Implementering af naturnær skovdrift i praksis
Opfølgning på de første 10 års konvertering af Færchs Plantage mod en mere
naturnær skovdrift.
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Referat:
I Danmark er flere skove blevet omlagt til naturnær skovdrift for at håndtere nogle af de
problemstillinger man støder på i forbindelse med den klassiske aldersklassevise højskovdrift.
Igennem den naturnære skovdrift håber man at kunne forbedre skovens stabilitet og driftsøkonomi
samt bedre imødekomme de flersidige hensyn der er nødvendige i dagens skovdrift. Den naturnære
skovdrift er forholdsvis ny i Danmark og erfaringer med hvordan metoden virker i praksis derfor
begrænsede.
I 2001 blev den første danske driftsplan for naturnær skovdrift udført for Hedeselskabets skov
Færchs Plantage. Driftsplanen beskrev hvordan skoven skulle forvaltes i den følgende 10 års
periode for at opnå en mere naturnær drift af skoven. Planperioden udløb i 2012 og målet med
denne opgave var at undersøge hvordan driftsomlægningen var forløbet i perioden.
Færchs Plantage er en ejendom på 172 hektar i det midtjyske søhøjland. Skoven domineres af
rødgran i aldersklassen 60-70 år. Terrænet i plantagen varierer mellem 25-110 m.o.h, Jorden består
primært af smeltevandsaflejringer og jorden er næringsfattig med middels vandforsyning.
Grundlaget for at undersøge hvordan driftsomlægningen var forløbet, bestod af driftsplanen fra
2001, bevoksningslister og årlige driftsregnskab. Til at supplere dette materiale blev der foretaget
interviews af de folk der var involveret i forvaltningen af Færchs Plantage.
Regnskabet blev analyseret for at undersøge hvilken effekt driftsomlægningen havde haft på
skovens økonomi. Analysen afslørede en typisk skovregnskab. Der var et årligt overskud på 605
m3/ha/år. I den første planperiode havde der været en øgning i udgifter til administration og
opgradering af vejnettet i forbindelse med driftsomlægningen. Vedmassen var øget i planperioden
men vedmasseestimatet var forbundet med store fejlkilder da det ikke inkluderede naturlige
foryngelser og vedmassenedgang ved hugst fra oven. Der var dog ingen tegn på at driftsresultatet
var sket på bekostning af den langsigtede værdi i løbet af planperioden.
Efter regnskabsanalysen blev målopnåelsen i forhold til driftsplanen fra 2001 undersøgt. Kun ca.
halvdelen af de taktiske mål var blevet indfriet og resultatet deraf var en langsommere konvertering
end planlagt. De operationelle mål blev undersøgt gennem en sammenligning af budget og
regnskab. Det kom frem at man havde haft en øgning i udgifter til kulturpleje samt at man havde
foretaget gentilplantning i stedet for den planlagte supplerings- og underplantning.

Det var herefter naturligt at undersøge hvad der kunne lige bag målopnåelsen. En del af afvigelsen
kunne forklares ved at typografer havde tvunget skovfogeden til at foretage renafdrifter og
gentilplantninger.
Flere eksterne forhold havde ændret sig i planperioden, især indenfor forskning og udvikling af
teorien bag den naturnære skovdrift. Dette betød at driftsplanen var blevet forældet i løbet af
planperioden.
Igennem interviewanalyse kunne man se at målene for skovdriften var velimplementeret i alle led af
forvaltningen men at de to skovfogeder der havde haft ansvaret for driften, havde en forskellig
tilgang til den naturnære skovdrift. Grundet til dette lå sandsynligvis i at den første skovfoged havde
været med til at udvikle konceptet og planen for Færchs Plantage mens den anden blot havde
modtaget en overlevering og en 230 siders driftsplan.
På baggrund af en opfølgning på planperioden var det derefter muligt at evaluere på driften samlet
og komme med anbefalinger til den videre drift.
Grundet skovens struktur, anbefales det at man investerer mere i konverteringen i de kommende
planperioder, for det er nu der er hugstmodent træ til at finansiere konverteringen og derfor er det
nu man bør etablere grundlaget. Det gælder især målstyringsfasen hvor man indplanter frøkilder af
de træarter man ønsker skoven skal domineres af på lang sigt.
Derudover synes der også at kunne være brug for at investere lidt i planlægningen og
planlægningsværktøjerne. For at imødekomme nogen af de problemstilinger der blev identificeret
igennem opfølgningen anbefales en mere dynamisk driftsplan. Den dynamiske driftsplan består af
flere elementer: en håndbog med korte generelle plandispositioner, en kort-database så kortet kan
tilpasses det man skal bruge det til og en arbejdsgruppe for at skabe et forum for videndeling og
årlig opdatering af driftsplanen så den altid er aktuel.

