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1.1 Præsentation af Det Nationale Center for Skov, Landskab  
 og Planlægning (Skov & Landskab) 

Centrets tilhørsforhold Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning er etableret som et tvær
gående samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)  
og Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO), begge ved Københavns  
Universitet (KU).

 Centret blev dannet, efter at størstedelen af det tidligere institut Skov & Landskab pr. 1. 
januar 2012 blev fusioneret med Institut for Geografi og Geologi, mens de resterende ca. 
15 % blev en del af det nye Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi. Centret vareta
ger de myndighedsrettede aktiviteter i relation til Miljø og Fødevareministeriet, som 
tidligere blev varetaget af instituttet Skov & Landskab, jf. nedenstående boks.

 
Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab)

 Skov & Landskab er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovpro-

dukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning samt byplanlægning og bydesign. Skov & Land-

skab går på tværs af institutterne Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Føde-

vare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

 Skov & Landskab har egen bestyrelse, der repræsenterer aftagere, interessenter og medarbejdere.

 

1.2 Centerbestyrelsens arbejde

Centerbestyrelsen Medlemmer af Centerbestyrelsen er vist i tabel 1.1. Bestyrelsen har i 2015 afholdt 3 
møder, hvor man har behandlet og godkendt arbejdsprogram inkl. udviklingsmål og 
leverancer til Miljø og Fødevareministeriet for 2016 samt centerberetning 2014.

1. Beretning

 Tabel 1.1. Centerbestyrelsens medlemmer i 2015.

Leo Bjørnskov (formand)

Kontorchef Helle Pilsgaard (næstformand) Naturstyrelsen

Adm. dir. Carsten With Thygesen HedeDanmark a/s

Direktør Jens Kristian Poulsen Stiftelsen Sorø Akademi

Tidl. direktør Jan Eriksen Friluftsrådet

Leder Lene Holm Geografisk Have

Kontorchef Mikkel Friberg Naturstyrelsen

Landskabsarkitekt Torben Schønherr Schønherr A/S

Prodekan Grete Bertelsen (observatør) SCIENCE

Professor Frank Søndergaard Jensen Skov & Landskab 

Uddannelses- og erhvervsvejleder Arne Hebbelstrup Skov & Landskab 

Seniorforsker Ida Theilade (observatør) Skov & Landskab 

Skovbrugsstuderende Jonas Petersen Skov & Landskab

Landskabsarkitektstuderende Anna Sofia Falkentoft Skov & Landskab

Landskabsarkitektstuderende Peter Lange Jensen Skov & Landskab
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Centerbestyrelsens møder Bestyrelsen har i 2015 været en vigtig sparringspartner i drøftelserne af den nye resul
tatkontrakt og det ændrede ministerielle landskab, hvor Miljøministeriet gennem om
lægningerne nu indgår i primært Miljø og Fødevareministeriet samt Erhvervs og 
Vækstministeriet og Energi, Forsynings og Klimaministeriet. Dette har ført til drøf
telser af nogle udvalgte faglige problemstillinger i bestyrelsens møder, jf. oversigten 
over emner nedenfor.

 Centerbestyrelsens møder 2015 – Vigtige emner:  

 

5. maj: Temadrøftelse: Naturplan Danmark 

  Arbejdsproces og tidsplan for Resultatkontrakt 2016-2019 

  Budget 2015 

  Godkendelse af Centerberetning 2014

 21. okt.: Opfølgning på Budget 2015 

  Status for planlægning af en ny bygning til IGN og GEUS 

  Kommende udbud af EUD 

  Temadrøftelse: Interessentinddragelse og nedlæggelse af de Rådgivende Udvalg 

 8. dec.: Godkendelse af Resultatkontrakt 2016-2019 med Miljø- og Fødevareministeriet 

  Ny Centerbestyrelse 

  Temadrøftelse: Planlægning i nyt landskab 

  

Organisering af Skov & Landskab Skov & Landskab fik i 2015 ny centerleder, idet Claus Beier tiltrådte som institutleder 
for IGN og centerleder for Skov & Landskab d. 1.4.2015. I 2015 blev administrationen 
af Skov & Landskab overført til Sektion for Skov, Natur og Biomasse med seniorfor
sker, sektionsleder Vivian Kvist Johannsen som centeradministrator. Centerbestyrelsen 
er løbende blevet orienteret om den nye organisation.

Ny bestyrelse Centerbestyrelsens udpegning følger perioden for resultatkontrakterne. Derfor skulle 
der i løbet af 2015 forberedes udpegning af medlemmer til centerbestyrelsen for perio
den 20162019. I den forbindelse måtte der siges tak for en lang og god indsats til en 
række medlemmer, der igennem tre perioder har siddet i bestyrelsen. Det er Jens Kri
stian Poulsen, Jan Eriksen, Lene Holm og Arne Hebbelstrup. Det har haft en stor po
sitiv værdi for Skov & Landskab, at der har været en høj grad af kontinuitet i bestyrel
sen. Bestyrelsens medlemmer og Skov & Landskabs administration kom med forslag 
til nye medlemmer, ligesom der var dialog mellem KU og Miljø og Fødevareministe
riet om personer til formands og næstformandsposter. Forslagene blev godkendt af 
bestyrelsen i december, hvorefter udpegningsbreve er udsendt til de nye medlemmer.

Genforhandling Genforhandling af resultatkontrakten startede i Miljøministeriet og fortsatte efter rege
ringsskiftet i den nye Miljø og Fødevareministerium. Med reference til grundlaget for 
Skov & Landskab, som det fremgår af KU’s vedtægter og Skov & Landskabs vedtægter, 
er det faglige felt nu også relevant for en række andre ministerier, dog med Miljø og 
Fødevareministeriet som hovedaftager.

 Genforhandlingen sker samtidig med, at Miljø og Fødevareministeriet er i gang med 
en større servicegennemgang af den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden 
for ministeriets ressortområde. Denne gennemgang afsluttes i 2016 og vil kunne give 
anledning til revision af den nye resultatkontrakt. Blandt fokuspunkterne er øget 
transparens i forhold til økonomi og leverancer, hvilket allerede er søgt indarbejdet i 
den nye resultatkontrakt.
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 I forbindelse med fusionen mellem Forskningscenter for Skov og Landskab og Den 
Kgl. Veterinær og Landbohøjskole blev der ved ressortomlægningen af Skov & Land
skab ved Finanslov 2004 overført i alt 23,5 mio. kr. fra det nuværende Miljø og Føde
vareministerium til det nuværende Uddannelses og Forskningsministerium til fortsat 
opgavevaretagelse inden for området, hvoraf 12,2 mio. kr. vedrørte opgaver relateret 
direkte til myndighedsbetjening, mens den resterende del vedrørte den bagvedliggende 
forskning herfor.

 Andelen som direkte vedrører myndighedsbetjening er opført under § 19.22.01 (Ud
dannelses og Forskningsministeriet, KU) svarende til 13,6 mio. kr. i 2016 til Skov  
& Landskab, som herudover stiller den nødvendige bagvedliggende forskning til rå
dighed. Den bagvedliggende andel til forskning er i forrige kontrakt opgjort til 8,4 
mio. kr. 

 Midler omfattet af denne kontrakt indgår i finansieringen af Skov & Landskabs akti
viteter og kan geares gennem hjemtagning af yderligere midler til støtte for indsatsom
råderne aftalt i nærværende kontrakt og dens bilag. Derved er den direkte myndig
heds betjening, som er til rådighed for Miljø og Fødevareministeriet af væsentlig høje
re værdi end 13,6 mio. kr.

  Det kan forventes, at servicegennemgangen vil søge en vis grad af ensretning ift. de 
forskellige aftalers opbygning af økonomien for forskningsbaseret myndighedsbetje
ning.

1.3 Udvalgte resultater i 2015

 I 2015 har det i vid udstrækning været muligt at gennemføre de faglige og myndig
hedsrettede aktiviteter i henhold til planerne. Dette arbejde er nedenfor belyst gennem 
en række eksempler, der afspejler bredden i centrets arbejdsområde.

A. Biodiversitet i skovene

I regi af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima har forskere ved Statens Naturhistoriske Mu-

seum og IFRO sammen gennemført en national analyse af, hvilke skovområder der bør prioriteres i 

en omkostningseffektiv indsats for bevarelse af biodiversiteten i skovene. Resultaterne viser bl.a., at 

et areal på mindst 75.000 ha løvskov uden forstlig drift vil gøre en afgørende forskel.

Læs mere 

B. ENERWOODS: Biomase til bæredygtige energisystemer

Formålet med projektet ENERWOODS var at styrke de nordiske skoves rolle som en betydende 

leverandør af biomasse til bæredygtige energisystemer. Resultaterne bekræfter, at træ og træba-

seret biomasse allerede er og fortsat kan være en vigtig komponent i energisystemer, baseret på 

vedvarende ressourcer. Skovenes tilvækst i de nordiske og baltiske lande kan øges ved aktiv brug af 

nye træarter og forædling.

Læs mere 

C. Genstart af forskningen i træ som materiale

Træ er ikke længere en del af bygningsingeniøruddannelsen, og ved Københavns Universitet er 

ekspertisen også truet. Derfor har forskergruppen for plantebiomasse på IGN besluttet at gen-

starte forskningen i træ som materiale. En af gruppens kernekompetencer er forskning i biologisk 

nedbrydning af plantemateriale, og det bliver afsæt for den nye indsats. Fokus vil være på en bedre 

forståelse af nedbrydningsprocesserne i træ og på, hvordan de kan forhindres eller udskydes med 

mindre miljøbelastende midler.

Læs mere 
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D. Hjemmehørende arters reaktion på klimaændringer

De forventede klimaforandringer er betydelige og giver anledning til bekymring om skovenes 

fremtid. I Arboretet i Hørsholm findes imidlertid en samling af over 1.600 træ- og buskarter, hvoraf 

en del kommer fra meget anderledes klimaforhold. Klimaskiftets type og størrelse er sammenholdt 

med planternes reaktion på de nye vækstvilkår. Resultaterne viser nogle generelle mønstre i, hvilke 

faktorer der er kritiske for, om den enkelte art tåler at vokse i et ændret klima. 

Læs mere 

E. Hvordan bevarer vi heden?

Hederne udgør en vigtig del af de lysåbne naturområder. I de senere år er der rejst spørgsmål om, 

hvorvidt den hidtidige pleje måske fører til næringsstof-ubalance og forsuring af jorden. IGN har 

langsigtede undersøgelser, der giver viden om hedernes naturlige dynamik, betydningen af klima-

ændringer og effekten af forskellig former for naturpleje, bl.a. 35 års undersøgelser af kvæggræs-

ning som hedepleje. Det kan danne grundlag for en ny videnbaseret forvaltning af hederne.

Læs mere 

F. Insekter som fremtidens proteinkilde

I projektet GREEiNSECT arbejder forskere fra IFRO sammen med naturvidenskabelige forskere om 

at undersøge, hvorvidt og hvordan insekter kan komme til at udgøre en større del af proteing-

rundlaget i fremtiden. Resultaterne viser bl.a., at information om næringsværdi såvel som officielle 

anbefalinger kan fremme villigheden til at prøve de nye produkter.

Læs mere 

 
G. Kakao, biodiversitet og skyggetræer

Et ph.d.-studie har undersøgt sammenhængen mellem skyggetræer og udbytter på en række 

kakaofarme i Ghana, hvor bønderne kun brugte begrænsede mængder kunstgødning.  Stik 

imod tidligere anbefalinger viste studiet, at skyggetræerne har en positiv indvirkning på udbyttet 

af kakao. Hvis disse resultater kan bekræftes i andre igangværende studier, vil det bidrage til en 

grundlæggende ændring af kakaodyrkningen i retning af en mere naturnær drift.

Læs mere 

 
H. Klimavenlig skovdrift

Den urørte skov indeholder store mængder kulstof i den levende biomasse, det døde ved på skov-

bunden og i jordbunden. Kulstofindholdet er generelt større end i den forstligt drevne skov, hvor 

der fjernes kulstof i forbindelse med driften. En analyse lavet af IGN peger entydigt på, at bidraget 

fra den forstligt drevne skov i form af bioenergi og træprodukter mere end kompenserer betydnin-

gen af det større lager i den urørte skov. 

Læs mere 

I. Naturbaseret terapi hjælper soldater med posttraumatisk stress

Et stigende antal soldater har symptomer på posttraumatisk stress efter udsendelse i national 

tjeneste. Medicinsk og psykologisk behandling har ikke altid den ønskede effekt. Et ph.d.-studie 

på IGN viser imidlertid, at naturen rummer et stort terapeutisk potentiale i behandlingen. De otte 

soldater, der indgik i studiet, beskriver hvordan niveauet af symptomer faldt i løbet af de otte uger, 

behandlingen varede. Naturen og de naturbaserede aktiviteter støttede dem og gav mulighed for 

at finde ro. 

Læs mere 
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J. Neonectria – forskning i ny skadevolder i juletræer

Omkring 2011 blev man opmærksom på en ny type skade i danske juletræsbevoksninger. Træerne 

havde pludselig døde grene eller kviste med røde nåle. Bekymringen var stor og betød, at en række 

afprøvnings- og forskningsaktiviteter blev sat i værk. Her og nu er anbefalingen saneringshugst og 

-klipning, så smittetrykket reduceres. Forskningen skal på sigt give større forståelse for svampen og 

dermed også mulighederne for at undgå skader.

Læs mere 

K. Nye metoder til kortlægning af havfriluftsliv

I projektet er der etableret et digitalt redskab til inddatering af aktiviteter inden for havfriluftsliv. 

Dialog med organisationer og snowball-sampling på sociale medier har givet en lang række frilufts-

organisationer og deres medlemmer mulighed for at bidrage til kortlægningen. Indrapporteringen 

fra det første år giver stor indsigt i de geografiske mønstre for enkeltaktiviteter. Projektet bidra-

ger til den nationale kortlægning af havfriluftsliv. Den er en forudsætning for, at friluftslivet kan 

komme med i den havplanlægning, som et EU-direktiv pålægger alle medlemslande at gennemføre 

inden 2021.

Læs mere 

L. Nyt kort viser skovenes naturværdier

Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i fællesskab udviklet et kort over High Nature  

Value i danske skove. HNV-skovkortet er det første kort over naturværdier, som specifikt er målret-

tet skovene, men må ikke opfattes som en egentlig kortlægning af naturen i de danske skove. 

Kortet kan bl.a. bruges af den enkelte skovejer til at identificere arealer, der skal have særlig 

opmærksomhed.

Læs mere 

M. Skovejeres frivillige kontrakter om miljø og natur

Internationalt er der et voksende fokus på, hvordan intelligente reguleringer og frivillighed kan 

involvere private jordejere i beskyttelse af biodiversitet og fremme af økosystemtjenester. I regi af 

EU-projektet NEWFOREX har forskere ved IFRO undersøgt danske skovejeres præferencer for betin-

gede kontrakter om levering af økosystemtjenester. Resultaterne viser bl.a., at skovejerne er parate 

til at lade enkelttræer stå til naturligt henfald og udlægge urørt skov til priser, der er meget tæt på 

de sandsynlige tabte indtægter.

