kränker markägarens privata rättigheter. Allt fler
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turistentreprenörer ansluter sig till certifieringssystemet Naturens
Bästa (Natures Best) och en allmän rekommendation är att all
turistverksamhet på annans mark skall regleras i avtal mellan
upplåtare och turistentreprenör.
Hvem har umiddelbart glæde af skovene lokalt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsägaren
Kommuninvånarna
Medborgaren som är intresserad av natur, historia m.m.
Företagaren - inom bl.a. turistsektorn, skogsindustrin
Skogsarbetaren, skogsentreprenörer
Lärare och elever vid skolor och utbildningsinstitutioner
Diverse sport- och idrottsutövare
Medborgare bosatta i skogens närhet
Naturturister
De som arbetar i skogen med skogsbruk – ger arbetstillfällen

Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
• Den enskilde individen har idag ganska små möjligheter att påverka
vad skogen används till. Det är skogsägaren som till sist tar det
slutliga beslutet om sin skog.
• För den skog som ägs av kommuner ges oftast möjlighet för olika
intressenter att ge synpunkter på vad den kommunala skogen ska
användas till. Här har friluftsorganisationer, naturvårdsföreningar och
andra möjlighet att ge input.
• Individer eller intresseorganisationer kan genom egna kontakter med
en skogsägare påverka honom/henne att sköta skogen på ett visst sätt.
• Det finns möjlighet till samrådsförfarande där det finns stor risk för
markanvändningskonflikter. Exempelvis mellan rennäring och
skogsbruk i norra Sverige.”

2.4 Island
Island er et af Europas skovfattigste lande. Blot 1,5% af landets areal er
dækket med skov eller krat. Island har en meget ambitiøs skovrejsningspolitik. Det er planen bl.a. gennem betydelige statslige tilskud at øge
skovarealet til 5% i løbet af de næste 40 år. Den islandske skovlov fra
1995 regulerer driften af statens skove og siden skovrejsningen tog fart i
1990 også de private skove. I 1999 vedtog man en lov, som inddeler landet i 6 projektområder. I disse områder kan jordejere rejse skov med
statstilskud. Der er ingen decideret udpegning af skovrejsningsområder.
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Ifølge naturbeskyttelsesloven er der mindre områder, som er fredede og
hvor der ikke må rejses skov.
Kommunerne opdeler i deres planlægning det åbne land i arealer, der
skal anvendes til beboelse og til anden anvendelse, som principielt er
lodsejerens frie valg. Skovrejsning sker på kontrakt mellem staten og
jordejeren. Hvis den statslige rådgiver ikke finder et område egnet til
skovrejsning, kan tilskud nægtes. Jordejeren kan ikke legalt forhindres i
at plante uden tilskud. I praksis er sligt endnu ikke forekommet.
De fleste større bykommuner har og får etableret skov. Altovervejende
for at give indbyggerne forbedrede rekreative muligheder. Der er ingen
udbredt tradition for formel inddragelse af borgerne i beslutningerne omkring skovrejsning og skovdrift. Det tætte islandske samfund gør dog
generelt, at lokalpolitikerne er i relativ god kontakt med borgerne.
NGO’er som bl.a. den islandske Naturfredningsforening og Skovselskabet synes, de har gode muligheder for at komme til orde i forbindelse med skovprojekter og skovdrift.
Skovrejsning i Island. Forud for træplantningen udsås ofte lupin

De islandske skove, statens såvel som de private, er ikke certificerede og
der er ingen umiddelbare planer herom. I Island har man kørt et pilotforsøg mellem statsskovbruget og 8 skoler omkring formidling og undervisning med udgangspunkt i skoven. Alle 8 skoler har egen skoleskov. Forsøget er faldet meget positivt ud og der er planer om, at alle islandske
skoler skal have en skoleskov med tilhørende undervisningsforløb.
En nylig gennemført opinionsundersøgelse viser, at 84,6% af den islandske befolkning ønsker mere skov i landet og 77% går ind for allemansrätten, som ikke altid har eksisteret i den form som kendes fra Finland, Sverige og Norge. I dag er den lovfæstet.
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I Statens skove har man følgende kommentarer til:
• Hvad skovene kan bidrage med lokalt,
• Hvem der umiddelbart har glæde af skovene lokalt og
• Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
Hvad kan skovene bidrage med lokalt
• Skoven giver grundlag for rekreation ved byer og bebyggelse
• Skoven skaber læ og gunstigere klima til glæde for dyr, planter og
mennesker
• Skoven nedsætter erosionen og giver biologisk diversitet
• Skovbrug skaber lokale arbejdspladser
• Skovrejsning er en del af den islandske selvstændighedsfølelse
Hvem har umiddelbart glæde af skovene lokalt
•
•
•
•

Næsten alle besøger en skov oplever det positivt
Skoven giver øget plante-, fugle-, og dyreliv
Skoven leverer bær og svampe bl.a. til glæde for skovgæsterne
Skolebørn får muligheden for at opleve forskellen mellem skov og
anden menneskeskabt natur
• I de områder der har den største skovtæthed giver skoven mulighed
for etablering af administrative og praktiske arbejdspladser og giver
mulighed for et vist økonomisk afkast
Hvordan inddrages lokalsamfundet
• De lokale skovforeninger, hvoraf der findes 53, er foreninger for folk
som engagerer sig i skovens mangfoldighed. Skovforeningerne har
samlet 6.000 medlemmer. De vigtigste opgaver er læplantning og
skovrejsning i og ved byer og mindre samfund. Herved er skovene
med til at opbløde landskaberne og den pludselige overgang mellem
by og åben natur, som man ofte finder på Island – grænsen mellem
græs og beton.
• Skovloven fra 1907 er – med enkelte ændringer – stadig gældende.
Loven havde og har et tredelt formål – beskyttelse af eksisterende
skov, skovrejsning og oplysning om skovbrug. Dens hovedvægt lå og
ligger på diverse restriktioner og beskyttelse af den oprindelige
birkeskov, som i 1907 næsten var borte.
• Gennem naturbeskyttelsesloven fra 1999 er lokalbefolkningen sikret
fri adgang til skoven.
• I 1999 blev en række love om støtte til private jordejere med interesse
for skovrejsning vedtaget. Hermed blev ideen om lokale
skovrejsningsprojekter gældende for hele landet. Disse love har
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resulteret i, at der i dag findes mellem 5 og 600 private skovejere
rundt omkring i Island.”

