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Dansk Skovforenings bemærkninger til Energistyrelsens Klimafremskrivninger 2021; sektornotat 
nr. 10C; Skovarealer og træprodukter 

I baggrundsnotatet om skov anføres det på baggrund af tal fra IGN /DCE, at skovene frem mod 
2030 forventes at give anledning en mindre CO2-udledning. Med den valgte metode og antagelser 
er fremskrivningen givet vis korrekt, men Dansk Skovforening mener at fremskrivningen mangler 
at inkluderer allerede besluttede politiske aftaler. 
 
I samme baggrundsnotat bemærkes det, at skovrejsningen vil blive større end de 1900 ha/år, der 
ligger til grund i fremskrivningsmodellen, samt at der er taget beslutning om at udlægge 75.000 ha 
skov til urørt skov, som heller ikke er medregnet i Energistyrelsen fremskrivning.  
 
Udledninger fra skov formodentligt mindre end forventet 
Øget skovrejsning vil betyde øget CO2-optag og udlæg af urørt skov vil formodentligt betyde 
mindre CO2-udledninger, da træerne ikke fældes som det ellers er antaget i fremskrivningen. 
Samlet er der altså grund til at antage, at de formodede udledninger fra skoven bliver mindre, end 
de tal der fremgår af Klimafremskrivningen. Det bør fremgå af baggrundsnotatet.  
 
Skovens klimanytte ud over 2030 
Det ville samtidig være nyttigt for forståelsen af skovens klimanytte, hvis baggrundsnotatet 
illustrerer/beskriver, at de forventede CO2-udledninger alene finder sted frem mod 2030, 
hvorefter skoven igen forventes at bidrage med et netto CO2-optag. Altså at baggrundsnotatet 
gjorde det klart for læseren, at der er tale om et kortvarigt dyk i skovens CO2-regnskab, der 
forventes at vendes til et optag efter 2030. 
 
Behov for genberegning med nye forudsætninger 
Dansk Skovforening finder det positiv, at Energistyrelsen har beskrevet at de hurtigst muligt får 
genberegnet fremskrivningerne således at både forventningerne til skovrejsning og til udlæg af 
urørt skov bliver indeholdt i Klimafremskrivningerne. 
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Fodnote 6 i Hovedrapporten 
Note 6 i Hovedrapporten er vanskelig at forstå. At skoven i fremskrivningerne forventes at have en 
udledning frem mod 2030 skyldes vel i hovedsagen at det er en del ældre bevoksninger der er 
hugstmodne, og ikke at fremskrivninger er beregnet på en ny måde? 
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