Læs mere 

N. Vandorienterede friluftsaktiviteter i Danmark

Projektet omfatter en stor undersøgelse af vandorienteret friluftsliv med over 10.000 svarperso-

ner, der er koblet med en kortlægning af de specifikke aktivitetssteder. Det omfatter alle former 

for friluftsliv, hvor vand er en del af oplevelsen. Resultaterne viser bl.a., at 78 pct. af danskerne 

har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden for det seneste år. Deltagelsen i over 100 aktiviteter 

er undersøgt og giver en helt ny indsigt i de mange små vandaktiviteter, der ellers ofte blot bliver 

grupperet som »andet«.

Læs mere 

O. Økosystemtjenester i landskabet

EU har en ambition om, at en fremtidig bæredygtig forvaltning af økosystemerne skal bygge på en 

indsigt i alle de forskellige værdier, økosystemerne giver borgerne.  

Analyserne viser blandt andet, at hvis man forfølger forbedringer i de enkelte økosystemtjenester – 

en og en – gennem ændringer i arealanvendelsen på 1-5 % af det produktive areal i regionen, så 

kan der for nogle økosystemtjenester være beskedne synergigevinster at hente.

Læs mere 



Side 9Skov & Landskabs Centerberetning 2015

1.4 Forventninger til det kommende år 

Genforhandling af I 2016 forventes Miljø- og Fødevareministeriet at afslutte servicegennemgangen af
Resultatkontrakt 2016-2019 deres forskningsbaserede myndighedsbetjening. Skov & Landskab vil indgå i dialog 

med ministeriet om behov for opdatering og tilpasning af resultatkontrakten i lyset 
heraf. Skov & Landskab indgår sammen med resten af KU i en løbende dialog med 
fagministerierne om behov for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Myndighedsbetjening Det forventes, at Skov & Landskab vil bidrage med vidensgrundlag for forvaltning af 
arealer i Danmark – land- og skovbrug såvel som byer og natur. Det skal ses i lyset af 
initiativer i fx Landbrugspakken, en kommende Naturpakke og Skovprogram.

Regelgrundlag Skov & Landskab vil i 2016 indgå i MFVM’s arbejde om regelgrundlag og standard 
kontrakter for forskningsbaseret myndighedsbetjening. Dette omfatter bl.a. emner om 
tavshedspligt og fortrolighed, offentliggørelse og ophavsret af leverancer samt aktind-
sigt i rådgivning og korrespondance.

Langsigtede forsøg Skov & Landskab indgår særligt i regi af IGN i en række internationale netværk om 
langsigtede forsøg, særligt Long Term Ecological Research, hvor Skov & Landskab 
koordinerer den danske del af netværket. Endvidere indgår IGN i en række ansøgnin-
ger om midler til infrastruktur fra EU’s puljer. Disse forventes afgjort i 2016.

Skovovervågning Skov & Landskab udfører Skovovervågning, herunder Danmarks Skovstatistik, for 
Miljø- og Fødevareministeriet og står for nationale og internationale rapporteringer. 
Rammerne for Skovovervågning fastlægges i en selvstændig kontrakt med kobling til 
Skov & Landskabs resultatkontrakt i forhold til økonomien. Danmarks Skovstatistik 
bygger på de samme seks overordnede temaer som Skovprogrammet. De er også defi-
neret i det europæiske skovsamarbejde Forest Europe.

Formidling Det er fortsat Skov & Landskabs ambition at kommunikere og formidle centrets 
forskningsresultater gennem forskellige typer af kommunikation rettet mod fagfolk og 
andre aftagere. Der vil i 2016 ske en fornyelse af Videntjenesten og anden kommuni-
kation.

Interessent inddragelse Skov & Landskab vil i 2016 gennem såvel formidlingen som gennem samarbejdet med 
Miljø - og Fødevareministeriet fortsat arbejde for at sikre rettidig inddragelse af inte-
ressenter gennem nye fora, partnerskaber, temabaserede arbejdsgrupper og workshops. 
Det forventes at føre til en revision af de nuværende rådgivende udvalg.

Uddannelsesinitiativer Skov & Landskab vil i 2016 fortsat have fokus på at sikre, at kandidater fra de forskel-
lige uddannelser har mulighed for kontakt til praksis i løbet af uddannelserne og der-
med har de faglige kompetencer, der er nødvendige for at bidrage til at løfte erhvervets 
udfordringer og behov.
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2. Målrapportering
 Målene for arbejdet i Skov & Landskab er dels fastlagt af Centerbestyrelsen i de årlige 

udviklingsmål, dels efter forhandling med Miljøministeriet i de årlige bilag til resultat
kontrakten, hvori de leverancer, som centret bistår ministeriets styrelser med, fastlæg
ges.

 For begge typer af mål er det aftalt, at målopfyldelsen vurderes på basis af et antal  
milepæle, som er fastlagt for de enkelte mål, idet det opgøres, hvor stor en andel af 
milepælene, som er rettidigt opfyldt. 

 Delvis opfyldt indikerer, at mindre end 80 %, men mere end 60 %, af de aktuelle  
milepæle er opfyldt.

 Efter aftale med Centerbestyrelsen sigter man ved fastlæggelsen af mål og milepæle 
mod en forventet målopfyldelse på 7080 %, hvilket giver mulighed for at fastsætte 
relativt ambitiøse mål og at medtage senere tilkomne prioriterede opgaver.

2.1 Udviklingsmål

 Udviklingsmålene for 2015 omfatter de mål, som Centerbestyrelsen og ledelsen af de 
involverede sektioner og institutter har fastlagt for centrets udvikling.

Målopfyldelse 2015 For 2015 har Skov & Landskab fastlagt ni udviklingsmål med sammenlagt 38 mile
pæle. En detaljeret gennemgang af mål, milepæle og målopfyldelse samt kommentarer 
er vist i bilag A01.

 Målopfyldelsen for 2015 er vist i figur 2.1. Resultatet på 74 % er tilfredsstillende og 
ligger indenfor intervallet på 7080 %, som er anført i resultatkontrakten. Til sam
menligning var målopfyldelsen i 2014 på 82 %. I 2012 og 2013 var den hhv. 78 % og 
73 %. Samlet har målopfyldelsen i hele perioden for resultatkontrakten været 77 %.

Kommentarer Den delvise målopfyldelse skyldes navnlig, at nogle projekter strækker sig ind i 2016, 
og at forskningsprojektet ’The loop city’ er igangsat, men forsinket, da ph.d. sti pen 
diaten gik på barsel ultimo 2015. Dertil kommer, at man afventer finansiering for 
nogle af projekterne.

 Figur 2.1. Målopfyldelsen for Udviklingsmål 2015.

Forsinket/delvis opfyldt
26 %

Opfyldt
74 %



Side 11Skov & Landskabs Centerberetning 2015

2.2 Leverancer til Miljø- og Fødevareministeriet

Myndighedsbetjening  I henhold til vedtægterne for Skov & Landskab udfører centret forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet. Omfanget af dette arbejde fast-
lægges i en resultatkontrakt. Kontraktparterne vil årligt udarbejde/ajourføre et kon-
traktbilag, som fastlægger sammenhængen mellem centrets indsatsområder og de fag-
lige emneområder, hvor ministeriet ønsker centrets bidrag til dets arbejde inden for 
rammerne af kontrakten. Herunder gennemføres og vedligeholdes de nationale lang-
sigtede skovforsøg, ligesom centret i henhold til kontrakten gennemfører den nationale 
skovovervågning og udarbejder den nationale skovstatistik. 

Resultatkontrakt 2012-15 Resultatkontrakt 2012-15 fastlægger et antal faglige indsatsområder, hvor centret ved-
ligeholder et særligt vidensberedskab, rettet mod ministeriets behov.

Bilag til resultatkontrakten I dialog mellem Miljøministeriet og Skov & Landskab i 2014 er der udarbejdet et bi-
lag til resultatkontrakten, hvori centrets indsatsområder i 2015 i forhold til ministeriets 
emneområder er beskrevet. Afrapporteringen af Skov & Landskabs indsatsområder i 
relation til resultatkontrakten er vist i bilag A02.

Vurdering En opgørelse af Skov & Landskabs indsatsområder for 2015 er vist i figur 2.2. Resulta-
tet betragtes som tilfredsstillende. Til sammenligning var resultatet i 2014 på 83 %. I 
2012 var det 88 % og i 2013 90 %. Samlet har det i resultatkontraktens periode være 
87 %.

 Resultatkontrakten ser målopfyldelse i intervallet 70-80 % som et hensigtsmæssigt 
niveau under hensyn til, at målene skal være ambitiøse, at arbejdet søges medfinansie-
ret af tredje part, og til den ledelsesmæssige fleksibilitet, som er nødvendig af hensyn 
til nytilkomne opgaver samt uforudset problemer i løbet af året.

 Figur 2.2. Målopfyldelsen for leverancer til Miljø- og Fødevareministeriet 2015. 

Kommentar Den delvise opfyldelse af indsatsområder skyldes primært, at projekter afventer finan-
siering eller er forsinkede og først afsluttes i 2016.

 I den kommende resultatkontrakt og den igangværende servicegennemgang af Miljø- 
og Fødevareministeriets portefølje af forskningsbaseret myndighedsbetjening forventes 
det, at der også vil være fokus på, hvordan ydelser, robusthed og fleksibilitet bedst sik-
res fremover.

Forsinket/delvis opfyldt
12 %

Opfyldt
87 %

Ikke opfyldt
1 %
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3. Regnskab
 
 
3.1 Årets resultat
Center for Skov & Landskab har i 2015 udført opgaver indenfor de seks indsats om
råder, der er anført i resultatkontrakten med Miljø og Fødevareministeriet for ca. 90 
mio. kr. En oversigt over fordelingen indenfor indsatsområderne er vist nedenfor i 
tabel 3.1. Niveauet for centrets aktiviteter har svinget mellem 90 og 95 mio. kr. pr. år 
i hele perioden for den gældende resultatkontakt. Variationerne afspejler de enkelte års 
muligheder for at tiltrække eksterne midler til indsatsområderne.

 Tabel 3.1. Forbrug i mio. kr. – myndighedsbetjening 2012-2015.

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Skov og økologi 30,9 29,6 31,0 32,5
Landskab og byer 32,5 28,5 27,4 28,8
Økonomi, politik og planlægning 9,1 9,9 10,4 9,2
Udviklings- og miljøstudier 3,5 11,4 7,7 6,0
Biomasse og bioenergi 12,6 11,3 9,4 10,5
Friluftsliv og sundhed 2,9 4,0 4,2 3,0
I alt 91,4 94,6 90,1 90,0

 

 Den finansielle ramme for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), 
samt den del af det samlede Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) er 
vist i tabel 3.2 for årene 20122015, idet Skov & Landskab var et selvstændigt institut i 
2012. I opgørelsen af de anvendte ressourcer til myndighedsbetjening viser afrapporte
ringen, hvor stor en del indtægterne fra myndighedsbetjening udgør af institutternes 
samlede omsætning.

 I tabel 3.3 er angivet de økonomiske rammer for de to institutter i perioden 2013
2015. Resultaterne for 2015 afspejler en vis grad af kontinuitet. For IGN er der sket en 
stigning i undervisning på instituttet som helhed og de eksterne midler er faldet i sam
menligning med de foregående år. Dette er primært relateret til midler til infrastruk
tur/driftsomkostninger.

 Omfanget af myndighedsbetjening for de to institutter kan ses af tabellerne, og der 
henvises til Finanslovens afsnit 19.22.01. om Københavns Universitet og 23.71.03. om 
Skov og Landskabsopgaver – Skovovervågning. 

 Udviklingen i personaleressourcer i løbet af perioden 20122015 kan ses i tabel 3.4. 
Der er i perioden et stigende antal professorer, som direkte følge af SCIENCE’s fokus 
herpå. Det samlede antal årsværk til videnskabeligt arbejde er dog stabilt i perioden.
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 Tabel 3.2. Regnskab for Skov & Landskab. 

Mio. kr. 2012
S&L

Indtægter Finanslov 67,5

Eksterne bevillinger 146,0

I alt 213,5

Udgifter Lønninger 149,5

Drift 60,2

I alt 209,7

Balance -3,8 
 

  
Tabel 3.3. Regnskab for IGN og IFRO. 

2013 2014 2015

Mio. kr. IGN IFRO IGN IFRO IGN IFRO

Indtægter Finanslov 94,0 53,2 112,6 45,0 110,8 46,3

Myndighedsbetjening
S&L

11,0 2,2 11,0 2,2 11,0 2,2

Myndighedsbetjening, 
skovovervågning 

4,6 4,7 4,6

Myndighedsbetjening
FVM

8,8 8,8 8,8

Overhead fra eksterne
bevillinger

30,0 10,1 26,7 9,7 19,3 10,6

Eksterne bevillinger 196,3 47,5 191,5 38,3 170,6 41,6

I alt 335,9 121,8 346,5 104,1 316,3 109,5

Udgifter Lønninger 207,1 83,4 218,4 83,9 214,8 87,1

Drift 120,6 29,6 126,4 24,5 108,1 25,3

I alt 327,7 113,0 344,8 108,4 322,9 112,4

Balance -8,2 -8,8 -1,8 4,3 6,7 2,9

 

 
Tabel 3.4. Årsværk for Skov & Landskab – hhv. IGN og IFRO. 

Årsværk 2012 2013 2014 2015

Personale S&L IGN og IFRO IGN og IFRO IGN og IFRO

Professor 14,3 32,2 35,1 44,7

Lektor/senior* 101,5 267,5 117,2 110,5

Adjunkt/forsker** 32,0 52,0

Postdoc** 50,8 39,9

Ph.d. 55,3 94,3 116,5 97,8

Videnskabelig assistent** 28,1 30,7

TAP 127,1 149,6 171,2 181,3

I alt 298,2 543,6 550,9 557,0

 * Indeholder i 2012 og 2013 også adjunkt/forsker, postdoc og videnskabelig assistent.
 ** Indeholdes i lektor/seniorkategorien i 2012 og 2013.
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Udvalgte resultater 2015

A. Biodiversitet i skovene

I grundforskningscentret Center for Makroøkologi, Evolution og Klima 
har forskere ved Statens Naturhistoriske Museum og IFRO sammen 
gennemført en national analyse af, hvilke skovområder der bør priori-
teres i en omkostningseffektiv indsats for bevarelse af biodiversiteten. 
Projektet er finansieret af Villumfondene og undersøger også, hvad en 
sådan indsats koster, og hvad den betyder for skovenes samfundsgoder.