2.5 Norge
Norge er nordens eneste egentlige bjergland, hvilket en del steder stiller
særlige tekniske krav til skovdriften. Primærerhvervene land- og skovbrug har traditionelt haft en meget stor betydning for norsk landdistriktspolitik og indtil oliefundene også for den nationale økonomi. Skovbrugets
økonomiske betydning på nationalt plan er dalet væsentlig i de sidst 30
år. 60% af det norske skovareal anses i dag for ikke at være i stand til at
kunne drives med et overskud til driftsherren. I landdistrikterne har skoven stadig en væsentlig betydning. Blandt Norges 125.000 jordbrugere
hentes mellem 2 - 50% af indkomsten fra skovbruget. Langt den overvejende del af de norske skove er PEFC certificerede. Landets største opkøbere af råtræ aftager udelukkende certificerede produkter.
I forhold til skovenes værdi for lokalsamfundene er det værd at bemærke, at størstedelen af de norske kommuner er skovejere i større eller
mindre grad. Der er meget stor forskel på den mængde skov, den enkelte
kommune ejer. I de fleste mindre landkommuner drives skoven efter
samme principper, som de fleste private ejere ville benytte. I turistområder og ved de større byer er de rekreative hensyn dominerende og borgerinddragelsen i forbindelse med driftsmål og -planlægning mere systematiseret og omfattende.
Der eksisterer i Norge ikke et frit marked for handel med skovejendomme. Prisdannelsen er stærkt reguleret og dermed også ejendomsværdierne. Erhvervelse er forbundet med bopælspligt og krav om koncession
- en driftsplangodkendelse, som også omfatter bl.a. driftsgrene som jagt
og fiskeri. Prisen på en ejendom skal afspejle dens evne til at give et økonomisk afkast. Herlighedsværdier, ejerglæde m.v. har således langt mindre afsmitning på ejendomsværdierne end det er tilfældet i det øvrige
Norden. Der er ingen begrænsninger på hvem, der kan købe skovejendomme i Norge.
Kommunerne skal godkende vejanlæg, udstykning m.v. så politikere
langt mere end lokalbefolkningen øver indflydelse på skovdriften i lokalområderne. I Statens skove er man forpligtet til at sikre en borgerinddragelse i forbindelse med driftsplanlægningen. Selskabet, der driver statens
skove, står herfor. Der eksisterer ikke et fast regelsæt for, hvordan man
skal gøre.
Den norske planlovgivning er trelaget (national, regional og kommunal). Interesseorganisationer føler generelt, at de har rimelig indflydelse
lokalt og som høringsberettigede organisationer kommer de også formelt
til orde i forbindelse med ny lovgivning. Deres indflydelse ved lobbyvirksomhed afspejler sektorens eller interesseområdets til en hver tid
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værende betydning økonomisk og ikke mindst i forhold til vekslende
politiske dagsordner.
I Norge findes der eksempler på, at man har betalt naboer for en given
skovdrift. Frivillige fredninger, hvor ejeren selv henvender sig til myndighederne og aftaler en kompensation, har været praktiseret, men er sat
lidt i stå efter, at den udbetalte kompensation er blevet gjort indkomstskattepligtig.
Fra foreningerne med udspring i skovbrug og naturbeskyttelse arbejdes der meget for at gøre ungdommen interesseret i skovene og naturen.
Der er gennem projekter som ”Eventyr Skov” og ”Lære med Skoven”
udarbejdet tilbud til skoler og ungdomsorganisationer. Skolebudgetterne i
Norge levner imidlertid ikke mulighed for at udnytte tilbudene i tilstrækkeligt omfang.
Værdien af nogle af de norske skoves produkter er i 2004 opgjort som
følger
Produkt

Tømmer og masseved
Brænde og flis
Juletræer
Pyntegrønt
Jagt og fiskeri
I alt

Mio. DDK

1.960
291
204
40
384
2.879

2.6 Danmark
I Danmark er 11% af landets areal klassificeret som skov. Skovene findes
spredt i alle egne, dog med hovedvægten i det nordøstlige Sjælland,
Himmerland, Midtjylland og på Bornholm. Skoven og skovbruget har
indtil 1980 spillet er forholdsvis lille rolle i forhold til landbruget, men
med en øget bevidsthed omkring naturværdier, miljøbeskyttelse og rekreative værdier er skovene og især skovrejsning blevet en væsentlig del af
både landskabsplanlægningen og den almindelige borgers bevidsthed. En
lille tredjedel af landets skove er ejet af staten og andre offentlige myndigheder, mens resten overvejende er familieeje eller selskabseje. Meget
få skove er certificeret, men certificering er under overvejelse i både
statslige og private skove.
Flere kommuner er skovejere, men de fleste i mindre målestok. Det
gælder for både statens skove og de kommunale skove at skovdriften
særligt i de bynære områder lægger megen vægt på de rekreative funktioner. Skoven betragtes dog samtidig som et økonomisk aktiv, der gerne må
bidrage med indtægter.
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Omvendt kan skovene i de skovrige kommuner også i nogen grad ligge i
vejen for en byudvikling. Her oplever kommunerne, at staten administrerer skovloven og planlovene meget restriktivt og de efterlyser mere fleksibilitet og fantasi fra statens side.
Planlægningen i de statslige skove styres centralt, men med lokale input fra både distrikter og etablerede brugerråd. I de større kommuner har
man indenfor de seneste år indbudt brugerne af skovene til at komme
med input til driftsplanen for de kommunale skove. Nogle steder er der
etableret brugerråd og i nogle kommuner udarbejdes et forslag til driftsplan, der så som andre lokalplaner bringes i offentlig høring. Dette er dog
langt fra tilfældet for skovene i de fleste mindre kommuner.
Interessegrupper særligt indenfor naturbeskyttelsen og friluftsliv føler,
at de lokalt i forbindelse med planlægningsprocedurerne især i statens- og
de større kommuneskove har rimelige muligheder for at blive hørt, men
at systemet virker meget tungt. Indflydelsen begrænses, fordi der er så
mange interesserer involveret. Der er dog stor tilfredshed med åbenheden
omkring planlægningen. På nationalt niveau opleves processerne mere
overskuelige og indflydelsen større.
Danmark har en høj urbaniseringsgrad, hvilket spores i en manglende
interesse i forhold til skoven og skovbruget blandt især de unge. Rollespil
er her en af de få aktiviteter, som kan få de unge i skoven. Derfor vurderes projekter som ”Skoven i skolen” og skovbørnehaver som værende af
meget stor betydning af både statsskovbruget, skovbrugets organisationer
og naturorganisationer.
Værdien af nogle af de danske skoves produkter er i 2004 opgjort som
følger
I Skov- og Naturstyrelsen har man følgende kommentarer til:
• Hvad skovene kan bidrage med lokalt,
• Hvem der umiddelbart har glæde af skovene lokalt og
• Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
Hvad kan skovene bidrage med lokalt
•
•
•
•
•
•

