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Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark  

 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 15. februar 2016 sendt en bestilling til DCA - 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), hvor NAER efterspørger opdate-
ret viden om poppeldyrkning til kommerciel energiproduktion i Danmark. 
 
Jf. bestillingen ønsker NAER viden om hvilket poppel-plantetal der som minimum er 
driftsøkonomisk hensigtsmæssigt i dansk kontekst, når det drejer sig om kommerciel 
energiproduktion. 
 
Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat vedr. poppel-
plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark. Notatet er udarbejdet af seni-
orforsker Uffe Jørgensen og seniorforsker Poul Erik Lærke, begge Institut for Agro-
økologi. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare- 
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019”. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark 
Uffe Jørgensen og Poul Erik Lærke, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
 
Baggrund 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 15. februar 2016 sendt en bestilling til DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug (DCA), hvor NAER efterspørger opdateret viden om poppeldyrkning til 
kommerciel energiproduktion i Danmark. 
 
Jf. bestillingen ønsker NAER viden om hvilket poppel-plantetal der som minimum er driftsøkonomisk 
hensigtsmæssigt i dansk kontekst, når det drejer sig om kommerciel energiproduktion. 
 
Som baggrund for bestillingen oplyser NAER, at minimumsantal for lavskovstræer under 
Enkeltbetalingsordningen i 2010 blev fastsat til 8000 træer pr. ha, dog 2000 træer pr. ha når det gælder 
popler, med en tilladt omdriftstid på maks. 10 år. NAER har nu modtaget et ønske fra erhvervet om at 
minimumsantallet af poppeltræer bliver sat endnu længere ned og ønsker i den forbindelse opdateret 
viden på området. 
 
Besvarelse 
Valget af plantetæthed ved plantning af poppel afhænger af en række managementforhold: 
 
• Forventet omdriftstid 
• Pris på plantemateriale (korte/lange stiklinger eller rodede småplanter) 
• Ukrudtstryk og forventet indsats mod ukrudt 
• Høstteknologi 
 

Da der vil være en betydelig vekselvirkning mellem disse forhold og en effekt af, hvor godt 
management lykkes, er der ikke nogen klare retningslinjer for, hvad der er økonomisk optimalt 
plantetal. Fx vil lav plantetæthed kunne spare udgifter til plantemateriale. Til gengæld kan 
ukrudtsbekæmpelsen være mere krævende. Det vil desuden tage længere tid at nå fuld 
arealdækning ved lav plantetæthed, men når den er nået, kan produktiviteten være ligeså stor som 
ved høj plantetæthed.  

 
Larsen et al. (2015) har grundigt gennemgået viden om poppeldyrkning og refererer følgende 
svenske anbefalinger for valg af dyrkningsmodel: 



  
   Dyrkningsmodel for produktion af biomasse til energi: 

1) 10.000 planter pr. ha (1×1 m), 5-10 års omdriftstid 
2) 5.000 planter pr. ha (1,4×1,4 m) med forskudt plantning, 3-10 års omdriftsid 
3) 2.500 planter pr. ha (2×2 m), 10-15 års omdriftstid 

Dyrkningsmodel for produktion af vedmasse og biomasse til energi: 
4) 2.500 planter pr. ha (2×2 m), 10-20 års omdriftstid 
5) 1.600 planter pr. ha (2,5×2,5 m), 10-20 års omdriftstid 
6) 1.100 planter pr. ha (3×3 m), 10-15 års omdriftstid 

Dyrkningsmodel for produktion af tømmer med udtag af biomasse til energi: 
7) 2.500 planter pr. ha (2×2 m), 25 års omdriftstid, 2 udtyndinger 
8) 1.600 planter pr. ha (2,5×2,5), 25 års omdriftstid, 1 udtynding 
9) 500 planter pr. ha (4,5×4,5 m), 25 års omdriftstid, ingen udtynding 

 
I Sverige er det muligt at få arealstøtte under landbrugsordningerne til poppel og hybridasp med en 
rotationstid på op til 20 år og uden noget krav til minimum plantetal, og derfor planter man typisk 
1.100-1.500 planter pr. ha. Erfaringerne i Sverige er, at poppel kan dyrkes uden udtynding ved 
plantetal på 1.000-1.500 planter pr. ha og en omdriftstid på 15 år (Larsen et al., 2015). 
 
Der findes os bekendt ikke danske forsøg med plantetæthed i poppel på landbrugsjord (vi har dog et 
ved Foulum, som endnu ikke er blevet høstet). Men der findes lidt information fra skovbruget. I 
tabel 1 fra Madsen et al. (2013) er angivet resultater fra et forsøg med plantetal ned til 494 
planter/ha på en god jord høstet efter 11 år. Der er en klar nedgang i udbyttet ved faldende 
plantetal. 7 t/ha ved 1111 planter/ha er dog et rimeligt udbytte i poppel, og ved beregning i 
”budgetkalkule for poppel” (www.landbrugsinfo.dk) opnås et svagt positivt dækningsbidrag uden 
indregning af arealtilskud, ved antagelse om et udbytte på 7 t/ha og betaling på 44 kr/GJ.   

 

 
 
Det er vanskeligt at konkludere noget sikkert ud fra en standard dækningsbidragskalkule, da 
planteomkostninger, høstomkostninger og afregning for biomassen varierer fra case til case. Men 
ovenstående antyder dog, at selvom bedre udbytter og formentlig bedre dækningsbidrag kan opnås ved 
et højere plantetal, 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. 
 

http://www.landbrugsinfo.dk/


Andre steder i verden plantes ofte popler med tætheder på 500-1500 planter/ha. Figuren herunder fra 
Fang et al. (2007) viser for 625 og 1111 planter/ha, at optimal høstomdrift opnåedes allerede efter ca. 7 
år. Der er dog tale om et varmere klima end det danske (varmt tempereret i Kina). 

 
Tilvækstforløbet over tid ved lave plantetætheder i poppel, som det i dag praktiseres i skovbrug, 
illustreres af figuren herunder fra Nielsen (2016), som viser hvordan gennemsnitlig tilvækst blev ved 
med at stige i beplantningen indtil år 15, hvor en udtynding sikrede forsat højere årlig produktion 
derefter. Plantetallet i beplantningen var 2000/ha. 

 

 
 
 



Sammenfattende vurderer vi, at det kan være muligt at sikre en driftsøkonomisk rentabel produktion i 
energipoppel ved plantetal på ned til ca. 1000 planter/ha. I så tilfælde bør omdriftstiden øges til omkring 
de maksimale 10 år under den gældende regulering. Og en mulighed for at øge omdriftstiden yderligere 
vil kunne sikre højere gennemsnitlige udbytter over omdriften og dermed bedre driftsøkonomi ved lave 
plantetal.  
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