Analyserne når frem til, at et areal på mindst 75.000 ha løvskov uden 
forstlig drift vil gøre en afgørende forskel for biodiversiteten. Arealet 
svarer til 1,7 % af Danmarks landareal eller 13 % af skovarealet. Resul-
taterne viser også, at der skal en landsdækkende indsats til, og at en in-
dsats i statsskovene ikke kan stå alene. Kun 22.000 ha af de 75.000 ha 
ligger i statsskove. Forskerne analyserer også udbuddet af andre økosys-
temtjenester i skovene. De kigger på den rumlige fordeling af træproduktionen, rekreative interesser og værdier, jagtværdier, 
kulstoflagre og binding samt relationerne til grundvandet. Analyserne viser, at der er begrænset overlap mellem de områder, 
der har den største værdi i træproduktionen, og de områder, der er vigtige for biodiversitetsbevarelsen. Men overlappet er 
klart større end for de fleste andre økosystemtjenester. Derudover diskuterer rapporten evidensen for relationerne mellem 
økosystemtjenesterne på de arealer, hvor forstlig drift måtte ophøre til fordel for biodiversitet. I de kommende år vil forskerne 
undersøge mulighederne for sammen med praktikere i sektoren at tage de næste trin mod en egentlig implementering.

Rapporten blev ved projektets afslutning præsenteret på Christiansborg. Den er udkommet som arbejdsrapport på Statens 
Naturhistoriske Museum og kan også ses på IFRO’s hjemmeside.

Kontaktperson: Thomas Hedemark Lundhede, lektor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

B. ENERWOODS: Biomase til bæredygtige energisystemer

ENERWOODS-projektet (2011-2015) blev finansieret af Nordic Energy 
Research under programmet ”Sustainable Energy Systems 2050”. 
Formålet var at styrke videngrundlaget for at øge de nordiske skoves 
rolle som betydende leverandør af biomasse til bæredygtige energisyste-
mer. Forskere fra Sverige, Finland, Norge, Estland, Letland og Danmark 
medvirkede. Projektet har set på skovdyrkning, træartsvalg og dyrkn-
ingssystemer, høst og transport, balance mellem kulstof i skoven og som 
erstatning for andre energikilder ligesom, der har været fokus på analyser 
af hele træbaserede energi og ressource systemer sammenlignet med 
fossilt baserede. Der har gennem hele projektperioden været fokus på 
implementering i praksis samt på inddragelse virksomheder og aftagere 
ved en række arrangementer.

ENERWOODS resultaterne bekræfter, at træ og træbaseret biomasse allerede er og fortsat kan være den vigtigste kompo-
nent i energisystemer, baseret på vedvarende ressourcer. Skovenes tilvækst i de nordiske og baltiske lande kan øges ved aktivt 
brug af såvel hjemmehørende som fremmede træarter, genetisk forædlede træer, højproduktive skovdyrkningssystemer samt 
øge skovarealet ved skovrejsning. Dertil er det afgørende at træet og træbiomassen udnyttes optimalt i energi- og ressource 
systemerne fx ved omfattende eller maksimalt brug af de bedste træressourcer til byggeri og andre produkter, genanvendelse 
og til sidst som energi. Skovene og træerne skal både tilpasse sig og modvirke klimaforandringer. Derfor er det vigtigt med 
mange træarter og forædlet sundt og robust genetisk materiale. Udnyttelse af skovenes tilvækst kan bidrage til at erstatte fos-

 FO
T

O
: B

JØ
R

N
 S

.



Tillæg til Skov & Landskabs Centerberetning 2015

sile brændsler og energitunge materialer som beton, stål og aluminium. Projektets analyser bekræfter, at det alt i alt giver den 
bedste gevinst for klimaet. Samlet set har projektet sat fokus på videndeling i de nordiske lande og øget videngrundlaget for 
skovenes rolle som del af løsningen på klimaudfordringerne.

Kontakt: Palle Madsen, professor, Niclas Scott Bentsen, lektor og Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

C. Genstart af forskningen i træ som materiale

Træ er et fornybart materiale med mange miljømæssige fordele i forhold 
til andre materialer som fx beton eller plastik. Først og fremmest giver 
træ mulighed for at fange og oplagre kulstof fra atmosfæren i lange 
perioder. Ved nedbrydning eller afbrænding tilføres ikke mere CO2 end 
det, der i sin tid blev bundet fra atmosfæren ved træernes fotosyntese. 
Øget brug af træbaserede materialer er derfor en uomgængelig brik i 
tilpasningen af samfundsøkonomien til en situation, hvor en mindskn-
ing af CO2-udledningen er et vilkår. Træ er også bionedbrydeligt, hvilket 
i princippet er en god egenskab, men naturligvis uønsket, så længe 
det anvendes i produkter eller konstruktioner. Tidligere brugte man 
imprægnering med giftige stoffer som kobber og arsen, men det er af 
miljømæssige årsager ikke længere en mulighed.

På trods af det har der i Danmark i en årrække ikke været fokus på undervisning eller forskning i træ som materiale. Træ er 
ikke længere en del af bygningsingeniøruddannelsen ved Danmarks Tekniske Universitet, og ved Københavns Universitet er 
ekspertisen inden for området også truet. I forskergruppen for plantebiomasse ved Skov & Landskab har vi for nylig taget 
den beslutning, at vi vil forsøge at genstarte forskningen inden for træområdet. Det skal bl.a. ske, ved at udbygge samarbe-
jdet med forskningsinstitutioner i skovlandene omkring os. En af forskergruppens eksisterende kernekompetencer er forskn-
ing i biologisk nedbrydning af plantemateriale. Derfor vil vi prøve at bygge undervisning og forskning op omkring denne 
base. Vi vil fokusere på at opnå en bedre forståelse af nedbrydningsprocesserne, og hvordan de kan forhindres eller udskydes 
med mindre miljøbelastende midler. Dermed kan anvendelsesmulighederne for træ udvides til også at omfatte konstruktions-
detaljer, hvor nedbrydning typisk er et problem, fx fugtbelastede konstruktionsdele, hvor råd og svamp oftest har gode vilkår.

Kontaktperson: Lisbeth Garbrecht Thygesen, seniorforsker, Maria Fredriksson, postdoc og Emil Engelund Thybring, postdoc
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

D. Hjemmehørende arters reaktion på klimaændringer

De forventede klimaforandringer er betydelige og giver anledning til 
bekymring for skovenes fremtid. Hvordan vil vores hjemmehørende arter 
klare sig i et ændret klima? Og er der fremmede arter, som vil passe 
til det klima, vi forventer at få i Danmark om 100 år? Spørgsmålene 
forsøges normalt besvaret ved at vurdere de forskellige arters krav til 
klimaforhold ud fra, hvor de i dag findes naturligt – og hvor de ikke 
findes. Men der er en del usikkerhed om, hvad der mere præcist afgør, 
om givne arter kan klare et ændret klima.

I Arboretet i Hørsholm findes imidlertid en samling af over 1.600 for-
skellige træ- og buskarter. Nogle er indført fra klimaforhold, der ligner 
de danske ganske meget, mens andre kommer fra meget anderledes 
forhold. For eksempel findes der træer fra områder, hvor forskellen mel-
lem vinter og sommer er meget større end i Danmark, fra områder hvor det sjældent bliver lige så koldt om vinteren, og fra 
områder hvor sommeren er tørrere osv.
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Baseret på data fra Arboretets samling af ege-, ædelgran- og rododendronarter, har vi sammenholdt typen og størrelsen af 
det “klimaskift”, som arterne har oplevet ved flytningen til Danmark, med hvordan de klarer de nye vækstvilkår. Ud fra de 
mange observationer har det været muligt at finde generelle mønstre i, hvilke faktorer der er kritiske, når man skal afgøre, 
om en art kan tåle at vokse i et ændret klima. Den nye viden kan indgå i de løbende overvejelser om, hvordan skovbruget 
skal forberede sig på et ændret klima.

Kontaktperson: Erik Dahl Kjær, professor og Anders Ræbild, lektor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E. Hvordan bevarer vi heden?

Hederne udgør en vigtig del af de lysåbne naturområder i Danmark og 
det øvrige Europa. Selv om størstedelen af hederne er beskyttet gennem 
fredning og habitatdirektiv m.m. er mange i dårlig naturtilstand på gr-
und af tilgroning (naturlig succession) sandsynligvis fremmet af eutrofi-
ering som følge af en høj N-deposition gennem årtier. Plejen af hederne 
har haft fjernelse af kvælstof og bevaring eller genskabelse af lyngheder 
som primære mål. I de senere år er der rejst spørgsmål om, hvorvidt den 
kontinuerlige fjernelse af biomasse og organisk stof fører til næringsstof-
ubalance og eventuelt øget forsuring af jordbunden. Måske har plejen 
også negativ effekt på biodiversiteten. Det giver nogle udfordringer for 
forvaltningen af hederne og valg af plejemetoder. IGN har langsigtede 
undersøgelser, der bl.a. giver viden om hedeøkosystemernes naturlige 
dynamik, klimaændringers betydning for hedernes udbredelse og effek-
ten af forskellig former for naturpleje. Det giver grundlag for en videnbaseret forvaltning.

På Nørholm Hede har vi nok verdens ældste undersøgelse af succession på hede. Her har successionen forløbet uden ind-
blanding i ca. 120 år, efter at dyrkning og græsning ophørte i 1895. Siden 1921 har successionen været fulgt, og vi har nu et 
godt billede af den naturlige succession på heden og den biodiversitet, den rummer, når vi ikke blander os direkte. Klimaef-
fekten på hedernes udbredelse er undersøgt i to internationale projekter i Mols Bjerge og ved Jægerspris. Forsøg med natur-
pleje omfatter bl.a. 35 års undersøgelse af kvæggræsning som hedepleje, der bl.a. viser, at kvæggræsning kan reetablere og 
vedligeholde artsrige heder på langt sigt. Disse undersøgelser er sammen med andre undersøgelser af heden og dens plante- 
og dyreliv nærmere beskrevet i et særnummer af tidsskriftet Flora & Fauna om heden i december 2015. Særnummeret blev 
udarbejdet som opfølgning på den 13. europæiske Heathland Workshop, arrangeret af IGN.

Kontaktpersoner: Inger Kappel Schmidt, professor og Rita Merete Buttenschøn, seniorrådgiver
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

F. Insekter som fremtidens proteinkilde

En bæredygtig fremtid kommer til at kræve innovation i mange former 
og nye vaner i endnu flere. En af de store kilder til pres på arealer, miljø 
og natur er vores forbrug af kød fra især kvæg, svin og fjerkræ. Det pres 
vil tiltage voldsomt, hvis fremtidens voksende middelklasse efterspørger 
samme kilder til protein. I projektet GREEiNSECT arbejder forskere fra 
IFRO sammen med naturvidenskabelige forskere om at undersøge, 
hvorvidt og hvordan insekter kan komme til at udgøre en større del af 
proteingrundlaget i fremtiden. Projektet tager udgangspunkt i anven-
delsen af insekter, som den kendes i visse områder i Afrika, og under-
søger såvel forædlingsmuligheder som forbrugerpræferencer for kendte 
og nye produkter.
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De første resultater om forbrugerpræferencer, i første omgang blandt forbrugere i Kenya, har fokuseret på forskellige an-
vendelser af termitter og termitbaserede produkter i den daglige kost. Resultaterne af valghandlingseksperimenter viser, at 
information om næringsværdi såvel som officielle anbefalinger kan fremme villigheden til at prøve de nye produkter. De viser 
også, at forbrugerne lægger vægt på fødevaresikkerhed og kontrol i relation til disse produkter. Projektet har arbejdet videre 
med at lade forbrugere vælge mellem konkrete produkter og smagsprøver, og disse eksperimenter er under analyse.

De første resultater er udkommet som et IFRO-arbejdspapir, og projektet har en featureartikel i tidskriftet Journal of Insects as 
Food and Feed.

Kontaktperson: Mohammed Alemu, ph.d.-studerende og Søren Bøye Olsen, lektor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

G. Kakao, biodiversitet og skyggetræer

Kakao er et lille træ, som forekommer naturligt i underskoven af Amazo-
nas, og derfor er tilpasset et liv i skyggen af store regnskovstræer. Træet 
dyrkes nu i stor udstrækning uden for det naturlige udbredelsesområde, 
bl.a. i Vestafrika, som producerer over 70 % af verdens kakao. Dyrkn-
ingsforsøg i 1950’erne og 1960’erne viste, at kakaoen nåede de højeste 
udbytter, når den blev dyrket uden skygge og med intensiv gødskning 
og sprøjtning. Derfor har anbefalingen i mange år været, at bønder 
skulle fjerne skyggegivende træer fra deres kakaoplantager. Bønderne 
har desværre ofte ikke råd til hverken gød ning eller pesticider. Det result-
erer i lave udbytter, selvom plantagerne dyrkes uden skyggetræer.

Et ph.d.-studie, udført af Richard Asare, har undersøgt sammenhængen 
mellem skyggetræer og udbytter på en række kakaofarme i Ghana, hvor 
bønderne kun brugte begrænsede mængder kunstgødning. Stik imod tidligere anbefalinger viste studiet, at skyggetræerne 
har en positiv indvirkning på kakaoudbytterne. Det kan sandsynligvis forklares ved, at skyggetræerne gør kakaotræerne 
bedre i stand til at modstå høj indstråling, høje temperaturer, næringsstofmangel og insektangreb. Samtidig har skyg-
getræerne en lang række andre fordele, både økonomisk og økologisk, og større anvendelse af skyggetræer vil bidrage til at 
bevare biodiversiteten. Hvis disse resultater kan bekræftes i andre igangværende studier, vil det bidrage til en grundlæggende 
ændring af kakaodyrkningen i retning af en mere naturnær drift.

Kontaktperson: Anders Ræbild, lektor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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H. Klimavenlig skovdrift

Den urørte skov indeholder store mængder kulstof i den levende 
biomasse, det døde ved på skovbunden og i jordbunden. Kulstofind-
holdet er generelt større end i den forstligt drevne skov. Det skyldes 
først og fremmest, at der her fjernes kulstof i forbindelse med de 
forstlige indgreb. I forhold til at modvirke klimaændringerne er det en 
fordel, at der opmagasineres kulstof i skovøkosystemet. Den forstligt 
drevne skov modvirker dog klimaændringer. Det sker ikke blot ved 
opmagasineringen af kulstof i skovøkosystemet, men også ved at den 
høstede biomasse erstatter fossile brændsler (kul, olie og naturgas), 
eventuelle materialer der forudsætter brug af fossil energi (eksempelvis 
aluminium, stål, cement), og ved at der lagres kulstof i træproduk-
terne. Spørgsmålet er derfor, om den urørte skov eller den forstlig 
drevne skov er mest klimavenlig.
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Vores analyser peger entydigt på, at bidraget fra den forstligt drevne skov i form af bioenergi og træprodukter mere end 
kompenserer for betydningen af det større lager i den urørte skov. Der er dog en række faktorer, som spiller ind på, hvor stor 
mereffekten af forstlig drift er, og om der eventuelt kan være en tidsforsinkelse af den positive effekt. Følgende faktorer øger 
alle den positive effekt: øget tilvæksthastighed i skoven; udnyttelsesgraden af hugsten – såvel hugstaffald i skoven, som det 
træ der skæres fra i industrien; holdbarheden af træprodukterne og deres genanvendelsesgrad og energikonverterings-ef-
fektiviteten, der eksempelvis øges ved brug af røggaskondensering. Samtidig er klimaeffekten større, hvis det er kul, som er-
stattes af træbrændsler, end hvis det er naturgas. Den positive effekt på klimaet fra den forstligt drevne skov skal til gengæld 
afvejes i forhold til, at skovøkosystemets indhold af næringsstoffer og biologisk diversitet reduceres, når driften intensiveres.