Sikring af naturværdier/biodiversitet i lokalområdet
Sikring af rekreative muligheder, for lokale såvel som turisterhvervet
Sikring af landskabsværdier og landskabelig sammenhæng
Bidrage til attraktive boligmiljøer
Forsyning af skovprodukter til det lokale erhvervsliv
Sikring af grundvandsressourcer

Hvem har umiddelbart glæde af skovene lokalt
• Lokalbefolkningen, generelt
• Børn og unge - undervisningssektoren
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• Skovenes ejere
• Erhvervet – bl.a. turisterhverv, træindustri, skoventreprenører
• Diverse sports- og idrætsudøvere – jægere, lystfiskere, spejdere,
orienteringsløbere, cyklister m.m.
• Borgere interesseret i naturvidenskab, biologi, økologi, historie m.m.
• Borgere bosat i skovens nærhed
Hvordan inddrages lokalsamfundene i beslutningsprocesserne
• Skovloven indebærer en række anke- og klagemuligheder for bl.a.
lokale foreninger og organisationer og individer i tilknytning til
afgørelser efter skovloven.
• Skovrejsningen er integreret i de regionale planlægningsprocedurer,
således at kommuner har en indflydelse på, hvor skovrejsning finder
sted.
• Endvidere har kommunerne gennem administrationen af
planlovgivningen en vis indflydelse på f.eks. byggeri i skovene.
Siden 1995 har der været brugerråd på alle statsskovdistrikter, hvor skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede – kan få indflydelse på driften af statsskovene. Der er her mulighed for at diskutere
alle sider af statsskovdistriktets drift. Der kan fremsættes forslag,
spørgsmål og kritik”.
Finnskogen i Norge

3. Perspektivering
Skovenes betydning for lokalsamfundene i Norden er ubestridelig. Oversigten over de værdier, skoven producerer til lokalt forbrug, viser dette
tydeligt. Listen er end ikke komplet. Vægtningen mellem betydningen af
de enkelte produkter lokalt vil ændres i takt med samfundsudviklingen i
Norden.
En gennemgående trend de seneste årtier har været en stagnerende
værdi af skovenes klassiske produktion af træ og træbaserede produkter
og en stigende betydning af miljøgoderne og de rekreative goder forstået
meget bredt. Interessant er det, at alle tre typer goder i bæredygtigheds
trekanten relativt enkelt lader sig producere samtidig i skovbruget. Vanskeligheden består i at prioritere mellem dem. Dette skyldes bl.a. problemerne med at værdisætte produktionen af de sociale og miljømæssige
goder i enheder, der er direkte sammenlignelige med dem, der benyttes i
råvareproduktionen – nemlig penge.
Rapporten ”Verdikjeder i skovbruget” forholder sig hertil. Forskellige
værdikæder i skovbruget beskrives og principper for deres opstilling gennemgås for ad den vej at komme nærmere en egentligt målbarhed i penge.
For rigtig mange af værdikæderne bliver kapitaliseringen imidlertid subjektiv. Det kan og skal nok ikke være anderledes, hvis der også skal være
plads til en begavet politisk debat af samfundets prioriteringer på området.
I rapportens første kapitel kan man læse:
”Vi har nok alle vår egen oppfatning av hva som menes med verdikjede, men vil
neppe bruge samme definisjon. Begrebet er således ikke unikt. Det vil derfor være
nødvendig å definere hva som menes med verdikjede, og hvilke verdikjeder som
kan være relevante”.

Et par udvalgte eksempler efter egen definition og vurdering af relevans
skal præsenteres her.
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3.1 Skovens betydning for ejendomsværdien og …..

Ovenstående vil formodentlig ikke mindst gennem den lokale udvikling,
erhvervsmæssigt og på anden vis kunne føre til et lavere generelt beskatningsniveau for lokalsamfundets borgere.
Mere skov – lokaludvikling, bedre service og lavere skat? Ved brug af
ovenstående værdikæde vil det være muligt at sammenholde udgifterne til
skovrejsning med både de samfundsøkonomiske og privatøkonomiske
gevinster herved.
Lokalt kan noget sådant indgå i debatten om, i hvilken grad og hvordan en kommune skal vælge at involvere sig i skovetablering. Eksempler
herpå findes i Norden.

3.2 Skovens betydning for folkesundheden

I Danmark er samfundets og virksomhedernes udgifter i forbindelse med
sygefravær løseligt opgjort til omkring 10 mia. danske kroner.
Lokalt kan ovenstående bruges til en debat om kommunernes eventuelle engagement i skovdrift eller køb af en driftsform hos private skovejere i nærområdet, som tager særlige rekreative hensyn. Eksempler herpå
findes i Norden.

3.3 Skovens betydning for jobskabelse
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Denne klassiske værdikæde skaber jobs ikke bare i leddene råvareproduktion og forarbejdning, men også i de følgeindustrier og den servicesektor,
der understøtter. Jobs er med til at fastholde bosætning, vedligeholdelse
og udvikling af infrastruktur og sikring af et lokalt beskatningsgrundlag.
Ved siden af råvarerne producerer skovene såvel miljømæssige som
sociale, primært rekreative goder.
Lokalt kan ovenstående bruges til en debat om vægtningen mellem
nærområdets skoves produktion af råvarer og andre ydelser samt ikke
mindst samfundets afregning herfor eller direkte engagement i produktionen. Eksempler på en sådan vægtning findes for mange af de kommunalt
ejede skove i Norden. Kun undtagelsesvis som formelle aftaler mellem en
kommune og en privat skovejer.

