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Levering på bestillingen ” Vurdering af omdriftstid på lavskov” 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 7. maj 2019 bedt DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere om det giver driftsøkonomisk mening i 
forhold til produktion af bioenergi, at hæve den maksimalt tilladte omdriftstid på lav-
skov. 

Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Uffe Jørgensen, 
seniorforsker og Poul Erik Lærke fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet 
samt seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Se-
niorforsker Martin Jensen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har været 
fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer. 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
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Vurdering af omdriftstid på lavskov 

Af Uffe Jørgensen1, Poul Erik Lærke1 og Rasmus Ejrnæs2 

1: Institut for Agroøkologi, AU 
2: Institut for Bioscience, AU 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 7. maj 2019 ønsket, at AU belyser konsekvenserne 
af at hæve den maksimalt tilladte omdritstid for lavsskov. Bestillingen sker på baggrund af et 
ønske fra erhvervet der har interesse i at anvende lavskov til skovlandbrug, hvor man kombinerer 
lavskov med fx udegrise.  

Indenfor grundbetalingsreglerne er der for nuværende regler om at man på lavskov skal stævne 
indenfor den maksimale omdriftsperiode på 10 år. På poppellavskov er der desuden krav om, at 
man skal have plantet mindst 1000 poppeltræer/ha, mens der for de andre lavskovsarter i 
renbestand er krav om mindst 8000 træer/ha. Kravet om mindst 8000 træer/ha gælder også hvis 
man dyrker en blandingslavskov bestående af en blanding af de tilladte arter.  

Det er dog et krav i EU-reglerne under den nuværende forordning, at reglerne for lavskov sættes i 
overenstemmelse med, hvad der giver mening i forhold til driftsøkonomien af lavskov til bioenergi. 
Dette for at sikre at det reelt er lavskov og ikke skov der er på arealet, da der ikke må udbetales 
grundbetaling til skov. EU-kommissionen har derfor sagt, at lavskov i udgangspunktet har en 
omdriftstid på 8 år.  

Hvis Danmark vælger at hæve den maksimalt tilladte omdriftstid fra de nuværende 10 år, skal 
Danmark derfor kunne redegøre overfor EU-kommissionen for, hvorfor det fagligt giver mening 
med en længere omdriftstid i forhold til driftsøkonomien af dyrkning af lavskov til bioenergi.  

På ovenstående baggrund ønsker Landbrugsstyrelsen en vurdering af: 

1. Om omdriftstiden kan hæves til over de 10 år (og i så fald til hvilket antal år) for 1)
poppellavskov, 2) pil, samt 3) de resterende arter.

2. Derudover ønskes en vurdering af, hvorvidt det giver mening at ændre reglerne for
omdriftstid (igen) når den nye landbrugsreform (CAP2020) træder i kraft (forventes i 2021).
Her skal hensyn være på klima, miljø og biodiversitet, hvorfor der således ønskes en
vurdering af, om det på baggrund af klima, miljø og biodiversitet giver mening at hæve
omdriftstiden – det skal dog fortsat også give driftsøkonomisk mening i forhold til
produktion af bioenergi.
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Besvarelse 
Kan omdriftstiden hæves til over 10 år (og i så fald til hvilket antal år) for 1) poppel-
lavskov, 2) pil, samt 3) de resterende arter? 

Der er et tæt samspil mellem plantetæthed i poppel (og for andre træarter) og den optimale 
omdriftstid, idet færre træer per ha vil have fordel af en længere omdriftstid, hvorved de kan opnå 
en dækning af hele produktionsarealet og udnytte lys, vand og næringsstoffer fuldt ud.  

I den tidligere besvarelse ”Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i 
Danmark” fra 2016, forholdt vi os til spørgsmålet omkring længere omdriftstid for poppel:  

• ”selvom bedre udbytter og formentlig bedre dækningsbidrag kan opnås ved et højere plan-
tetal, så er det muligt at opnå en rentabel drift selv ved 1111 planter/ha. I det tilfælde vil 
der dog kræves lang omdriftstid, og det kan derfor være en fordel for landmanden, hvis 
den nuværende maksimale 10 års omdriftstid kunne øges” 

• ”figuren fra Nielsen (2016a) viser hvordan gennemsnitlig tilvækst blev ved med at stige i 
beplantningen indtil år 15, hvor en udtynding sikrede forsat højere årlig produktion deref-
ter” 

• ”ved lavt plantetal vil en mulighed for at øge omdriftstiden yderligere kunne sikre højere 
gennemsnitlige udbytter over omdriften og dermed bedre driftsøkonomi ved lave plante-
tal”. 

Eneste nye viden om emnet vi har fundet siden notatet fra 2016 er PhD-afhandlingen fra Nielsen 
(2016b), som ud fra danske OP42 poppelbeplantninger i skovdrift med plantetætheder på mellem 
550 og 1666 popler per ha har beregnet dels årlig tilvækst, og dels løbende gennemsnit for 
tilvæksten over tid for fire forskellige boniteter (Figur 1). Ud fra disse data er beregnet optimal 
omdriftstid, defineret som det tidspunkt, hvor årlig tilvækst falder til det løbende gennemsnit for 
udbyttet. Om dette svarer til det driftsøkonomiske optimum kan afhænge af flere faktorer, fx den 
aktuelle flispris.  