Kontaktperson: Anders Tærø, ph.d.-studerende, Inge Stupak, lektor og Karsten Raulund-Rasmussen, professor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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I. Naturbaseret terapi hjælper soldater med posttraumatisk stress

Både på verdensplan og i Danmark er der et stigende antal soldater 
med symptomer på posttraumatisk stress efter udsendelse til interna-
tional tjeneste. Medicinsk og psykologisk behandling har ikke altid den 
ønskede effekt. Et ph.d.-projekt har undersøgt effekten af natur-
baseret terapi gennem et systematisk litteraturstudie og et casestudie i 
skov- og terapihaven Nacadia®, beliggende i Arboretet ved Hørsholm.

Litteraturstudiet inkluderede 19 artikler, hvori behandlingen foregik i 
naturen og med naturbaserede aktiviteter. Selvom der var stor varia-
tion i forhold til mål for behandlingen og anvendte måleredskaber, kan 
det konkluderes, at naturen rummer et stort terapeutisk potentiale i 
behandlingen af soldater med PTSD.

I alt 8 danske soldater indgik i casestudiet, som varede 10 uger med 4 timers behandling hver gang. Dataindsamlingen 
bestod af 3 interviews med hver deltager i løbet af behandlingsperioden og et opfølgende interview 1 år efter afslutningen. 
Soldaterne beskrev, hvordan niveauet af PTSD-symptomer faldt, hvilket resulterede i bedre søvn, større overskud til at indgå 
sociale kontakter, mindre angst og en forbedret deltagelse i dagligdags gøremål. De oplevede, at naturen og de naturbasere-
de aktiviteter støttede dem og gav mulighed for at finde ro indeni. Efter 1 år brugte de naturen mere end tidligere, og den 
var fortsat både en ramme for og et redskab til at håndtere PTSD-symptomerne.

For yderligere information om terapihaven Nacadia: www.ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/

Kontaktperson: Dorthe Varning Poulsen, adjunkt
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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J. Neonectria – forskning i ny skadevolder i 
juletræer

Omkring 2011 blev man opmærksom på en ny type skade i danske 
juletræsbevoksninger, hvor træerne pludselig havde døde grene eller 
kviste med røde nåle. I årene 2011-13 sås en voldsom opblomstring af 
disse skader, som skyldes en hidtil ukendt svamp i Danmark Neonectria 
neomacrospora, der tilsyneladende går på de fleste arter af ædelgrans-
lægten. Derfor angriber den også på den vigtigste juletræsart nord-
mannsgran og den beslægtede nobilis, der mest bruges til dekoration-
sgrene. Bekymringen var stor og betød, at en række afprøvnings- og 
forsk ningsaktiviteter blev sat i værk.

http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/
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Her og nu er anbefalingen saneringshugst og -klipning, så smittetrykket reduceres. Frøplantagerne, tilknyttet det danske 
forædlingsprogram for juletræer, var også truet, og en sanering af de dårligste træer blev gennemført i samarbejde med 
Naturstyrelsen og private frøplantageejere. Da svampens biologi stort set er ukendt, er der indledt forskning i dens popu-
lationsgenetik (er der flere varianter?) og spredningsmønster (hvor langt flyver dens sporer?). Forskningen skal på sigt give 
større forståelse for svampen og dermed også mulighederne for at undgå skader.

Træernes genetiske forskelle i modtagelighed, både mellem arter og inden for arter, undersøges også. Med udgangspunkt 
i Arboretets samling af 40 ædelgranarter er der således fundet store artsforskelle i modtagelighed. Inden for arten Abies 
lasiocarpa er der anseelige forskelle alt afhængig af, hvor materialet stammer fra geografisk. I nordmannsgran ser vi stærke 
genetiske forskelle blandt de enkelte frøtræer i frøplantagerne, som kan udnyttes til et mere resistent plantemateriale. Resul-
taterne antyder, at insekter i form af ædelgranlus kan have indvirkning på skadernes opståen.

Kontaktperson: Erik Dahl Kjær, professor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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K. Nye metoder til kortlægning af havfriluftsliv

Dette projekt omfatter en såkaldt “crowd source-baseret” inddatering 
af aktivitetssteder for havfriluftsliv. Projektet har udviklet og afprøvet 
en PPGIS-metode (Public Participation Geographic Information 
Systems) i forhold til havfriluftsliv. I projektet er der etableret et digitalt 
redskab til inddatering af aktiviteter koblet til et kort spørgeskema, 
som uddyber aktiviteten, brugsmønster, klubmedlemsskab m.m. Gen-
nem dialog med organisationer og snowball-sampling på sociale me-
dier har projektet givet en lang række friluftsorganisationer og deres 
medlemmer mulighed for at bidrage til denne kortlægning. Projektet 
har anvendt sociale medier som facebook og medlemskab af en lang 
række virtuelle netværk og fora til at nå så langt ud som muligt.

Indrapporteringen for det første år (fra november 2014) omfatter 
7.688 punkter og linjer. Indrapporteringen har været stor for især kajak (1.310), lyst- og fritidsfiskeri (1.121), surfing (1.059), 
sejlads (988), badning (980), dykning (794) og jagt (764). Disse inddateringer giver en stor indsigt i de geografiske mønstre 
for enkeltaktiviteter, der kan bidrage til en geografisk opskalering.

Havfriluftslivsprojektet bidrager sammen med vandfriluftslivsprojektet til en dokumentation og national kortlægning af hav-
friluftslivet. Det er en forudsætning for, at friluftslivets interesser kan blive inddraget i den kommende havplanlægning, som 
et EU-direktiv fra 2014 pålægger alle medlemslande at gennemføre inden 2021.

Projektet er startet i 2014 med støtte af Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Det er stadig i gang og udføres af Berit C. Kaae, 
Anton S. Olafsson og Hélène Draux. Se mere om projektet på www.havfriluftsliv.dk og på projektets facebookside  
www.facebook.com/Havfriluftsliv.

Kontaktperson: Berit C, Kaae, seniorforsker, Anton S. Olafsson, adjunkt og Hélène Draux, postdoc
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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L. Nyt kort viser skovenes naturværdier

Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i fællesskab udviklet et kort over High Nature Value (HNV) i danske skove. 
Vi har samlet eksisterende data over arter og indikatorer, som viser, hvor vi har de mest værdifulde skove for biodiversiteten. 
Datagrundlaget for HNV-skovkortet består af en række såkaldte proxyer, der er knyttet til et bestemt sted og fungerer som 
indikatorer for naturkvalitet. Desuden består datagrundlaget af en artsscore, som er beregnet ved at summere fund af 
rødlistede arter. Fundene er tildelt stigende vægt, jo mere truet arten er, jo mere sikker artens tilknytning er til stedet, og jo 
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mindre dens udbredelse er. HNV-skov er det første kort over natur-
værdier, som specifikt er målrettet skovene, men det må ikke opfattes 
som en egentlig kortlægning af naturen i de danske skove. 

HNV-skov er baseret på de bedste eksisterende data om indikatorer 
for værdifuld biodiversitetsrig skov, men ingen af disse indikatorer er 
perfekte. Arterne har aldrig været kortlagt systematisk, og mange af 
de anvendte data stammer fra dygtige amatørers frivillige observation-
er. Proxyerne er ikke direkte mål for levestedernes tilstand i skovene, 
men snarere indikatorer for disse. Desuden er der vigtige aspekter af 
skovenes struktur og drift, som vi ikke har sikker viden om.

HNV-skovkortet kan bruges af den enkelte skovejer til at identificere 
arealer, der skal have særlig opmærksomhed. Det kan f.eks. være i forbindelse med opdatering af driftsplaner på ejendom-
sniveau, hvor der er behov for at udpege arealer til særlig beskyttelse, nøglebiotoper e.l. HNV-skovkortet kan også bruges 
som grundlag i arbejde med certificering, eventuelt suppleret med lokale registreringer.

Kontaktperson: Vivian Kvist Johannsen, seniorforsker
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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M. Skovejeres frivillige kontrakter om miljø og natur

Internationalt er der et voksende fokus på, hvordan man gennem intelligente reguleringer og frivillighed kan involvere private 
jordejere i en forbedret beskyttelse af natur og biodiversitet og i at fremme økosystemtjenester, som samfundet efterspørger. 
En af de centrale muligheder i debatten mellem forskning og forvaltning er brugen af auktioner.

I regi af EU-projektet NEWFOREX har forskere ved IFRO undersøgt danske skovejeres præferencer for betingede kontrakter 
om levering af økosystemtjenester. Det blev gjort i et eksperiment, der efterlignede en auktion. Eksperimentet bestod i en 
stikprøve, der dækker 12,5 % af det samlede private skovareal. De tiltag, skovejerne skulle forholde sig til, involverede at 
lade gamle træer stå til naturligt henfald, at udlægge urørt skov, at acceptere en mindsteandel af løvtræer og endelig øget 
adgang for offentligheden. Tiltagene ville ske mod specifikke reduktioner i ejendomsskatterne. Skovejerne kan allerede 
have etableret nogle af disse ting af egen kraft og ud af egne interesser. I så fald burde de være villige til at acceptere lavere 
kompensationer – til gavn for omkostningseffektiviteten.

Resultaterne viser, at skovejerne er parate til at lade enkelttræer stå til naturligt henfald og udlægge urørt skov til priser, der 
er meget tæt på de sandsynlige tabte indtægter. Mange skovejere kræver relativt høje kompensationer for at udvide of-
fentlighedens adgang til den samme som i statens skove. Derudover viser resultaterne også, at netop skovejere, der allerede 
i dag beskytter enkeltræer, har udlagt urørt skov eller tillader udvidet adgang, har betydeligt lavere betalingskrav. Det skal 
imidlertid understreges, at disse estimater er opnået netop under en forudsætning om, at skovejerne ville blive betalt samme 
pris for samme tiltag. Det giver netop incitamentet til at signalere de sande betalingskrav.

De første resultater er publiceret i tidsskriftet Ecological Economics.

Kontaktperson: Suzanne Elizabeth Vedel, adjunkt
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å 

N. Vandorienterede friluftsaktiviteter i Danmark

Dette projekt omfatter en stor repræsentativ undersøgelse af vandorienteret friluftsliv i Danmark med over 10.000 svarper-
soner, koblet med en kortlægning af specifikke aktivitetssteder. Det er første gang, der er lavet en så detaljeret og geografisk 
orienteret undersøgelse af vandorienteret friluftsliv her i landet. Det omfatter alle former for friluftsliv, hvor vand indgår i 
oplevelsen (fx en gåtur langs stranden eller en tur i havkajak). Deltagelsen i over 100 aktiviteter er undersøgt. Den store stik-
prøve giver en helt ny indsigt i også de mange små vandaktiviteter, der ellers ofte blot bliver grupperet som “andet”. Resul-
taterne viser bl.a., at 78 % af den voksne danske befolkning har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden for det seneste år. 
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De otte største aktivitetsgrupper er:
1) ture og ophold langs strand, fjord, sø, vandløb eller andet vandom-

råde (64 % af den voksne befolkning), 
2) badning, svømning, sopning m.m. (34 %), 
3) naturobservationer (20 %), 
4) kulturaktiviteter som fx havnefestivaller (15 %), 
5) sejlads – alle former (13 %), 
6) indsamling – fx rav, muslinger og fossiler (10 %), 
7) lyst- og fritidsfiskeri (9 %), og 
8) roning – kajak, robåd, kano m.m. (6 %).

Spørgeundersøgelsen er koblet til en digital kortlægning, hvor svar-
personerne har markeret aktivitetssteder. Ud fra det er der lavet kort 
over den rekreative intensitet i 5 x 5 km celler. Disse kort er sammenstillet med fuglekort for en række udvalgte vandfugle-
arter, og overlapszoner er identificeret. Kortet er interaktivt, så man selv kan sammenstille data efter behov.

Projektet er udarbejdet for Friluftsrådet af Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Københavns Universitet, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning. Forfattere: Karsten Laursen, Berit C. Kaae, Jesper Bladt, Hans Skov-Petersen, Jonas Rømer 
Kofoed, Preben Clausen, Anton Stahl Olafsson, Hélène Draux, Ib Krag Petersen, Thomas Bregnballe, Rasmus Due Nielsen, Ole 
Roland Therkildsen og Thomas Eske Holm. Projektets interaktive kort og rapport er publiceret på www.vandfuglefriluftsliv.dk.

Kontaktperson: Berit C. Kaae, seniorforsker
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å
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O. Økosystemtjenester i landskabet

EU har en ambition om, at en fremtidig bæredygtig forvaltning af økosystemerne, både de beskyttede og de benyttede, skal 
bygge på en indsigt i alle de forskellige værdier, som økosystemerne giver borgerne. Nationalstaterne skal inden 2020 have 
kortlagt økosystemerne i deres respektive lande og opgjort økosystemtjenesterne og deres værdier på tværs af forskellige 
anvendelser.

Som grundlag for dette arbejde har DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og IFRO gennemført 
tre samarbejdsprojekter med Ministeriet for Miljø og Fødevarer. I 2014 beskrev vi grundlaget for at kortlægge og vurdere 
en række økosystemtjenester. I 2015 gennemførtes en kortlægning af økosystemtjenester i Limfjordsoplandet, der demon-
strerer, hvordan de kan øges eller reduceres ved forskellige tiltag. I 2016 følger vi op med en værdisætning af ændringerne 
ved forskellige scenarier.

Projekterne har fokus på fødevare- og træproduktion, rekreation, jagtværdier, biodiversitetsbeskyttelse, næringsstofudledn-
ing og klimaeffekter. Analyserne viser blandt andet, at hvis man forfølger forbedringer i de enkelte økosystemtjenester – en 
og en – gennem ændringer i arealanvendelsen på 1-5 % af det produktive areal i regionen, så kan der for nogle økosystem-
tjenester være beskedne synergigevinster at hente. Det sker, hvis de arealer, der har det største forbedringspotentiale for den 
enkelte økosystemtjeneste kun har begrænset værdi for de øvrige tjenester. Hvis man i sin arealplanlægning forfølger flere 
målsætninger ved udpegning øges synergigevinsterne selvsagt. Den første delrapport er publiceret som arbejdsrapport ved 
Aarhus Universitet.

Kontaktperson: Niels Strange, professor og Jette Bredahl Jacobsen, professor
Tilbage til 1.3 Udvalgte resultater i 2015 Å

http://www.vandfuglefriluftsliv.dk/
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Udviklingsmål 2015: Mål, milepæle og målopfyldelse TFN/VKJ 

Jf. afsnit 2 i Centerberetningen 18-03-2016 

 
 

1. Indledning 

Udviklingsmålene for 2015 omfatter de mål som Centerbestyrelsen for Skov & Landskab og center-
ledelsen har fastlagt for centrets udvikling. Til hvert udviklingsmål tilknyttes et antal milepæle, og de 
tjener som indikatorer for opfyldelsen af det pågældende mål. For perioden 2015 er der fastlagt i alt 
9 mål, som sammenlagt har 28 milepæle. Disse 9 mål med tilhørende milepæle er vist nedenfor i 
afsnit 3. 