3.4 Skovens betydning for produktion af miljøværdier

Skov som ramme om oplevelser er en af nøglerne til turistudvikling og
rekreation. Begge dele er nøje forbundet. Turismen har for mange lokalsamfund afgørende økonomisk betydning og er meget ofte baseret direkte
på en udnyttelse af områdets naturværdier. Lokalt bør man i langt højere
grad indgå i en dialog med leverandørerne af naturværdierne, de der markedsfører dem og de myndigheder, der planlægningsmæssigt skal håndtere sektorens udvikling. Det bør overvejes meget nøjere, hvor et eventuelt
direkte kommunalt engagement bør lægges i forhold til nærområdets
skove og fremtidssikringen af miljøressourcer som f.eks. grundvand,
gener, biodiversitet o.a. I Norden findes der en række forskellige eksempler på lokale aftaler om sikring af naturværdier.
Bemærkelsesværdigt er det, at de fire ovenfor nævnte værdikæder alle
ville kunne kombineres på forskellig vis. For at bevare overblikket og
sikre en ligeværdig mulighed for debat med borgerne i lokalsamfundene,
må det anbefales at arbejde med relativt korte og simple værdikæder i den
kommunale beslutningsproces.
Summen af erfaringer med udvikling og fastsættelse af skovenes værdi for lokalsamfundene i Norden er voksende, men stadig spredt og
ukoordineret. Eksperimenter med værdifastsættelse og afregning mellem
producenter, forbrugere og lokalsamfund ligeledes. Eksempler på private
og offentlige samarbejder og driftsaftaler specielt omkring sikring af na-
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turværdier bliver mere og mere almindelige og vil for Nordens EU-lande
blive stærkt aktualiseret i forbindelse med implementeringen af NATURA 2000 beskyttelsen.
Meget dobbeltarbejde vil formodentlig kunne spares ved en fælles
nordisk indsats og modeludvikling på området. Kortlægning af eksisterende modeller må være et første og relativt enkelt skridt. Viden findes i
de nordiske landes respektive ressort ministerier.

3.5 Konklusion
Skovenes værdi i de nordiske lokalsamfund er voksende og i dag langt
mere sammensat end tilfældet var for bare 30 år siden. Dengang var skovenes betydning primært knyttet til produktionen af træbaserede produkter, de tilhørende arbejdspladser og i nogen grad som en kilde til supplement af husholdningerne på landet.
I dag omfatter listen over skovenes produkter så forskellige ting som
lagring af CO2, jagt, bidrag til folkesundheden, ramme om og forudsætning for turisme, bidrag til undervisning og videnopbygning, sikring af
rent grundvand, friluftsliv i bredeste forstand etc.
De ”nyere” produkter er meget vanskeligere at værdisætte end de traditionelle og kun sporadiske erfaringer er gjort hermed i alle de nordiske
lande. Når der samtidig er enighed om, at netop disse produkter udviser
den stejleste værdistigningskurve, er der behov for at udvikle metoder til
værdisætning og politikker for deres finansiering. Samtidig er der behov
for at fastlægge og synliggøre, hvem der særligt drager nytte af produkterne, med henblik på deres inddragelse i frembringelse, fastholdelse og
finansiering af produkterne.
Det at have skov i nærheden øger de nordiske befolkningers livskvalitet, hvorfor en fortsat politisk debat af, hvordan skovenes værdi og betydning for lokalsamfundene i Norden kan optimeres, må være oplagt.
I alle fem nordiske lande har man gjort sig spredte og ukoordinerede
erfaringer. Disse bør samles og gøres til genstand for fælles videreudvikling.

Bilag A. Skovprofiler fra de 5
nordiske lande

A.1 Finland
Skovareal:
Totalt 26,3 miljon ha 23,0 miljon ha skov (=produktiv skogsmark +
tvinmark) svarende til 68,0 % af landets samlede areal (=75,6 % av Finlands landsområde = området utan vattendrag).
Beskyttede skove :
Omfattningen av skyddade områden beror på skogarnas klassindelning
och skyddsnivå.
• Strikt skyddade skogar 1,7 miljoner ha (7,4 % av skogsarealen).
• Strikt skyddade skogar bevaras i naturtillstånd. Detta betyder att
skogarna inte utnyttjas ekonomiskt eller huggs ner. Skogsvårdande
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åtgärder är också förbjudna. I Finland finns det nästan fyrdubbelt så
många skogar som är strikt skyddade än i Europa i genomsnitt.
• Lagstadgade naturskydds- och vildmarksområden (innehåller också
impediment) totalt 2,8 miljoner ha (10,6 % av skogsbruksmarken).
• Skyddad skogsbruksmark totalt 4,7 miljoner ha (15,5 % av
skogsbruksmarken).
• Nästan alla skyddsområden ligger på statsägd mark i Östra och Norra
Finland som är glesbefolkade
Rekreativt bruk: Eftersom Finland huvudsakligen är täckt av skog och
alla skogar, också privatskogarna, kan fritt uttnyttjas för friluftsliv samt
för bär- och svampplockning (allemansrätt) är det omöjligt att föra någon
exakt statistik över skogarnas rekreationsbruk. Forststyrelsen, som förvaltar statens marker, har räknat ut antalet besökare i nationalparkerna (34) i
Finland och på statens strövområden (7). År 2004 besöktes nationalparkerna 1 150 000 och statens strövområden 350 000 gånger.
Enligt Skogsforskningsinstitutets statistik plockar 56 % av de personer
som är i arbetsför ålder (=3,94 miljoner personer) bär, 38 % svampar, 8
% jagar och 23 % vandrar i skogar. Den här statistiken visar tydligt hur
viktiga rekreationsområden skogar är för finländare.
1.Ejerstruktur (produktiv skogsmark) %:
26%

Privateskove / familieeje
Selskaber/virksomheder/foreninger
Offentilge(Regioner, kommuner mv)

5%

60%

Statens skove

9%
I Finland varierar förhållandena mest mellan Södra och Norra Finland.

Fordeling af ejendomsstørrelse:
Skov-

Antal

Antal

Skovareal

Skovareal

størrelse, ha

ejedomme

ejendomme %

ha

%

< 50
50-99
100- 499
≥500
Totalt

386 600
43 900
14 700
100
445 300

87,4
9,9
3,3
0,02
100

5 557 000
3 075 000
2 300 000
100 000
11 032 000*

50,4 (27,4**)
27,9 (15,1**)
20,8 (11,3**)
0,9 (0,5**)
100 (54,3**)

* Produktiv skogsmark i privatägo
** % av den totala produktiva skogsmarksarealen

Privata familjer äger ca två tredjedelar av Finlands skogar. På grund av
historian bakom markägandet är skogsbruksfastigheterna ändå små, i
genomsnitt cirka 30 hektar.
De mest produktiva skogarna ligger i södra Finland där den genomsnittliga tillväxten är 5,2 m3/ha/år. I norra Finland växer skogarna i genomsnitt endast 2,0 m3/ha/år. Det finns rikligt med privata skogar i hela
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landet men andelen privatägda skogar är högre i Södra Finland där 75 %
av skogarna är privata (i Norra Finland 44 %). Flest statsägda skogar
finns det i Norra Finland där 47 % av skogarna hör till staten. Det privata
skogsbruket har organiserats genom 155 skogsvårdsföreningar.
2. Træartsfordeling (produktiv skogsmark):

15%

4%
34%
gran

Fyr

Birk

Andra lövträ

47%
I Finland varierar förhållandena mest mellan Södra och Norra Finland.

