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Vækst i det træbevoksede areal 

Det samlede træbevoksede areal er steget med knap 5 pct. fra 1990 til 2000, viser en 
foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. Af denne stigning udgør arealer med 
nobilis og nordmannsgran knap halvdelen. Det træbevoksede areal forventes således 
at udgøre 436.000 ha i 2000 mod 417.000 ha ved opgørelsen i 1990. 
 
Væksten i det samlede træbevoksede areal har været stigende i de seneste 35 år, og 
som det ses af nedenstående figur, har der været en stigning på 13.000 ha fra 1965 til 
1990 og en stigning på 19.000 ha i den seneste ti-års periode. Ca. halvdelen af denne 
stigning skyldes etablering af pyntegrønt og juletræer på tidligere agerjord. 
Udviklingen har betydet, at det samlede træbevoksede areal i Danmark er steget fra 9 
pct. i 1965 til 10 pct. i 2000. 
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I perioden 1990 til 2000 er der desuden sket en ændring i fordelingen af de 
forskellige træarter. I nedenstående tabel er der foretaget en fordeling  af træarter for 
skove på 50 ha og derover i 1990 og i 2000. Da disse skove skønsmæssigt udgør tre 
fjerdedele af det samlede skovareal, giver tabellen et ganske dækkende billede af 
udviklingen fra 1990 - 2000. 
 
For de store skove kan der registres en markant forskydning mellem løvtræer og 
nåletræer. Andelen af løvtræer er således steget med 4 procentpoint fra 1990 - 2000, 
og udgør 39 pct. i skove på 50 ha og derover i 2000. Andelen af bøg er uforandret, 
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mens der kan registres en stigning på 2 procentpoint for såvel eg som andre 
løvtræarter, der bl.a. omfatter ask og ahorn. Inden for gruppen af nåletræer er der 
sket et klart fald i andelen af rødgran fra at udgøre 31 pct. af det samlede skovareal i 
1990 til 27 pct. i 2000. Det ses endvidere at andelen med sitkagran mv. er faldet fra 9 
pct. til 8 pct. i samme periode, mens andelen med ædelgran mv. er steget fra 8 pct. til 
9 pct. 
 
Træartsfordeling for skove på 50 ha og derover 

1990 2000

   Pct.  

I alt 100 100

Løvtræ i alt 35 39
Bøg 18 18
Eg 8 10
Andre løvtræarter 9 11

Nåletræ i alt 64 60
Rødgran  31 27
Sitkagran mv. 9 8
Ædelgran mv. 8 9
Andre nåletræarter 16 16

Midlertidigt ubevokset 1 1

 
Den endelige opgørelse af skovtællingen 2000 vil foreligge i en publikation medio 
2001, som udgives i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Forsk-
ningscentret for Skov & Landskab samt Danmarks Statistik. Udover oplysninger fra 
skovtællingen 2000 vil publikationen indeholde oplysninger om bl.a. skovenes 
sundhed, produktion, biodiversitet, beskyttende funktioner samt socioøkonomiske 
betydning. 
  
Skovtællingen 2000 er et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og 
Danmarks Statistik, der er forberedt i et udvalgsarbejde under ledelse af Skov- og 
Naturstyrelsen med deltagelse af skovbrugets organisationer og Danmarks Statistik. I 
foråret 2000 blev der udsendt tællingsskemaer til godt 30.000 skovejere, der blev 
bedt om oplysninger pr. 1. januar 2000, dog med status før 3. december 1999 for de 
arealer, der var berørt af stormfald. Den her foreliggende opgørelse bygger på 
oplysninger for samtlige skove på 50 ha og derover samt et mindre udsnit af skove på 
under 50 ha.  
 
Skønnet over tilvæksten i skovarealet bygger på oplysninger om skovrejsning. Dette 
betyder, at det samlede træbevoksede areal i år 2000 formentlig er svagt under-
vurderet, idet tilvæksten ikke medtager den stigning i skovarealet, som skyldes et 
forbedret skovregister. 
 
Skovejendomme på 50 ha og derover har gennemsnitligt øget deres træbevoksede 
areal med 3 pct. ved skovrejsning, mens den tilsvarende stigning for skovejendomme 
på under 50 ha skønsmæssigt er vurderet til 9 pct., svarende til en samlet stigning på 
knap 5 pct. Da skove på 50 ha og derover som tidligere nævnt udgør omkring tre 
fjerdedele af det samlede skovareal, vurderes skønnet at være ret sikkert. 
 
Danmarks Statistik: Poul Henning Larsen, tlf. 39 17 38 63, phl@dst.dk 
Skov- og Naturstyrelsen: Kim Dralle, tlf. 39 47 26 16, kdr@sns.dk 
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