Udviklingsmålene for 2015 blev godkendt af Centerbestyrelsen den 9. december 2014 og indgår 
som kontrakttillæg for 2015 til Resultatkontrakt 2012-15. 

Ved opgørelse af målopfyldelsen anvendes følgende 3-punkts skala: opfyldt, delvis opfyldt, ikke 
opfyldt, der herefter lægges til grund for beregningen af målopfyldelsesprocenten under antagelse 
af, at alle milepæle har samme vægt. Efter aftale med Centerbestyrelsen sigter man ved fastlæg-
gelse af milepælene mod, at 70-80 % af samtlige milepæle opfyldes rettidigt, hvorved der er mulig-
hed for ambitiøse mål samt for løbende at inddrage nye opgaver og omprioritere i den samlede 
opgaveportefølje. 

2. Målopfyldelse 

Samlet målopfyldelse 

Resultatet for opgørelsen af alle udviklingsmål/milepæle med frist i 2015 er sammenstillet i neden-
stående tabel sammen med tallene fra de foregående år:  

Målopfyldelse (%) 2012 2013 2014 2015 

Opfyldt 78 73 82 74 

Delvis opfyldt 18 19 18 26 

Ikke opfyldt 4 8 0 0 

Vurdering: 

Målopfyldelsen for 2015 er faldet i forhold til 2014. Den delvise målopfyldelse skyldes primært, at 
nogle projekter strækker sig ind i 2016, og at forskningsprojektet ’The loop City’ er igangsat men 
ph.d.-stipendiaten gik på barsel ultimo 2015. Dertil kommer, at man afventer finansiering for nogle af 
projekterne.  

Resultatet er efter lederteamets opfattelse tilfredstillende.  
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3. Mål, milepæle og målopfyldelse   

Nedenstående tabel viser de mål og milepæle, som har frist i 2015. 

Forklaring til kolonnerne:    

MO Målopfyldelse: 1 – opfyldt, 2 – delvis opfyldt, 3 – ikke opfyldt 

Bem. Bemærkninger til (afvigelse i) målopfyldelsen 
 

Målnr. Måltitel Milepæl Målopfyldelse 
1 = opfyldt 
2 = delvist 
opfyldt  
3 = ikke op-
fyldt 

Bemærkning (udfyldes 
altid ved angivelse af 
2 eller 3) 

S01 Forskning og formid-
ling inden for faglige 
indsatsområder skov, 
natur og biomasse 

Kulstofbalancer i skov - 
publicering af resultater 
fra flere projekter 

1 
  

Lignin fra planteceller, 
egenskaber og struktur 
(biorafinering) 

1 
  

Asketræer - resistens og 
selektion 

1 
Projekter fortsætter 

Kortlægning af skove 
med potential for biodi-
versitet 

1 
HNV skovkort publice-
ret 

Kulstofbinding i jord, 
rødder og litter - effekt 
af træart, jordbund og 
klima 

2 

Projekt afsluttes i 2016 

S02 Styrkelse af skovenes 
og naturens rolle 

Poppel - til energi og 
kulstof 

1 Ph.d. projekt med 
artikler under afslut-
ning 

ENERWOODS - publice-
ring af resultater 

1 Se: 
www.enerwoods.ku.dk  

Restaurering - natur og 
skov 

1 Projekter på Bornholm 

Grundvandsdannelse i 
samspil med jord og 
arealanvendelse (publi-
cering af tværgående 
projekt) 

1   

Publicering af resultater 
fra Nørholm Hede - 
langsigtet urørt succes-
sion 

1 Temanummer i Flora 
og Fauna om heder 

Start af projekt om gen-
puljer i DK og i Iran ift. 
tilpasningsevne og kli-
maændringer 

2 Afventer finansiering 

http://www.enerwoods.ku.dk/


Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A01 – Side 3 af 5 

 

Skadevoldere og invasi-
ve arter - forvaltnings-
planer opdateres 

1 Opdatering af lister, 
faktaark og risikovur-
deringer for invasive 
arter afsluttet 

S03 Forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 

Enkel indgang til Skov & 
Landskab gennem links 
til IGN og IFRO 

1 
Vil blive yderligere 
forbedret i 2016 

Videntjeneste og råd-
givning - fornyelse og 
fastholdelse 

2 
Afventer teknik og 
mandskab 

Publicering af resultater 
fra skovstatistik i rap-
porter og kortteamer 

1 
  

Opdatering og fornyelse 
af langsigtede forsøg, 
herunder rapportering 
af resultater 

2 Rapport forventes 
april 2016. Midler be-
vilget til formidling i 
2016 

S04 Forskning og under-
visning i forbindelse 
med Helseskoven 
Octavia 

Konceptmodellen Helse-
skoven Octavia publice-
ret 

1 
  

Fysiologisk forskningpro-
jekt (skov/bymiljø) med 
70 kvindelige studeren-
de igangsat 

1 

  

Undervisningstiltag for 
studerende og praktike-
re igangsat 

2 
Afventer analyse af 
data 

S05 Forskningsprojektet 
Fremtidens Landska-
ber - 13 eksempler på 
planlægning af dan-
ske kulturlandskaber 

Faglig understøttelse af 
de 13 projekter, herun-
der dataindsamling, 
analyser, mødeaktivite-
ter med div. interessen-
ter, ideudvikling 

1 

  

Afholdelse af 2-3 fælles 
arrangementer for sam-
arbejdespartnerne i 
Fremtidens Landskaber 

1 

  

Faglig formidling: Afhol-
delse af op-
læg/præsentationer 
samt publicering af ar-
tikler i fagtidsskrifter 

1 

  

S06 Igangsættelse af 
forskningsprojektet 
The loop city 

Indsamling af data og 
nærmere tilrettelægning 
af projektet  

2 
 
 

Projektet er igangsat 
men Ph.d.-
stipendiaten gik på 
barsel ultimo 2015  
 

 
 

Opstartsseminar med 
deltagelse af relevante 
lokale aktør 

2 

Udvikling, præsentation 
og diskussion af delre-
sultater 

2 
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Ph.d.-kursusdeltagelse 2  

S07 S&L's bidrag til ud-
dannelse af kandida-
ter til sektoren 

Deltagelse i SCIENCEs 
matchmaking aktiviteter 
og forsat indsats for 
flere erhvervsprojekter 
til studerende og andre 
tiltag til sikring af er-
hvervskontakten 

1   

Konsolidering af de øge-
de S&L bidrg til uddan-
nelser som klimauddan-
nelsen, miljøøkonomi og 
naturforvaltning  

1   

Succesfuld implimente-
ring af SCIENCE's del af 
MSc Global Develop-
ment 

1   

S08 Fremsynet miljøøko-
nomisk og -politisk 
viden for en bære-
dygtig udvikling 

Formidling af ny viden 
og opstart af nye aktivi-
teter om vindmøller i 
det åbne land 

1   

Ny viden og nye aktivite-
ter indenfor vand, næ-
ringsstoffer, randzoner i 
landskabet 

1   

Formidling af ny viden 
om holdninger og hand-
linger på tværs af jæge-
re, lodsejere og befolk-
ning - i forhold til jagten, 
vildtforvaltning, ulven 
og meget andet 

1   

Byrummets værdi for 
virksomhederene og 
boligejerne og betyd-
ningen for lokalisering 
og boligvalg - forsat 
formidling og opstart af 
nye projekter 

1   

Internationalt samar-
bejde om miljøproble-
mer - formidling og op-
start af nye projekter 
indenfor klimaplitik og 
biodiversitetsbeskyttelse 

1   

Ny viden og forsat ar-
bejde for nye og større 
aktiviteter om værd-
isætning og kortlægning 
af økosystemtjenester 

1   
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S09 Globaliseringen, kli-
maet og miljøet – 
internationale udfor-
dringer 

Implementering, data-
indsamling og analyser 
af større danskernes og 
landmændenes holdnin-
ger til forbrug og anven-
delse af GMO'er 

1   

Deltagelse i KU's indsat-
ser indenfor de igang-
væreende KIC initiativer 
om klima, ressourcer og 
energi 

2 
Få midler bevilget til 
KU og komplekst KIC 
system 

Igangsættelse af feltak-
tiviteter indenfor 
REDD+, skovforvaltning 
etc.  

1   
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Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A02 

Afrapportering af leverancer 2015 i relation til Miljø- og Fødevaremini-
steriet 

TFN 

Jf. afsnit 2 i Centerberetningen 18-03-2016 

 

Specifikation af leverancen:  
M: Myndighedsberedskab (pinden har en art, hvor man kan sige der er kapacitet bag til dette) 
A: Videnskabelige artikler, danske som udenlandske 
F: Formidlingsartikler til dags- og fagpresse 
R: Rapporter - typisk danske projektrapporter 
D: Dataindsamling - dækker løbende aktiviteter, der investeringer i fremtidig output. Særligt på GIS, overvågning etc. 
T: Temadage og konferencer 
K: Kapacitetsopbygning - dækker områder, hvor S&L er ved at investere i egen kapacitet eller laver aktiviteter, der opbygger andres kapacitet  
 

Nr. 
S&L indsatsområ-
de Leverance 

Ansvarlig  
afdeling 

Målopfyldelse 
(1=opfyldt, 
2=delvist op-
fyldt, 3=ikke 
opfyldt) Begrundelse 

1 Skov og økologi          

1.1 Jord, næringsstoffer 
og vand  

Kulstof, kvælstof og vand i skove og 
andre naturnære økosystemer - her-
under udveksling af klimagasser  SNB: M,D 1   

    Klimaeffekter på økosystemer  SNB: M, A 1 
     Kulstofbalancer i skov  SNB: M, A, R, D 1   

    Vandbalancer, særligt ift. skov  SNB: M, A, D 1 
     Poppel-energiskov, produktion og mil-

jøgoder  SNB 1 
Anders Tærø Nielsen – PhD af-
handling 

    Klimaforandringer og kulstofallokering 
til rødder og organisk SNB 1 
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    Kvælstofs effekt på stabiliteten af jor-
dens organisk  SNB 1 

 
1.2 

Biodiversitet og 
habitater  

Tilpasningsafhængighed af genetisk 
variation  SNB: M 1 

Studie af naturlige lindebevoks-
ninger publiceret 

    
Biodiversitet og habitater - flora og 
fauna - på både dansk og internationalt 
plan SNB: M, A, F, D 1 

 
    

Metoder til kortlægning af skovenes 
diversitet, identifikation af HNV skove  SNB: M, A, R, F 1 

 

    
Evidensbaserede virkemidler – fornyet 
projektansøgning i samarbejde med 
andre forskningsmiljøer  SNB: M, A, D 1 

 
    

Biodiversitet i skovnaturtyper, jf. habi-
tatdirektivet  SNB: M 1 

 

    
Udvikling i skovbundsflora efter skov-
rejsning og tiltag, der kan fremme di-
versiteten  SNB 1 

 

    
Undersøgelse af trade-off mellem mil-
jøgoderne biodiversitet og kulstofbin-
ding i semi-naturlige økosystemer  SNB 1 

 
    Forvaltning af dødt ved  

SNB 1 
Speciale i gang, opgørelser ift. 
projekter 

    
Værdisætning af og omkostninger ved 
biodiversitetsbeskyttelse i skov NEW-
FOREX WP2/3 / VKR  MNR: M, A, F, T 1   

    
Ph.d. afsluttes (S.B. Hussain): Valuing 
forest wetlands and distributional ef-
fects   MNR: M, A, T 2 Forlænget til midt 2015 

    
Ph.d. afsluttes (A. Filuyshkina): Plan-
ning for forest ecosystem services  MNR: M, A, T 1   

1.3 
Vedplanters gen-
ressourcer  

Design og driftsforskrifter for fremti-
dens frøkilder til skov og landskab  SNB: M, R 1 

Anbefalinger til indhold og design 
af nye frøplantager i ask 

    
Løbende opdatering og vedligehold af 
portalen ’plantevalg.dk’  SNB: M 1 

Opdateret med prioritering af nye 
frøkilder 2015 
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Resultater af tilpasnings-, produktions- 
og metodestudier; og vurdering af re-
sultaternes omsætning til praksis  

SNB: D, A, F 1 

Videnblade om forædling i doug-
lasgran, data indsamlet til vurde-
ring af vinteregeprovenienser. Da-
tabearbejdelse og udpegning af 
kloner i sitkagran og grandis klon-
frøplantager med biomassepro-
duktion som formål.   

    
Indlejring af vævskulturlaboratorium fra 
SNM  SNB: A, K 1 

 1.4 Invasive arter, syg-
domme og skade-
dyr  

Tilpasningsafhængighed af genetisk 
variation  

SNB: M 1 

Undersøgelser af genetisk variati-
on i tilpasning i en række af Natur-
styrelsens frøkilder 

    

Portefølje af asketoptørre  
SNB: M, A, R, F, 
D 1 

Aktiviteter på en række områder 
inkl. omfattende data indsamling 
og monitering. Publicering af artik-
ler.  

    
Invasive arter og klimaændringer, som 
truer den naturlige flora og fauna  

SNB:M, A, F, D 1 

Genetiske studie af spredning af 
invasiv gyvel gennemført i 2015 
(publicering i 2016 EDK), risiko-
vurdering og listeopdatering (HPR) 

    Fysiologi, miljøbelastninger, specifikke 
sygdomme og skadedyr, samt forvalt-
ning af sådanne problemer, herunder 
håndtering af risikotræer  SNB: M, A, F, T 1 

     
Projekter om Neonectria i de danske 
skove igangsættes 

SNB: M, R, F, D 1 

Data indsamling fra ædelgranpro-
veniensforsøg, PhD projekter om 
biologi og resistens i gang 

    Forvaltning af plante- og dyrearter ba-
seret på faglige studier  SNB 1 Faktaark om invasive arter 

    Opdaterede forvaltningsstrategier for 
skadevoldende insekter tilknyttet træer  SNB 2 

I proces ved Hans Peter Ravn. 
Bemanding styrket i 2016 

1.5 Klimaændringer 
Tilpasningsafhængighed af genetisk 
variation  

SNB: M, A 1 

Serie a proveniensforsøg opret-
hold og fulgt. Ph.d.-projekt om 
refugiers potentielle betydning for 
fremtidigt arts- og frøkildevalg op-
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startet. 