3. Vedproduktion:
I Finland är den årliga tillväxten 86,7 miljoner m3. Tillväxten har ökat
sedan 1950-talet och är i dag 58 % större än för 50 år sedan (1950 ca 55
miljoner m3). Under de senaste 30 åren har tillväxten överstigit klart den
totala avgången och virkesförrådet har fortfarande växt. I dag ökar tillväxten i allt raskare takt, dvs. med ca 10 miljoner m3 per 10 år.

Gran
Fyr
Lövträ
Totalt

Årlig hugst

Årlig tilvækst

Årlig produktion

m3 (2003)

m3

af savskåret træ (2004)

25,8 miljon m3
25,3 miljon m3
10,0 miljon m3
61,1 miljon m3

27,3 miljon m3
39,5 miljon m3
19,8 miljon m3
86,7 miljon m3

6,8 miljon m3
6,7 miljon m3
0,1 miljon m3
13,6 miljon m3

Savskåret træ (2004)

Gran
Fyr
Lövträ
Totalt

Årlig eksport, m3
3 699 137
3 662 818
17 000
8 274 000*

Årlig import, m3
191 183
91 172
61 000
400 000**

Rundtræ (2004)

Årlig eksport, m3
498 000
72 000
10 000
1 052 000***

Årlig import, m3
4 029 000
2 886 000
7 487 000
16 872 000****

* Innehåller också hyvlad sågvara (891 000 m3) och övrig sågvara (4 000 m3)
** Innehåller också hyvlad sågvara (42 000 m3) och övrig sågvara (14 000 m3)
*** Innehåller också övrig rundträ (80 000 m3), brännved (7 000 m3), flis (149 000 m3) och avfallsved (237 000 m3)
**** Innehåller också övrig rundträ (650 000 m3), brännved (170 000 m3), flis (1 998 000 m3) och avfallsved (270 000 m3)

Importen har ökat med 10 miljoner m3 från år 1992. År 2004 kom 83 %
av virkesimport från Ryssland. Den viktigaste produkten var björk massaved.
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Udviklingen i hugst, eksport og import de sidste 5-10 år:

3

Hugst miljon m
Eksport savskåret
trä 1000 m3
Import savskåret
trä M3
Eksport rundträ
M3
Import rundträ
1000 m3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

60,94

61,50

59,36

60,27

61,14

60,00*

8 383

8 431

8 135

8 187

8 169

8 274

292 000

343 000

283 000

261 000

343 000

400 000

1 048
000

911 000

807 000

893 000

868 000

1 052 000

13 164

12 937

15 580

16 192

16 592

16 872

* förhandsberäkning

Utöver sågvara producerar och exporterar Finland också faner, spånskiva,
kemisk massa, papper och kartong. År 2004 exporterade Finland:
•
•
•
•
•

1,2 miljoner m3 faner
0,24 miljoner m3 spånskiva
2,2 miljoner ton kemisk massa
10,3 miljoner ton papper
2,5 miljoner ton kartong

Den finska skogsindustrin betyder ofta exportsindustri. År 2004 exporterades ca 60 % av skogsindustrins produkter. Finland är efter Kanada
världens näst största exportör av papper, dvs. Finland exporterar 91 % av
papperproduktionen.
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4. Markedsforhold:
Savskåret træ: Priser är exportspriser i €
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Fyr

Gran

Lövträ
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Råtræ: Priser är eksportspriser i €
350
300
Fyr

250
200
150

Gran

100
50
Lövträ

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

5. Dominans:
Skovejere: Största delen av de privata skogsägarna är organiserade i
skogsvårdsföreningar. Av det totala antalet skogsbruksenheter på 445 300
betalar 317 800 en skogsvårdsavgift och hör till en skogsvårdsförening.
Privata skogsägare äger 68 % av den totala volymen och säljer 85 % av
det virke som används inom den finska skogsindustrin. Därför har de
privata skogsägarna en viktig roll inom den finska skogssektorn.
Træindustrier: Eks. Ud af samlet 2925 træindustrier er kun 403 så store at de har egen eksport (2003). Den finska skogsindustrin exporterar ca
60 % av produktionen.
Anden dominans: I förhållande till andra länder i Europa har skogssektorn, dvs. skogsbruket och skogsindustrin, i Finland mer ekonomisk
betydelse och större sysselsättningsskapande effekt. Av bruttonationalprodukten utgör skogssektorn över sju procent. Skogsindustrins andel av
landets industriproduktion är ca en femtedel och av exportinkomster en
fjärdedel. Skogssektorn syssel-sätter direkt ca 90 000 personer eller ca 4
% av alla arbetande i Finland. Av dessa arbetar ca 70 000 inom skogsindustrin och ca 20 000 inom skogsbruket.
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Kring den finska skogsindustrin och -bruket har det under årtiondenas
lopp uppstått ett nätverk - ett skogskluster med en mångsidig företagsverksamhet och högt kunnande. Utöver skogsindustrin och -bruket
omfattar klustret bl.a. de som utövar skogsbruk, tillverkare av produktionsmaskiner, -anläggningar och -automation, tillverkare av kemikalier,
logistikföretag, den byggnadsindustri som använder sig av virke samt
forskningsanstalter och högskolor inom branschen. Skogsklustret sysselsätter ca 200 000 personer i Finland. Andelen av Finlands bruttonationalprodukt är ca 10 %, av industriproduktion 30 % och av exportinkomster
40 %.
6. Andre væsentlige forhold:
Finland är det skogrikaste landet i Europa. 75,6 % av landearealen är
täckt av skog. Det finns rikligt med skogar och därför är det inte nodvändigt att på konstgjorda sätt öka skogsarealen. I början av 1900-talet började man dika ut myrar. Detta nådde sin höjdpunkt vid övergången av
1960- och 1970-talet då man årligen dikade ut ca 300 000 hektar myr.
Dikningen har lett till att den produktiva skogsmarksarealen har ökat med
3 miljoner hektar sedan 1950-talet. Av den totala arealen myrar på 10,4
miljoner ha har 4,9 ha dikats ut. Under de senaste 35 åren har man också
beskogat åker på ca 250 000 hektar.