Ud fra ovenstående definition blev beregnet en optimal omdriftstid på 16 år (Fig. 1 d) for den mest 
fertile bonitet, stigende til 25 år (Fig. 1 a) for den mindst fertile bonitet. Den mest fertile bonitet 
må antages at være mest repræsentativ for et landbrugssystem, hvor der kan forventes en vis 
tilførsel af gødning samt et vist omfang af ukrudtshåndtering. I sidste ende er fastlæggelsen af det 
optimale høsttidspunkt afhængigt af helt lokale forhold, herunder den enkelte landmands drift af 
arealet og potentielle udnyttelse af det høstede produkt. Hvis der skal fastsættes en maksimal 
omdriftstid baseret på maksimering af produktivitet, kan dette være imellem 15 og 25 år.  

Hvor omdriftstid for energipoppel kan varieres fra 3-30 år, varierer omdriftstiden for energipil 
normalt mellem 2 og 5 år (Larsen et al., 2015). Det er derfor ikke forventeligt at omdriftstid på 
over 10 år vil være driftsøkonomisk fornuftigt i energipil, idet produktiviteten falder drastisk. For 
de øvrige træarter tilladt som lavskov findes meget begrænset viden om deres optimale 
landbrugsmæssige udnyttelse, herunder optimal omdriftstid (Larsen et al., 2015). Vi vurderer dog, 
at det, grundet deres langsomme ungdomsvækst, for alle arter er bedst med længere rotation end 
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for energipil, og at den mest rentable produktion opnås ved en kombination af et lavere plantetal 
og en længere omdriftstid. Hassel vurderes at have mindst potentiale for lang omdriftstid (10-15 
år vurderes muligt), mens det for arter som eg og ask vil være en fordel med meget lang 
omdriftstid, gerne over 20 år (Anders Tærø Nielsen, Pers. Medd.). 

 

 
Figur 1. Løbende gennemsnit for årlig tilvækst (sort) og årlig tilvækst (grå) modelleret for 4 boniteter for 
dyrkning af poppel under skovbrugsforhold (Nielsen, 2016b). Baseret på målinger i 13 beplantninger i Dan-
mark og det sydlige Sverige. Boniteter er grupperet efter gennemsnitlig årlig tilvækst, hvor a) er 3 ton tør-
stof/år, b) 6 ton/år, c) 10 ton/år og d) 13 ton/år.  

 

Effekter på klima, miljø og biodiversitet af øget omdriftstid 

Dyrkning af pil og poppel sker normalt med lav nitratudvaskning (Larsen et al., 2015), og der er 
ikke grund til af forvente en væsentlig effekt af øget omdriftstid herpå. Dog må forventes et 
reduceret gødningsbehov ved længere omdriftstid, hvilket bør indregnes i gødningsnormer. 
Pesticidforbrug er også normalt lavt ved dyrkning af pil og poppel, og der kan ikke forventes 
betydelige ændringer som følge af længere omdriftstid. Med hensyn til klima vil længere 
omdriftstid bidrage til at kulstof lagres længere på marken før stævning og genvækst. Det skal 
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sammenlignes med tidligere stævning og tidligere fortrængning af fossil energi, hvilket ikke er 
entydigt bedre eller dårligere for klimaet.  

Vedplanter som er hjemmehørende i Danmark på arts- eller slægtsniveau (gælder for Salix og 
Populus) har typisk et meget højt antal tilknyttede insekter og svampe, og lavskov kan derfor være 
artsrige levesteder (Ejrnæs 2018). Vedplanternes tilknyttede arter omfatter både gavnlige, 
neutrale og skadevoldende arter. Det tager tid for de tilknyttede arter at kolonisere en 
bevoksning, og en afdrift medfører, at en stor del af arternes levested fjernes; i det lys vil en 
forlænget omdriftstid have positiv betydning for biodiversiteten. For pil og andre insektbestøvede 
vedplanter gælder desuden, at alderen kan have betydning for blomstring og frøsætning og 
dermed for den resurse, som er til rådighed for bestøvende insekter som vilde bier og svirrefluer 
eller frøædende insekter og fugle. Generelt gælder at nedsat produktivitet knyttet til ”ukrudt”, 
sygdom, aldring, selvtynding eller forstyrrelser fra større pattedyr alle vil indvirke positivt på 
biodiversiteten, og det vil derfor være fordelagtigt for naturen at slække på produktivitetskravet. 
En lavere plantetæthed forventes at give mere variation i lavskoven og dermed flere levesteder. 
Vekseldrift med rullende høsttidspunkter for en bevoksning vil antageligt give den højeste 
biodiversitet, idet flere successionsstadier fra åben, nyhøstet, lavskov til tæt lavskov vil kunne 
være til stede på samme tid. 

 

Konklusion 

Vi vurderer, at det  

• kan være driftsøkonomisk fornuftigt at øge omdriftstiden til mere end 10 år ved poppel-
dyrkning til bioenergi  

• ikke er driftsøkonomisk fornuftigt at øge omdriftstiden for energipil og hassel til over 10 år 

• kan være driftsøkonomisk fornuftigt for de øvrige arter under lavskovsordningen at øge 
omdriftstiden til over 10 år 

• med hensyn til klima, miljø og biodiversitet kan det være en fordel for biodiversiteten at 
øge omdriftstiden, mens det stort set er neutralt for klima og miljø. 
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