    Tilpasning til klimaændringer  

SNB: M, R, F 1 

Analyser af genetisk responspo-
tentiale gennemført for en række 
arter med henblik på publikation i 
2016 

    Kulstofbalancer i skov  SNB: M, A, D 1 Flere projekter og overvågning 

    
Effekter af retablering af vådområder 
på klimagasser  SNB: M, A 2 

Ansøgninger ikke bevilliget, forsø-
ger igen 

    
Biomasseproduktion og relaterede 
analyser, herunder ’life cycle analyses’, 
LCA  

SNB: M, A, R, F, 
D 1 

Afslutning af ENERWOODS pro-
jektet 

    
Non-CO2-klimagasser fra våde skov-
jorde efter ændringer i dræningstil-
stand  SNB 2 

Ansøgninger ikke bevilliget, forsø-
ger igen 

    
CMEC: International koordinering og 
biodiversitet under klimaforandringer - 
biodel   MNR: M, K 1   

    
Publicering af artikler om skovejeres 
beslutningstagning under klimausik-
kerhed  MNR: A, F 1   

1.6 
Juletræer og pynte-
grønt 

Bedre plantemateriale  
SNB: D, A, F 1 

Opmålinger og tyndinger i Frø-
plantager 

    Skovovervågning - fokus på juletræer  SNB:M, F, R, D 1 Fokus på Neonectria 

    
Neonectectria – sygdomsbeskrivelse, 
sammenspil med genetik og evt. vecto-
rer, og forebyggelse SNB: M, A, R, F 1 

PhD opstartet, analyser udført, 
artikler under publicering 

    
Bidrag til MST’s vurdering af pesticider 
til juletræer og pyntegrønt  SNB: M 1 

Ansøgninger vedr neonectria på 
nobilis udarbejdet 

    
Praksisrettede ansøgninger hvis finan-
siering findes  SNB: M, A, F, R 1 

Mange ansøgninger til Praksisnæ-
re Forsøgs ordningen under NST 

1.7 
Naturpleje og -
genopretning 

Økologisk genopretning af skove og 
andre se-mi-naturlige økosystemer  SNB: M, A, F 1   

    Bornholm som case område  SNB: M, A, F, R 1 
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Vildtgræsning i skovene- Skovgræs-
ning og græsning af vildt i naturplejen, 
afslutning og publicering af flere pro-
jekter  SNB 1 

 
    Naturplejebog 

SNB 2 
Rita M. Buttenschøn arbejder på 
sagen 

    
Aktiviteter om kortlægning af økosy-
stemtjenester og EU MAES opfølgning  MNR: M, D, K 1   

1.8 Skovdyrkning Bedre plantemateriale til skovrejsning  
SNB: M, D, A, F 1 

Genetiske målinger og selektion i 
frøkilder. Bidrag til nye frøplanta-
ger i ask. 

    
Skovdyrkning (arter, foryngelse, be-
voksningspleje, hugst, produktion)  SNB: M, A, F, D 1 

ENERWOODS samt flere andre 
projekter og forsøg 

    Naturnær skovdrift, konvertering  
SNB: M, F, D 1 

Start af ny Ph.d. studerende i em-
net 

    
Naturnær skovdrift – kulturmetoder på 
udsatte lokaliteter  SNB: M, F 2 Afventer finansiering 

    
Økologisk genopretning af skove og 
andre se-mi-naturlige økosystemer  SNB: M, F 2 Afventer finansiering 

    
Struktur og funktion af semi-naturlige 
skovøkosystemer  SNB:M 1   

    Tilpasning til klimaændringer  
SNB: M, A, F 1 

Start af ny Ph.d. studerende i em-
net 

    
Kulstofbalancer i skov i relation til 
skovdyrkning  SNB: M, A, F, D 1 

Artikel under udarbejdelse om 
kulstofbalancer 

    
Bæredygtig produktion af biomasse – 
flere projekter  SNB: M, A, R, F 1 Bl.a. ENERWOODS 

    
Bidrag til Miljøstyrelsens vurdering af 
pesticider til skovbrug  SNB: M 1   

    
Jordtekstur og påvirkning fra kørsel i 
skov, herunder betydning og indflydel-
se på vækst af faste kørespor  SNB: D 1 Projekt igangsat med fokus på eg 

    
Langsigtet effekt af jordbearbejd-
ning/reolpløjning ved skovrejsning  SNB 2 Afventer finansiering 

    Publicering af artikler baseret på træ- SNB: R 1   
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artsforsøgene, nål  

    
Biomasse analyser baseret på træarts-
forsøg  SNB 1 Artikel under udarbejdelse 

    Kulstofdynamik i urørt skov - Suserup  SNB 2 Artikel under udarbejdelse 

    Skovrejsning  - analyser og udvikling  SNB 1   

    
Udnyttelse af rodbiomasse - potentiale 
og udfordringer  SNB: M, A 2 Afventer finansiering 

    Grundlag for tilskudssatser på området  MNR: M, R, F 1   

1.9 Skovstatistik og -
overvågning  

Sikker, omkostningseffektiv, præcis og 
akkurate opgørelser og prognoser  SNB: M, F, D 1   

  Modellerings- og analysemetoder  SNB: M, A, D 1   

    
Inventeringsmetoder fra forskellige 
skalaer i tid og rum - felt til remote 
sensing  SNB: M, A, F, D 1 Flere artikler som del af Ph.d. 

    Indikatorer og indices for biodiversitet  SNB: M, A, D, T 1   

    
Feltforsøg og skovstati-
stik/skovovervågning  SNB: M, D, R 1   

    
Rapporteringer til nationalt og interna-
tionalt behov  SNB: M, A, D, R 1   

    Skove og plantager 2014  SNB: D, R 1   

    
Kulstofregnskaber - herunder progno-
ser og dokumentation  SNB: M, D, R 1   

    
Opbygning af dataindsamling og rap-
portering i forhold til Harwested Wood 
Products (HWP) fra 1.1.2014  SNB: M, D, R 1   

    Kyoto-og UNFCCC rapportering  SNB: M, D, R 1   

    
Arealanvendelse - med fokus på skov - 
i samarbejde med AU  SNB: M, D, R 1   

    Skovdata til Danmarks Statistik  SNB: M, D, R 1   

    Skovkort til geodata.dk  SNB: M 2 Afventer teknik løsning 

    
Udvikling af forbedrede estimatorer ift. 
Skovstatistikken  SNB 2 

Finansiering til netværk bevilget til 
arbejdet i 2016 

    Metoder til opgøreler og kortlægning af SNB 2 Udskudt til 2016 
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stormfald  

2 Landskab og byer         

2.1 Planlægning i det 
åbne land 

Forskningsprogrammet Fremtidens 
Landskaber: Faglig understøttelse af 
de 13 projekter: Indsamle data, lave 
analyser, afholde møder med div. inte-
ressenter, ideudvikle samt afholdelse 
af 2-3 fælles arrangementer for part-
nerne  LAP: D, F, T  1   

    
Årlig konference om det åbne lands 
planlægning LAP: T  1 

En integreret del af Natur- og Miljø 
2015 konferencen 

    

Udbud af modul 3a og 3b i foråret samt 
4a og 4b i efteråret i Master i Landdi-
striktsudvikling og landskabsforvalt-
ning. Der afvikles min. 2 åbne temada-
ge i løbet af året.  LAP: K  1 

Alle 4 moduler er udbudt, 4a dog 
ikke afholdt grundet for få tilmeld-
te.  

    DIAPLAN: Afsluttende bog udgives.   LAP: R 1   

    

Fra småprojekter til strategisk udvikling 
- metodeudvikling.  Afsluttes 2015. 
Støttet af MBBL’s forsøgsmidler til om-
rådefornyelse og midler fra de fem 
deltagende steder: Fur, Gedser, Lund-
by, Rødding og Vestervig  LAP: M, R  1   

    
Rethink: EU projekt; Afrapportering i 
2015. Ph.d.-projekt tilknyttet.  LAP: A, D  1   

    

Hercules: EU-projekt Sustainable fu-
tures for Europe’s HERitage in CUL-
tural landscapES: Tools for under-
standing, managing, and protecting 
landscape functions and values  LAP: D  1   

    
Agforward: EU-projekt AGroFORestry 
that Will Advance Rural Development  LAP: D  1   

2.2 
Bydesign og regio-
nal udvikling  

Biodiversitet i byer, karakterisering, 
opgørelser og forvaltning  SNB: M, D, F  1   
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Invasive arter – og betydning for biodi-
viersitet i byer og potentiel indflydelse 
på sundhed  SNB: M, D  1   

    
Artikler publiceres om værdien af nær-
hed til transport, bycentre, handel etc.  MNR: M, A, F, T 1   

    
Artikler publiceres om virksomheders 
værdisætning af byrummet  MNR: M, A, F  2 Under revision 

    
Initiativ om ”sorting”-
ligevægtsmodellers anvendelse i øko-
nomiske analyser af byudvikling  MNR: D, K, T 1   

    

Center for Strategisk Byforskning. 
Formidlingsplatform, hjemmeside og 
årlig konference om byforskning rettet 
mod praktikere   

LAP / Sektion for 
Geografi: A, F, 
R, T 1   

    

PLEEC (Planning for energy efficient 
cities): EU 7. rammeprogram (CSA). 
Europæisk projekt om best practises 
for smart cities. Afsluttes i 2016. Ph.d.-
projekt tilknyttet .  LAP: D 1   

    

EU-projekt (FP7) GREEN SURGE: 
Green Infrastructure and Urban Biodi-
versity for Sustainable Urban Devel-
opment and the Green Economy. Pro-
jektets fra KU. Ph.d.-projekt tilknyttet LAP: A, D  1   

    
Ph.d.-projekt afsluttes: “Maximizing 
Ecosystem Services in Single-Family 
Housing Areas”  LAP: A  1   

    

Ph.d.-projekt afsluttes: Green Cities, 
Comparative Governance: The Role of 
Green Space in City Marketing and 
Branding   LAP: A  1   

    

Ph.d.-projekt afsluttes: Post Occupan-
cy Evaluation on Bicycle Transporta-
tion System for Future Cities - Copen-
hagen as a study case.  LAP: A 2 Ph.d. forventes færdig i 2016 
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2.3 
Landskabsarkitektur 
og urbanisme  

Projekt om udvikling af stedbundne 
potentialer i udviklingen af Danmarks 
yderområder. Dataindsamling, metode- 
og teoriudvikling  LAP: D  1   

  
  

Igangsættelse af forskningsprojektet 
The loop city.  LAP: D  1   

  
  

Projekt i BK2015 om grøn kulturarv og 
klimaforandringer – afsluttes m publi-
cering og konference,  LAP: A, T  1   

  
  

Projekt i BK2015 om storskala kultur-
arv - afsluttes m publicering og konfe-
rence   LAP: A, T 1   

  
  

Igangsætning af projekt om velfærds-
byens landskaber  LAP  2 Fondsansøgninger indsendt  

  
  

Ph.d.-projekt om Store byer – stille 
steder  LAP: D, A  1   

    
Ph.d.-projekt om Architectural quality in 
climate change adaption of urban road- 
and streetscapes  LAP: D 1   

    
Ph.d.-projekt afsluttes: Research, 
Analysis and Co-development of Tem-
porary Urban spaces.  LAP: A  2 

Ph.d.-afhandlingen forventes ind-
leveret i juni 2016 

    
PhD-projekt afsluttes: Rumlige foran-
dringer i bylandskabet som vandforsy-
nings- og vandafledningsmedium  LAP: A 2 Ph.d.-stipendiaten er på barsel 

2.4 
Park- og naturfor-
valtning  

Bedre plantemateriale  
SNB: M, R 1   

    
Skovdyrkning samt struktur og funktion 
af semi-naturlige skovøkosystemer og 
bynære skove  SNB: M 1   

    
Implementering af Green Space Award 
på dansk og nordisk plan  LAP: K  1   

    
Ph.d.-projekt om grønne områders 
kvalitet i kompakte boligområder afslut-
tes  LAP: A  1   



 

Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A02 – Side 10 af 21 

 

    

Teknisk diplomuddannelse i parkvirk-
somhed: Udbud af to obligatoriske kur-
susmoduler: 1) Strategisk Dialog, og 2) 
Opgavedeling. Gentagelse af Af-
gangsmodulet samt af tilvalgsmoduler-
ne Rs1 Klimatilpasning vha. Grønne 
Teknologier og Rs2 Innovation & For-
retningsmodeller. Udvikling og udbud 
at ny tilvalgsmodul om udendørsbelys-
ning.  LAP: K  1 + 2 

Noget opyldt, andet i proces og 
enkelte ting i dvale 

    
Vejledning i udviklingsplaner for kirke-
gårde og golfbaner.  LAP: R, K 1+ 2 1 opfyldt og 1 i proces  

2.5 
Fysisk planlægning 
og forvaltning 

Inventeringsmetoder fra forskellige 
skalaer i tid og rum - felt til remote 
sensing  SNB: M, D 1   

  
Arealanvendelse - med fokus på skov - 
i samarbejde med AU  SNB: M, D, R  1   

    

Afslutte og evaluere undersøgelse af 
mulighed for udvikling af en uddannel-
se/spor med fokus på fysisk planlæg-
ning  LAP: K 3 

Ikke gennemført grundet nedskæ-
ring og dimensionering 

    
Igangsætte forskningsprojekt om Stor-
københavns grønne områder i fortid og 
nutid LAP 1   

2.6 Planter, drift og an-
lægsteknik 

Bedre plantemateriale  
SNB: M, R 1 

 

  

  Fysiologi, miljøbelastninger, specifikke 
sygdomme og skadedyr, herunder in-
vasive arter, samt forvaltning af så-
danne problemer, herunder håndtering 
af risikotræer  SNB: M, F, D 1 

 

  
  Alternativ glatføre bekæmpelse og 

betydning for vækstvilkår for træer og 
planter  SNB: M, A, F, R 1 

     Rådgivning angående pesticidfri drift af LAP: D 1   
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golfbaner   

  

  Formidling af metoder til miljøvenlig 
anlæg og drift af grønne områder her-
under bidrag til MST’s følgegruppe for 
udfasning af pesticider på offentlige 
arealer  LAP: M, F  1   

    
Bidrag til Miljøstyrelsens gruppe i for-
hold til efteruddannelse af greenkeepe-
re  LAP: MR  1   

    

Monitering af forsøgsfelter med per-
meable belægninger ved Svanemøllen 
i regi af Ph.d.-projektet ’Urban surfaces 
in a new era’   LAP: D 1   

    

Monitering ved Helenevej, Frederiks-
berg; Magasineringsvolume, infiltrati-
onsevne og vandkvalitet ifm permeabel 
vej,  LAP: D  1   

    
Modellering af pesticidudvaskning fra 
golfbaner i samarbejde med GEUS  LAP: D  1 

Projektet kører og er færdig i slut-
ningen af 2016 

    

Ph.d.-projekt: The Urban Surface in a 
New Era - planning, design and con-
struction of sustainable urban surfaces. 
Afsluttes i 2016.  LAP: D, A 1   

2.7 
Vand – ressourcer 
og håndtering 

Anvendelse af plantemateriale og by-
nære skove i forhold til håndtering af 
vand, grundvandsdannelse og ned-
børshændelser SNB: M, A 1 

   
  

Manuskript til bog om Stormwater Ma-
nagement in Urban Landscapes   LAP:A 2   

    Eco-Cities: Projektet løber til år 2016  LAP: D  1   

  
  

Projekt om udvikling af en grøn klima-
skærm. To ph.d. studerende tilknyttet 
Forventes afsluttet i 2017.  LAP: A, D  1   

  
  

Udvikling af grøn teknologi til grå-
vandsrensning på bygningsniveau.  LAP: D 1 

Projektet forløber som planlagt og 
forventes afsluttet primo 2017 
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2.8 GIS-baserede me-
toder og jordobser-
vationer 

LIDAR baseret analyse af skov og 
træbevoksede arealer, udvikling af nye 
teknikker  SNB: M, A, F, D  1   

    
Radar, LIDAR og satellitbaserede ana-
lyser af skovarealer  SNB: M, A, D 1 

 

    

Arealanvendelse og ændringer over 
tid, særligt i relation til skov, skovrejs-
ning og skovrydning, herunder struk-
turkortlægning  SNB: M 1   

    
Planlægnings- og inventeringsmetoder 
i lyset af nye jordobservationer og øget 
strukturel variation i skov  SNB 2 Afventer finansiering 

    
Ph.d.-projekt afsluttes: Analysis of 
Human Movement Patterns. Metode-
orienteret ph.d.-projekt.  