A.2 Sverige
Skovareal:
I Sverige finns 22,7 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 55 % av landarealen. Enligt internationella definitioner (FAO)
motsvarar Sveriges skogsmarksareal 27 miljoner hektar eller 66 % av
landarealen.
Beskyttede skove:
De uppskattade skyddade produktiv skogsmarken under år 2000 var 3,8
% av totala produktiv skogsmark.
Rekreation:
Ser man till alla typer av aktiviteter i skogen så uppger 74 % att de vistas
i skogen minst en gång i veckan! Det måste anses som en mycket hög
siffra och i paritet med de 80 % som ser skogen som nödvändig för livskvalitén. I en motsvarande undersökning av SKOP 1997 uppgav 48 % att
de vistades i skogen minst varje vecka och 58 % minst varannan vecka.
Granskar vi resultaten mer i detalj visar sig promenader var det vanligaste skälet till skogsvistelse. Totalt uppger över 90% att de promenerar i
skogen minst en gång per år och 45 % uppger att de gör det någon gång i
veckan. Närhet till skogsområden verkar ha betydelse för hur ofta man
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promenerar i skogen. Nästan 60% av alla som bor på landsbygden promenerar i skogen någon gång i veckan, medan bara 34% av storstadsborna gör det. Runt 10-15 % i alla åldrar promenerar i skogen varje dag,
medan en större andel äldre åtminstone promenerar i skogen någon gång i
veckan.
Den näst vanligaste sysselsättningen i skogen är att motionera. Drygt
en fjärdedel uppger att de motionerar i skogen minst någon gång i veckan. Störst andel motionärer i skogen finner man i mindre tätorter, medan
andelen är lägre i större städer och på landsbygden. Resultaten visar också att det, bortsett från den äldsta åldersgruppen, är fler äldre än yngre
som motionerar i skogen.
Svamp och bärplockning är också aktiviteter som engagerar en stor
del av allmänheten. Totalt är det nära 70% som gör det minst någon gång
om året. Däremot är det betydligt färre som gör det ofta jämfört med att
motionera. De flitigaste svamp- och bärplockarna finner man i mindre
tätorter och på landsbygden, men skillnaderna mellan olika delar av landet är ganska små om man bortser från storstadsområdena. Dock är det
fortfarande drygt hälften av storstadsborna som plockar svamp och bär
minst någon gång per år. Generellt är intresset för bär- och svamplockning större ju äldre man är, bortsett från den äldsta åldersgruppen.
Dock är det fortfarande drygt hälften av den yngsta åldersgruppen som
gör det minst en gång per år.
Runt 30% är i skogen för att jaga eller fiska någon gång per år. Flitigast är de som är födda mellan 1960-1973, men skillnaderna mellan olika
åldersgrupper är jämförelsevis små. På landsbygden är det omkring 45%
som jagar eller fiskar någon gång per år, medan andelen är 20 % i storstäderna. Det är relativt få som arbetar i skogen. Någon % uppger att de
arbetar i skogen dagligen och omkring 18% gör det minst någon gång per
år. Mönstret ser ungefär likadant ut över hela landet, med undantag för
boende på landsbygden, där hela 43 % uppger att de arbetar i skogen
minst någon gång per år. Storstäderna avviker också från det generella
mönstret. Där är det bara sju % som arbetar i skogen någon gång per år.
1. Ejerstruktur:
18%

Privateskove / familieeje

1%

Selskaber/virksomheder/foreninger

51%
30%

Offentilge(Regioner, kommuner mv)
Statens skove
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Fordeling af ejendomsstørrelse:
Skov-

Antal

Antal

størrelse, ha

ejendomme

ejendomme %

< 50
50-99
100 >

174.654
36.164
28.044

73
15
12

Andelen privata skogsägare är större i söder än i norr. Det finns 350 000
enskilda skogsägare i Sverige, varav 70 % bor på sin fastighet. En tredjedel av de privata skogsägarna är kvinnor.
Skogsägareföreningarna hade under år 2003 cirka 89 350 medlemsföretag med en sammanlagd areal på cirka 6,1 miljoner ha. Småskogsbrukets genomsnittliga skogsmarksareal är ca 45 ha.
2. Træartsfordeling:

11%

5%

2%

Gran

43%

Fyr
Birk
Andet løv
Dødt ved

39%

3. Vedproduktion:
Den totala virkesförrådet är omkring 3 miljarder m³sk. Sedan 1920-talet
har virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med mer än 60 %. I Götaland
har virkesförrådet mer än fördubblats sedan början av 1900-talet. Tillväxten är ca 104 miljoner m³sk. På 1920-talet var tillväxten 60 miljoner
m³sk. Den största ökningen har skett i Götaland. Brutto-avverkningen
uppgick till 83,5 miljoner m³sk.

I alt

Årlig hugst

Årlig tilvækst

Årlig produktion

m3

m3

af savskåret træ

83.500.000

104.000.000

16.800.000

Savskåret træ
Årlig eksport, m3

I alt

11.022.000

Rundtræ
Årlig import, m3

381.000

Årlig eksport, m3

1.585.000

Årlig import, m3

9.085.000
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4. Markedsforhold:
Savskåret og høvlet træ – løbende priser SEK
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5. Andre væsentlige forhold:
Skogen och skogsbruket utgör en stor och viktig förutsättning för landsbygdsbefolkningens välstånd, dels som inkomstkälla till sin ägare i form
av råvaruproducent men också som förutsättning för utveckling av mer
imaginära ”sociala värden”. Primärproduktionen genererar stora spin offeffekter. Många arbetstillfällen finns i t.ex. transportsektorn, tillverkning
och service av skogsmaskiner samt konsumtion genom att skogsrelaterade inkomster antingen från egen skog eller från lönearbete eller entreprenörsverksamhet förs in i samhällsekonomin. Förutsättningar för hela infrastrukturen i norrlands inland grundas till avgörande del på skogens
primärproduktion. Vägnätets standard upprätthålls till mycket stor del för
att klara av skogsgenererade transporter. I södra Sverige är skogsvägarna
för närvarande hårt utsatta för slitage genom alla de tunga virkestransporter som sker i efterdyningarna av stormen ”Gudrun”. Behovet av underhåll och reparation av skador kommer att vara stort de närmaste åren.
Vägstandarden är i södra Sverige på många håll låg och i stort behov av
avsevärda grundförbättringar.
I samanhanget finns anledning reflektera över de relativa möjligheterna för jord- resp. skogsbruk att bidra till landsbygdsutvec-kling. Stora
delar av det kapital som är bundet i jord- resp. skogsbruk är av fysiska
skäl svårt att flytta. Antingen sköts det på plats eller så förfars det eller får
en sänkt avkastning. Värdet av att sköta kapitalet och möjligheterna av att
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förbättra utnyttjandet av det för landsbygdens bästa bör samvariera med
detta kapital.
Tillgänglig statistik från den senaste allmänna fastighetstaxeringen år
1998 visar att av rikets samtliga lantbruksenheters totala basvärde utgör
skogsbruksvärdet 62 % åker- och betesmarksvärdet utgjorde 10 % medan
bostädernas byggnadsvärde utgjorde 15 %, tomtmarken 7 % och ekonomibyggnader 6 % resterande del, 0,6 %, utgjordes av skogsimpedimentvärde. Skogsbruksvärdet var med andra ord nära fyra gånger
så stort som summan av de värden som binds i åker- och betesmarker
samt ekonomibyggnader.
Sett i absoluta siffror år 2001 utgjorde produktionen från skogen 177,8
miljarder kr medan jordbruket bidrog med 41,5 miljarder kr. Förädlingsvärdena för jordbruk och skogsbruk var i proportion till produktionsvärdena. Samtliga uppgifter har hämtats från skogsstatistisk årsbok
2004 resp. jordbruksstatistisk årsbok för åren 2000 och 2004. Alla ägarkategorier ingår.

A.3 Island
Skovareal:
Island har ca. 149.000 ha skov og birkekrat svarende til ca.1,5 % af landets samlede areal.
Beskyttede skove:
Administrativt har statens skove fredet ca.13.700 ha svarende til ca. 9%
af det samlede skovareal.
Rekreativ brug:

De seneste opgørelser af den rekreative brug viser, at de 3.000 ha
skov rundt om
Reykjavík har ca. 200.000 besøgende pr. år (1995) og de tilsvarende
1.000 ha skov rundt om Akureyri har ca. 115.000 besøgende pr. år (2001)
1. Ejerstruktur:
Fordeling af skov- og planterede arealer på Island

Privateskove / familieeje

35%

39%

Selskaber/virksomheder/foreninger
Offentilge(Regioner, kommuner mv)
Statens skove

9%

17%
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Fordeling af ejendomsstørrelse:
Skov-

Antal

Antal

størrelse, ha

Ejendomme

ejendomme %

< 50
50-99
100- 499
500-999

236
127
173
3

44
23
32
1

De særlige geologiske og klimatiske forhold betyder, at skovbrug ikke
synes muligt på de centrale dele af Island. Det er således besluttet, at
skovrejsningen som udgangspunkt kun skal foregå i op til 400 meters
højde.
2. Træartsfordeling:
Der findes ingen opdaterede statistikker, som viser træartsfordelingen i de
eksisterende skove. Størstedelen af skovrejsningen er foregået efter 1990
og her findes tal for de træarter, der er benyttet:
16%

16%
10%
gran

Fyr

Birk

lerk

annet

29%
29%

3. Andre væsentlige forhold:
Tilplantningen af skov på Island tog for alvor fart med etableringen af de
lokale skovrejsningsprojekter. Det første projekt – dækkende et område
på øst-Island – Heradsskogar – startedes i 1991. Siden har alle egne af
Island fået sit eget skovrejsningsprojekt, således at der i dag er seks i alt.
Der plantes årligt omkring 6 mio. planter fordelt med ca. 1/3 birk, 1/3
lærk og 1/3 andet. Projekterne retter sig mod lokale bønder, der ønsker at
tilplante dele af eller hele deres ejendom. Succesen har været stor og der
står i dag ca. 500 bønder på venteliste for at deltage.
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Den langsigtede målsætning med den islandske skovrejsning er at øge
skovarealet fra de nuværende ca. 1,5 % til 5% inden for næste 40 år.
Udbredelsen af naturlig birkeskov- og krat ved de første menneskers
ankomst og i dag.

Ilmbjörk – Betula pubescens

874

2001

A.4 Norge
Skovareal:
Ca. 7 500 000 ha produktiv skov svarende til 23 % af landets samlede
areal. Totalt skovkledd og tresatt areal 120 000 000 ha svarende til ca
37% af landets samlede areal.
Beskyttede skove:
”Vernskog” etter skogbrukslovens vernskogbestemmelser ca 2500 000 ha
svarende til 20-30% av det totale skovkledde og tresatte arealet. Beskyttede skove (generelle beskyttelser, NATURA 2000 og fredninger, mv.)
Fredede skove utgjør 85 000 ha svarende til 1,1% af det produktive skovarealet. Samlet areal beskyttede skove ligger høyere.
1. Ejerstruktur:

6%

3%

9%

Privateskove / familieeje
Selskaber/virksomheder/foreninger
Offentilge(Regioner, kommuner mv)
Statens skove
82%
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Fordeling af ejendomsstørrelse
Skov-

Antal

Antal

Størrelse, ha

ejendomme

ejendomme %

< 25
25-99
100- 499
500- 999
1000 - 4999
>5000

64200
36300
55300
14900
10900
1100

35
20
30
8
6
1

Tallene er fra 2000. Nyere statistikk (2003) viser litt avvik.

2. Træartsfordeling:
22%
45%
Gran

Fyr

Løvdominert skog

33%

3. Vedproduktion:
Årlig hugst

Årlig tilvækst

Årlig produktion

m3

m3

af savskåret træ

5237
1507
50

13,7
6,1
5,6

2779
1024
8

Gran
Fyr
Løv

Savskåret træ

Gran & Fyr

Rundtræ

Årlig eksport, m3

Årlig import, m3

Årlig eksport, m3

Årlig import, m3

559000

777000

393000

2305000

Udviklingen i hugst, eksport og import de sidste 5-10 år: Tabellen er fra
SSB, men innmålt kvantum (fra tømmermålingen) er større. SSB regner
med ca 9,5 mil kubukkmeter per år.
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4. Markedsforhold:
Prisudvikling savskåret træ – priser i NOK.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Fyr spesial
Fyr prima
Fyr sekunda
Gran, spesial
Gran prima
Gran sekunda
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Løvtre

Prisudvikling rundtræ – priser NOK
300
Fyr

250
200
150

Gran

100
50
0

Løvtre

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

A.5 Danmark
Skovareal:
486.000 ha skov svarende til 11 % af landets samlede areal.
Beskyttede skove:
Ca. 18.000 ha svarende til 4 % af skovarealet. (NATURA 2000 beskyttelse
under implementering, forventes at ville omfatte yderligere ca. 14.000 ha.
Også beskyttelse af yderligere naturmæssig særlig værdifuld skov iværksættes).
Rekreativ brug:
75 mio. besøgende årligt (2003). Skovene er således landets top attraktion.
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1. Ejerstruktur:

24%

Privateskove / familieeje
Selskaber/virksomheder/foreninger

46%

Offentilge(Regioner, kommuner mv)

4%

Statens skove

26%

Fordeling af ejendomsstørrelse:

Skovstørrelse, ha

< 50
50-99
100- 499
500-999
1000-4999
>5000

Antal

Antal

Skovareal

Skovareal

ejendomme

Ejendomme %

ha

%

25589
398
434
74
50
3

96,4
1,5
1,6
0,3
0,2
0

145900
27900
96400
52600
146500
17000

30
5,8
19,8
10,8
30,1
3,5

Særlige forhold:
Der er store forskelle på skovene i landets østlige og vestlige egne. Skovene i øst et præget af en stor løvskovsandel, rige jorde og høj tilvækst.
Modsat i de vestlige egne, hvor skovene primært er nåleskovsplantager på
mager bund.
2. Træartsfordeling:
26%
gran

Fyr

Andet løv

Bøg og eg

53%

11%
10%

3. Vedproduktion:
Tilvæksten har været stigende. I perioden 1990- 1999 var tilvæksten således 4,5 mio. m3 årligt, men der forudses en årlig tilvækst på ca. 5,2 mio.
m3 i perioden 2000-2009. Skovarealet er vokset fra 445.000 ha i 1990 til
486.000 i 2000. Opgørelsesmetoden kan dog også have medvirket til
forøgelsen. Skovrejsningen i perioden (ekskl. juletræer og pyntegrønt)
udgør således kun 15.000 ha.

56

Skovenes værdi i lokalsamfundet i Norden

Årlig hugst

Årlig tilvækst

Årlig produktion

m3

m3

af savskåret træ

1,4 mio.*
0,6 mio.*

4,9 mio.**
3,7 mio.**

N.A
N.A.

Nål
Løv

Savskåret træ

Nål
Løv

Rundtræ

Årlig eksport,
m3

Årlig import, m3

Årlig eksport, m3

Årlig import, m3

250.000***
30.000***

3.200.000***
430.000***

180.000***
430.000***

200.000***
380.000***

* Gennemsnitstal 1994- 2003
** Prognose 2000- 2010, justeret for stormfaldet 1999 og tilvækst i urørt skov (ikke tilgængeligt for hugst)
***FAOSTAT 2003 ekskl. brænde f.s.v. angår rundtræ.

Udviklingen i hugst, eksport og import:
3

Hugsten fordelt på løv og nål , 1994- 2003 (100 m ).
År

Løv
Nål
I alt

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

6993
11531
18524

7062
12196
19258

6814
11949
18763

6486
11689
18175

5919
11185
17104

5775
11376
17151

6402
30314
36716

5060
12866
17926

4242
11827
16069

4564
13513
18077

4. Markedsforhold :
Prisudvikling rundtræ – priser EURO
160
140
120
100
80
60
40
20
0

EG

BØG

Rødgran
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1994- 2002 er i faste 2002- priser (EURO), medens 2003 og 2004 er i
årets priser.
5. Dominans:
Skovejere: Brancheorganisationen for privatskovbruget er Dansk Skovforening. Mange mindre skovejere er tilknyttet Skovdyrkerforeningerne,
Hedeselskabet som mere direkte yder serviceydelser knyttet til selve
skovdriften.
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6. Andre væsentlige forhold:
En af målsætningerne i det nationale skovprogram fra 2002 er, at skovlandskaber dækker 20-25 % af Danmark i løbet af trægeneration (80-100
år). Ifølge skovstatistikken er skovearealet øget fra 445.000 ha i 1990 til
486.000 ha i 2000. Der er iværksat en række programmer og støtteordninger for at øge skovarealet.
Skovarealet er mere end fordoblet siden 1880. Tilvæksten i areal har
primært været i form af nåletræplantager. Dette er imidlertid ændret, og
siden 1990 er de nye skove primært løvskove.

Bilag B. Eksempler på skovenes
værdi i lokalsamfundene i
Norden
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Bilag C. Interviewede
Finland
Pentti Lätheenoja, Vice general direktør, Skovbrugsdepartementet
Marja Kokkonen, General sekretær for Finlands nationale skovprogram,
Skovbrugsdepartementet
Aulikki Kauppila, Rådgiver i internationale anliggender, Skovbrugsdepartementet Poijlij
Ilmo Kolehmainen, direktør for skovbrugets udviklingscenter i Tapio
Prijetta Laine, marketingchef, skovbrugets udviklingscenter i Tapio
Sini Harkki, skovbrugsekspert i Finlands Naturfredningsforening
Voitto Saraneva, kommunaldirektør i Loppi kommune
Antti Kokskimäki, Leder af skovbrugscentret Häme-Uusimaa
Loppi kommunes skovbrugsrådgiver fra den lokale skovejerforening.
Markus Lassheikki, afdelingschef i Centralforeningen for land- og skovbrugsproducenter
Petri Heinonen, senior miljøkoordinator i driftsselskabet for statens skov
og naturarealer
Sverige
Björn Merkel, International koordinator Skogsstyrelsen
Håkon Gustafson, Distriktschef Skogvårdsstyrelsen Nässjö-Sävsjö
distrikt
Lars Magnusson, Ingeniør Tekniskforvaltning Nässjö kommune
Monica Johnson, Naturfredningsforeningen Nässjö
Joakim Anfreasson, driftschef Södra Skogsägerne
Per-Ola Simonsson, direktør Träcentrum (viden-, uddannelses- og udviklingscenter)
Island
Jón Loftsson, direktør for det islandske statsskovbrug
Magnús Gunnarson, byrådsmedlem og tidligere borgmester i
Hafnarfjördur
Tryggvi Felixson, direktør i den islandske naturfredningsforening
Helgi Gíslason, skovbrugschef rekreationsområdet Heidmörk
Adalsteinn Sigurgeirsson, forskningschef ved Islands forstlige
forsøgsstation
Brynjólfur Jónsson, direktør i det islandske skovselskab
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Norge
Helge Evju, styreleder Norges Skogeierforbund
Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturfredningsforening
Dag Henrik Sandbakke, ordfører i Tynset kommune
Ivar Ekanger, afd. dir. Landbruks- og matdepartementet
Danmark
Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening
Frede Jensen, Skovrider Nordjyllands Statsskovdistrikt
Hans M. Hedegaard, Afdelingsleder Dansk Skovforening
Lene Rosenberg Pedersen, De Danske Skovdyrkerforeninger
Borgmester Per Tærsbøl, Helsingør kommune