LAP / Sektion for 
Geografi: A, D  2 

Ph.d. i proces og forventes færdig 
i 2016 

    

Rapport fra første del af studie af be-
folkningens adgang til skov, herunder 
vurdering af adgangsforholdene og 
tilgrænsende sti- og vejsystemer leve-
ret august 2013. Opfølgningen søges 
finansieret  LAP: R  1 Afsluttet i 2014 

    

Udarbejdelse af beslutningsstøttemo-
del baseret på statistisk/geografisk 
forklaring af sammenhængen mellem 
cyklismens transportandel og bystruk-
tur for danske byer og byområder. An-
søgning i proces om fase 2. LAP: D 1   

    
Udarbejdelse af nyt forsknings- og un-
dervisningsområde: Geodesign.  LAP: K  1   

    
Opstart af kandidatkursus om monito-
rering af menneskers bevægelses-
mønstre  LAP: K 2 

Grundet manglende tilmeldinger 
ikke gennemført  

3 
Økonomi, politik 
og planlægning 

  
      



 

Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A02 – Side 13 af 21 

 

3.1 Skov- og natur- og 
miljøøkonomi  

Formidling af ny viden om skovejere og 
villighed til at øge miljøgoder fra skov  MNR: M, A, F 1   

    
Formidling af dybere analyse fra om 
befolkning, jægere og lodsejere i pro-
jektet Jagt, Vildt, Samfund  MNR: M, A, F, T 1   

    
Formidling af økonomiske analyser af 
skovbrugets rammevilkår mm.  MNR: M, A, F 1   

    
Beredskab og analyser af design af 
incitamenter og tilskudsordninger på 
MIM’s område  MNR: M 1   

    
Klimatilpasning og skovejeres opfattel-
se af klima, betydning for økonomiske 
beslutninger  MNR: A, F 1   

    
Holdninger til GMO blandt producenter 
og forbrugere  MNR: D, A, K  1   

    
Lodsejerne og ulven - formidling af 
resultater fra spørgeskema  MNR: M, F  1   

    
Evaluering af randzoner i BUFFER-
TECH - opstart og dataplanlægning  MNR: D, T, K 1   

    
Dataindsamling om klimapolitik og eti-
ske spørgsmål  MNR: D 1   

    
Gennemførsel af kursus vedr. subsi-
stensøkonomi i samarbejde med Ilisi-
matusarfik/Grønlands Universitet.  MNR: K, F 1   

    

Etablering af datagrundlag vedr. grøn-
landske fangerhusholdningers økono-
mi i samarbejde med Ilisimatusar-
fik/Grønlands Universitet. MNR: D, K 1   

    
Dataindsamling I projektet 
GREEiNSECT  MNR: D, K 1   

    

Ph.d. afsluttes (L. R. Møller): Skov- og 
landbrugssektoren i et skiftende klima: 
Analyse af vekselvirkninger mellem 
tilpasning til klimaændringer og reduk-
tion af drivhusgasser  MNR 2 Let forsinket 
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Ph.d. afsluttes: “Værdisætning af bio-
diversitetsbeskyttelse i en udviklings-
kontekst”  MNR: A, F 1   

    
Ph.d. afsluttes:”Ecosystem service 
begrebet set i en ressourceøkonomisk 
tankegang  MNR: A, F 1   

3.2 
Miljøpolitik og -
sociologi  

Vindmøller og konflikter i landskabet  
MNR: D, T, K  1   

    
Ph.d. afsluttes og formidles (A.S. Niel-
sen: “Skovejeres villighed til at gå ind i 
eksisterende skovtilskudsordninger”  MNR: A 1   

    
Ph.d. afsluttes og formidles (L. Tjør-
ring: “Borgeres motivation for klimatil-
tag i hjemmet” MNR: A 1   

    
Dataindsamling om markvildtlav og 
borgerdrevet forvaltning af det åbne 
land  

GU / MNR: D, K, 
F 1   

3.3 
Natur- og miljøplan-
lægning 

CMEC: International koordinering og 
biodiversitet under klimaforandringer – 
econ- del  MNR: M, D, K  1   

  
  Formidling fra oversigtsprojekt om 

økosystemydelser  MNR: M, F 1   

  
  Artikler om biodiversitets- og vildtfor-

valtning I en rumlig kontekst publiceres  MNR: M, A, F 1   

  
  Dataindsamling om værdisætning stu-

dier i forbindelse med DNMARK  MNR: D, K 1   

  
  Opstart af EU projekt om økosystem-

tjenester  MNR: M, D, K 3 Den tabte vi så - pokkers 

  
  Videreføre projekt om evaluering af 

klimatilpasning i Kokkedal  LAP: D  2 Færdiggøres i 2016 

  

  Forskningsalliancen dNmark: Nationalt 
forskningssamarbejde om Kvælstofud-
ledning fra landbruget. Scenarier for 
lokalitetstilpasset miljøregulering  LAP 1   
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4 Udviklings- og 
miljøstudier 

  
      

4.1 
Vedplanters gen-
ressourcer 

Redskaber til kontrol af certificering  
SNB: M 1 

Meetings attended in the Ministry  
/ eller Løbende dialog med NST 
om brug af DNA metoder 

4.2 Institutioner, politik 
og naturressourcer 

Samarbejde med EFIs FLEGT/REDD-
program   GU: M, R 1   

    
FLEGT i relation til miljøbeskyttelse 
kontra udvikling G&E  GU: M, A, T 1   

    
Resultater publiceres om REDD, 
governance, institutioner og udvikling 
Tz  GU: A 1   

    Naturressourcer, konflikter og udvikling  MNR: M, D,A 1   

    

Feltarbejde i projektet “Science and 
Power in Participatory Forestry” startes 
op med partnere i Nepal og Tanzania, 
inkl. ansættelse af 4 Ph.d. studerende.  GU: D, K 1   

    

Dataindsamling Strengthening Civil 
Society and Private Sector Participa-
tion in Forest Law Enforcement and 
Governance for Sustainable Forest 
Management in Cameroon, Democrat-
ic Republic of Congo, Ghana and Ivory 
Coast  GU: D, K 1   

    
Dataindsamling FLEGT in Myanmar; 
Laying Foundations & Mobilizing Civil 
Society:  GU: D, K 1   

    
Opstart af projektet “Access and exclu-
sion along the charcoal commodity 
chain in Ghana  GU: D, K 1   

    
Samarbejdsprojekt med Yale (B. 
Cashore) om legalitetsverificering i 
svage stater  GU: D, A 1   

    Ph.d. afsluttes: (Susan Chomba)  “For- GU: A 1   
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ests and livelihood in Kenya  

    
Ph.d. afsluttes (C.B. Muthee) “Legal 
pluralism and decentralization in Ken-
ya” GU: A 1   

    
Ph.d. afsluttes (S. Shareen): “Govern-
ing the conflicted commons: Democra-
cy in the Indian tribal belt”   GU: A 1   

    

Ph.d. afsluttes (Kimlong Ly) “Integra-
tion of youth into smallholding agricul-
ture. Challenges, impacts and 
prospects: Perspectives from Cambo-
dia”  GU: A 1   

4.3 Fattigdom og skov-
afhængighed 

Redskaber til produktionsforbedring  
SNB: D, A, F 1 Vegetaion map for Africa version 2 

    
2 ph.d.-projekter omkring produktions-
forbedring af hjemmehørende træarter 
i agro-forestry  

SNB: D, A, F 1 

Adja Diallo forsvaret sin PhD om 
Acacia senegal i Senegal. Richard 
Asara forsvaret sin PhD om brug 
af træer i Cacaodyrkning i Ghana 

    

Analyse og afslutning af projektet 
“Poverty and ecosystem Impacts of 
payment for wildlife conservation initia-
tives in Africa: Tanzania’s wildlife Man-
agement Areas”  GU: D, K 1   

    
Dataindsamling i projektet “Transiting 
to green growth: natural ressources in 
Nepal” GU 1   

    
Resultater publiceres om krybskytteri, 
kontrol og fattigdom i Tz  GU: M, A, F 1   

    Resultater publiceres fra ComForM III  GU: A, F 1   

    
Projekt afsluttes ”Implementering og 
udrulning af e-learning” GU: A, F 1   

    

Ph.d. afsluttes (Xi Jiao) ” Rural liveli-
hoods, climate change and micro-level 
adaptive capacity in the Greater Me-
kong Subregion”  GU: A 1   
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Ph.d. afsluttes (L.C. Charlery) ” Analys-
ing household-level poverty dynamics 
in rural communities in developing 
countries”  GU: A 1   

    Phd. Afsluttes: Rikke Stamp Thorsen GU: A 1   

    

Ph.D. afsluttes (J. Msinde) Agro-
pastoralists Migrants and Agricultural 
Communities Coexistence and Liveli-
hood Opportunities in Tanzania. GU: A 1   

4.4 Grønnere byer ”Water resilient cities”, samarbejde 
med Dar es Salaam og Addis Ababa 
om klimatilpasning med fokus på vand 
og fysisk planlægning.  LAP: A, D  1   

    

Undervisningskursus Urban Water 
Management, der udbydes i regi af 
Sino-Danish Centre for Research and 
Education, under kandidatretningen 
Water and Environment  LAP: K 1   

4.5 
Klimaforandringer 
og miljø 

Redskaber til tilpasning og afbødning 
under tropiske forhold  

SNB: D, A, F 1 

Vegetaion map for Africa  version 
2 / Studier af frugttræarters til-
passning i Vestafrika 

    
Implementering af REDD+ og skovbe-
varing i troperne SNB: M, D 1 

Projects Sulawesi and Harapan 
implemented 

    
Kulstof, kvælstof og vand i skove og 
andre na-turnære økosystemer - her-
under udveksling af klimagasser  SNB: M, D 1   

    Tilpasning til klimaændringer  SNB: M, D 1   

    Kulstofbalancer i skov  SNB: M, A, D 1   

    
Dataindsamling mm projekt “REDD+, 
the forest grab of all times?”  GU: D, K  1   

    
Harapan-projekt analyser ‘The socio-
economics of forest restoration  GU: A, D  1   

    
Ph.d. afsluttes: “REDD+, Inclusion of 
degradation in baselines”  GU: A, F  1   
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Ph.d. afsluttes: (E. Ezekiel) “A growth 
model of the miombo woodlands and 
implications for carbon pools”  GU  1   

5 
Biomasse og bio-
energi 

  
      

5.1 
Biomasse – struktur 
og funktion  

Plantecellernes molekylære struktur og 
organisering, herunder kobling til 
vækstvilkår  SNB: M, A 1 

Årringsanalyser, projekt stadig i 
gang 

    

Grundlæggende og anvendelsesmæs-
sig forståelse af sammenhængen mel-
lem struktur og funktion ved konverte-
ring af biomasse  SNB: M, A 1   

    Wood furufrylation – træ i vand  SNB: M, A 1 Flere projekter startet i 2015 

    
Igangsættelse af post.doc om arkæo-
logisk træ  

SNB: M, A 1 

I samarbejdet med Nationalmuse-
et med fokus på klimaændringer 
og Grønland 

5.2 Biomasseprodukti-
on og ressourcer 

Produktionsopgørelser og -forbedring  
SNB: M, D 1   

  
  

Biomasse produktion og interaktion 
med vækst-vilkår  SNB: M, A 1   

    Tilpasning til klimaændringer  SNB: M, A 1   

    Kulstofbalancer i skov  SNB: M, A, D, R 1   

  

  

Kulstofbalancer og LCA-analyser - 
med udgangspunkt i øget biomasse 
produktion fra skov (ENERWOODS 
projekt - WP2)  SNB: M, A 1 

   
  

Biomasseproduktion (Bioressource, 
Bio4Bio, B21st)  SNB: M, A, F 1   

  
  

Biorefinery platform - Climate KIC - 
bidrag  SNB 2 Afventer finansiering 

  
  

BIOVALUE: Økonomiske scenarieana-
lyser af en fremtidig bioraffinaderisek-
tor  MNR: D, K 2 Kommer i 2016 

    BIOSOC: Etiske aspekter ved biomas- MNR: A, F 1   
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seproduktionen  

    
Forberedende arbejde til strategisk 
platform i KIC om klima og biomasse-
industrierne  MNR: K 1 Men forsætter i 2016 

5.3 Bioenergi Anvendelse og udnyttelse at biomasse 
som fibre/materiale - ressourcer, po-
tentialer og LCA  SNB: A 1 

 

    
Trade-off mellem bioenergiproduktion 
og andre økosystemtjenester (biodi-
versitet og vand) SNB: M, A, F 1 

     Deltagelse i IEA grupper  SNB: M, F 1 
 

    
Brænde, analyser af egenskaber og 
mængder  SNB: M, D 2 Afventer finansiering 

5.4 Bioraffinering Deltagelse i DK-SPIR projekt om bio-
raffinering, med fokus på træ  SNB: M, A 1   

    Anvendelse af træbaserede nanomate-
rialer i emballage og træbehandling 
(HTF projekter samt samarbejde med 
Brasilien)  SNB: M, A 1   

    Lignin som grundlag for videre rafine-
ring  SNB 1   

5.5 Træteknologi 
HWP metoder og analyser - fra industri 
til rapportering - kulstofindhold i træ-
produkter  SNB: M, D, R 1   

    
Træteknologi - kvalitet, styrke, overfla-
de, kulstof og relation til konstruktion (i 
samarbejde med DTU)  SNB: M, A 1   

    
Retablering af Træcentret som grund-
lag for forskning relateret til byggeri 
med træ  SNB: M, F 1 

Samarbejde med Træ er Miljø og 
Chora Connection om GO2WOOD 

5.6 
Bæredygtighed og 
miljø 

Biomasse produktion og interaktion 
med vækst-vilkår  SNB: M, A, F, T 1 

ENERWOODS samt flere andre 
projekter og forsøg 

    
Recirkulering af aske – etablering af 
større forsøgsarealer som del af ASH-
BACK projekt  SNB: M, D, F 1 
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    Kulstofbalancer i skov  SNB:M, A, D 1   

    International handel med træ SNB: M, R, F 1   

6 
Friluftsliv og 
sundhed 

  
      

6.1 Natur og sundhed 
Skovovervågning - struktur og arealan-
vendelse, samt lokalisering ift. befolk-
ning  SNB: M, D, R 1   

    

Betydning af planter og forvaltning ift. 
sundhed, herunder forvaltningens be-
tydning for levesteder for vektorer for 
nye sygdomme (myg, flåt, invasive 
arter etc.)  SNB: M,D 2 Afventer finansiering 

    
Initiativ omkring natur, sundhed og 
økonomi  MNR: K 1   

    

Forskning og undervisning i forbindelse 
med Helseskoven Octovia: Koncept-
modellen Helseskoven Octovia publi-
ceres, fysiologisk forskningsprojekt 
(skov/bymiljø) med 70 kvindelige stu-
derende og undervisningstiltag for stu-
derende og praktikere.   LAP: K, A, F 1 + 2 Der afventes analyser af data 

    
2-årig masteruddannelse i haveterapi 
udvikles og godkendes   LAP: K 1   

    

Ph.d.-projekt afsluttes: Nature Based 
Therapy in the Healing Forest Garden 
Nacadia, for Veterans with Post Trau-
matic Stress Disorder.  LAP: A 1   

6.2 Naturturisme Deltagelse på vegne af NST i EEA eio-
net ekspertgruppe om turisme med 
fokus på udvikling af turismeindikatorer 
i EU. Fagdatacenterfunktion for NST  LAP: D, K  1 Arbejdet fortsætter i 2016 

    
Gennemførelse af brugerbaseret un-
dersøgelse af kyst-friluftsliv/turisme til 
brug for marin fysisk planlægning  LAP: D  1   
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Igangsættelse af ekspertbaseret kort-
lægning af havfriluftsliv og turisme til 
brug for marin fysisk planlægning inkl. 
samarbejde med 5 case områder  

LAP: D  2 

En repræsentativ national under-
søgelse og kortlægning af vandfri-
luftsliv (inkl. havfriluftsliv) er udar-
bejdet. Disse indgår i et projekt om 
vandfugle og vandfriluftsliv. Se 
http://www.vandfuglefriluftsliv.dk  

    
Bidrage med undervisning i turisme på 
professionsbacheloruddannelsen i Na-
tur- og Kulturvejleder på Skovskolen.  LAP: K  1   

    
Udarbejdelse af strategi for haverunde 
samt deltagelse i netværk af Danish 
Garden Tourism Society  LAP: K 2 Afsluttes i 2016  

6.3 Friluftsliv 
Skovovervågning - struktur og arealan-
vendelse, faciliteter og slid  SNB: M, D, R 1   

    
Lystfiskeriets detaljerede bidrag til 
økonomien  MNR: M, D, F 1   

    
Formidling af befolkningens syn på jagt 
og vildtforvaltning i forhold til friluftslivet 
og brugerkonflikter mm  

MNR / LAP: M, 
A, F 1   

    
Bidrag til og opfølgning på national 
friluftspolitik.  LAP / SKS: M, R  1   

    
Videntjenesten: Planlægning og Fri-
luftsliv.  LAP / SKS: F 1   

    
Nyt kandidatkursus i friluftsliv udvikles 
og udbydes  SKS, LAP: K  1   

    Projekt om Naturpark Amager afsluttes  LAP: D, R  1   

    
Formidling af projektet: ”Forest prefer-
ences as affected by  field layer char-
acteristics”.  LAP: A, F 2 I proces forventes færdig i 2016  

    
Ph.d.-projekt: Unge danskeres, ind-
vandreres/efterkommeres motiver for 
frilufts- og foreningsliv. Afsluttes  LAP: A  1   

6.4 Udeskole         
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Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A03 

Projektliste for projekter v. Skov og Landskab VKJ/TFN 

Jf. afsnit 2 og 3 i Centerberetningen 30-03-2016 

 

 Projekttitel Forbrug 

Indsatsområde - Skov og økologi 

 Find dine farlige træer - S&L-H -3.725 

 Afprøvning af frøplanter 82.634 

 Jagt, vildt og samfund 26.872 

 AdapCar 704.661 

 FUNDIV-EUROPE 243.365 

 CAR-ES 2011-15 236.715 

 Enerwoods 1.778.094 

 Anden generation duglasgran 14.216 

 Demonstrationsforsøg med såede løvtræbælte 100.865 

 NOB-SNP 6.079 

 CLIMAITE III 20.254 

 Phd. Forest Nitrogen Cycling 366.116 

 BIORESOURCE WP2 - Increasing the biomass r 707.795 

 Suserup Skov 2012 -10.000 

 ENERWOODS Baltic participants 29.801 

 Hassel til produktion af biomasse -1.542 

 Ændringer i jordens kulstoflager ved tilpl 1.344 

 Plustræer i Abies grandis 2.301 

 Host-pathogen interactions in novel ash di 87.029 

 Ecological restoration of upper river Øle  631.991 

 Nørholm Hede - naturlig succession og vild 8.872 

 Kortlægning af potentielle handlingskræven 20.818 

 Green Christmas 518.033 

 Nobilis juletræer - et bæredygtigt højværd 564.066 

 Binding af kulstof i jorden ved skovrejsni 62.334 

 Partitioning forest ecosystem respiration  154.207 

 Bornholmsk udstillingsvindue for fuld bære 147.671 

 Finrøddernes betydning for kulstofbalancen 390.091 

 Danske Skovtræers rektion på vejr og klima 172.731 

 Trees for the future forests 1.465.198 

 Fremtidens træer i Danmark: Egene 208.687 

 Nornex Project 43.746 

 Arboretet (ØSS 7842) 1.426.852 

 Biodiversity and socioeconomic values in Danish forests 299.605 

 Biologisk mangfoldighed i naturskov 1.613.754 
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 CMEC Niels Strange 98.025 

 Fade - Fighting ash dieback 613.065 

 Feltforsøg (ØSS 7275) 1.800.853 

 Focusing on Monochamus spp., insect vectors 193.917 

 Fremtidens frøkilder af vintereg 170.037 

 Gau.Biologi for ædelgranskræft 1.283 

 Hartmann 11, 2014-2015 1.380.849 

 HNV-kort for skove 526.609 

 HWP 2014 - Sinks2 27.143 

 KU - Forskeruddannelse 1.732.522 

 Kåringsudvalget 77.708 

 Modtagelighed for angreb ædelgrankraft Neonectria 126.573 

 Myn. Skov og økologi 304.216 

 Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved 22.453 

 QAQC - Sinks2 257.141 

 Q-WOODCHIP Diagnostics and risk management 68.008 

 REDD+ Forest 585.787 

 Skovovervågning 4.343.940 

 Soil carbon in Danish forests - Sinks2 563.209 

 Videntjenesten SNB 211.893 

 34922 - Ecological effects of expanding nitrogen-f 6.527 

 Skånsom høst af energitræ i skovrejsningskulturer 87.384 

 Kortlægning af skov 483.829 

 Hugst i skovrejsningskulturer 113.012 

 DRIMPATH 335.268 

 Ædelgranbarkbille 119.307 

 Elitetræer 211.216 

 Nitrat og skovrejsning 92.324 

 Reolpløjning ved skovrejsning 66.006 

 Udviklingen i skovbundsfloraen ved skovrejsning 90.239 

 Udvikling i skovbundsfloraen ved skovrejsning 86.079 

 Bare Skuldre (BARSK) 107.827 

 Muhammad Adil 18.735 

 DIABOLO 331.198 

 Hartmann 12 1.079.112 

 Laver i danske træer 128.258 

 Bevaringsstatus for skovnaturtyper 165.458 

 BUSK II. 2015 394.610 

 EU opstart. Rose 97.767 

 De danske lindes genetik - viden til bevaring 232.368 

 EnviroInfo 2015 590.522 

 Invasive arter 518.501 

 Egens sundhedsproblemer på grundvandsnære jorder 83.995 
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 KU - Forskning 182.544 

 Faglige hjælpefunktioner 1.332.910 

 EU-validering tilskudsordninger 79.906 

 MAES II Økosystemtjenester 236.607 

 Sum af total for Skov og økologi 32.498.266 

   

Indsatsområde Landskab og byer 

 Konf., kurser, temadage 17.974 

 2005 Bytræsseminar -224.007 

 Care for us 249.508 

 Have & Landskab 2007 - S&L-F 255.654 

 2006 Verden i DK (Ny) - S&L-F -6.259 

 2006 Kirkegårdskonference - S&L-F -43.872 

 2006 Danske Parkdage - S&L-F 567.456 

 Bikeability -101.150 

 Vand i byer 216.289 

 Bikeability WP3 (DSF) -7.897 

 CLUVA 5.318 

 Overseeding of Fairways 40.200 

 Byer i vandbalance 24.453 

 Northscape no 46261 37.110 

 Experience mapping 67.456 

 Goal conflicta in compact cities -10.149 

 Bygningskultur 2015 479.752 

 Udvikling af stedbundne potentialer: En ny 594.758 

 SEEDS (Stimulating Enterprising Environmen 465.679 

 SCANGREEN 44.675 

 Store byer - stille steder 414.844 

 Strategisk bydesign 186.830 

 DNmark 691.191 

 Fra småprojekter til strategisk udvikling 58.854 

 Grøn Gentagelse - Klimaskærm Folehaven 990.352 

 Klimatilpasning Kokkedal 45.620 

 Klimascreening af statens bygninger 397.077 

 Eco-City-konceptets globale og danske pote 172.639 

 Water resilient green cities for Africa 489.412 

 Alternativ glatførebekæmpelse i København  137.159 

 RUM FOR REGN - Arkitektonisk kvalitet i kl 82.787 

 GREEN SURGE (Green Infrastructure and Urba 693.555 

 PLEEC: Planning for energy efficient citie 1.403.659 

 HERCULES: Sustainable futures for Europe&# 1.347.769 

 Amager Naturpark 311.731 

 DNMARK - Danish Nitrogen Mitigation Assessment Research and 74.947 



Centerberetning 2015 for Skov & Landskab Bilag A03 – Side 4 af 7 

 

Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production 

 Fremtiden Landskaber - Nordea 172.248 

 Fremtidens Landskaber - 15. juni Fonden 225.617 

 Fremtidens Landskaber - Kommuneprojekter 1.012.585 

 Fremtidens landskaber - RealDania 426.829 

 Fremtidens Landskaber - Tips og Lotto 271.589 

 IP01 Permeable befæstelser 21.377 

 Klimatilpasning i Kokkedal 7.701 

 KU - Forskning og formidling, DR 10 4.943.279 

 Opdatering af skovkort - Sinks2 372.777 

 PESTGOLF 78.799 

 Ph.d. Planning and Urban Design 17.366 

 På vej mod en by i vandbalance 554.742 

 Strategi for haverunde 20.676 

 Videntjenesten LAP 320.266 

 Øresund Landscape network 30.001 

 Bikeability Ph.D 3 (DSF) 110.232 

 SB-netværk RD 785.925 

 Arid Region Riparian Corridors, NSF 16.467 

 Fremtidens Landskaber - 15. juni Fonden 15.399 

 RETHINK 1.005.190 

 Wind 2050 75.151 

 AGFORWARD 683.064 

 Byernes grønne områder - Krak 154.779 

 Ph.d. Eco-City 121.245 

 Lokal strategisk kapacitet i landdistrikter 113.755 

 Villum Visiting Professor Programme 2015-2016 10.607 

 Old World Rural landscapes 53.282 

 Planlægning og forvaltning 151.323 

 Ph.d.Nevroz Cinar Özdil 25.181 

 ESMERALDA 49.610 

 SDC kompensation 146.318 

 Forberedelse af jordfordelingsprojekt i Nordfjends 51.547 

 Implementering af kommunal klimatilpasninsplaner 160.206 

 Huspriser og vindmøller 25.000 

 Toke Panduro + Cathrine U Jensen: Hedonic valuation 386.000 

 KU - forskning 5.981.665 

 Sum af total for Landskab og byer 28.769.174 

   

Indsatsområde Økonomi, politik og planlægning 

 5.3 PhD Diana Emang Recreation and Tourism 60.336 

 5.3 PhD Suziana Hassan Wetland valuation 23.346 

 Biodiversity and socioeconomic values in Danish forests 299.605 
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 BUFFERTECH 696.899 

 CMEC Niels Strange 98.025 

 
DNMARK - Danish Nitrogen Mitigation Assessment Research and 
Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production 

674.522 

 Erhvervs PhD - sydenergi 221.994 

 GREEiNSECT 836.753 

 
INEMAD - (Improved Nutrient and Energy Management Through 
Anaerobic Digetion) 

497.576 

 KU-2016 Plants for a Changing World 783.411 

 Optiplant - optimal afgrøderegulering 35.391 

 PhD Lea Skræp Svenningsen, klima og ulighed 465.476 

 PhD Mathias Vogdrup Schmidt, international biodiversitet 365.436 

 PhD studerende Solomon Walelign - rural environmental incomes 471.141 

 Post doc Mikkel Bojsen, biogasplacering i landskabet 127.359 

 Velux vp Jürgen Meyerhoff 15.829 

 Wind2050 - placering af vindmøller 1.052.700 

 Huspriser og vindmøller 100.000 

 Toke Panduro + Cathrine U Jensen: Hedonic valuation 386.000 

 EU-validering tilskudsordninger 79.906 

 MAES II Økosystemtjenester 236.607 

 5 PhD FONASO 740.111 

 AfricanBioServices 184.201 

 FONASO Fitalew Agimass Taye 492.818 

 No Net Loss 211.707 

 Sum af total for Økonomi, politik og planlægning 9.157.147 

   

Indsatsområde Udviklings- og miljøstudier 

 ICRAF - TreeSeed 481.298 

 Domestication of Jatropha curcas for oil p 53.250 

 Ph.D Paulo van Breugel 9.507 

 Conservation timber REDD 106.736 

 PhD. Adja Diallo 9.135 

 PhD. Antoine Sambou 78.777 

 FFU STAKE 386.838 

 Flores II 164.916 

 Harapan 416.204 

 
PIMA (Poverty and ecosystem Impacts of payment for wildlife 
conservation ) 

231.685 

 REDD+ Forest 585.787 

 Transiting to Green Growth 777.387 

 COMFORM III 14.500 

 CiSoPFLEG 93.150 

 Science and Power in participatory forestry 924.317 

 FLEGT in Myanmar 204.519 
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 AX 550.533 

 FONASO Sabrina Tomasi 395.424 

 FONASO Marijana Vukovic 405.681 

 Erhvervs PhD Lisbeth Christoffersen 134.140 

 Sum af total for Udviklings- og miljøstudier 6.023.785 

   

Indsatsområde Biomasse og bioenergi 

 Bio4Bio -1.500 

 B21st 2.668.182 

 Biobased coating 593.713 

 BIORESOURCE WP4 - Increasing the biomass r 912.536 

 Afbrænding af gyllefibre 30.331 

 Fremtidig forsyningssikkerhed med flis 20.360 

 Erhv.Ph.d Anders Tærø Short rotation coppi 85.704 

 Marine Polywood 209.998 

 EUDP 12-II, Deltagelse i IEA Bioenergy Tas 126.836 

 IEA Bioenergy samarbejde om bæredygtig bio 76.413 

 Ashback-Ph.d. 93.338 

 Ashback 768.237 

 BIO-VALUE: Value-added products from bioma 691.666 

 Effektiv biofuel produktion 1.467.323 

 Lignin som råstof til nye materialer 703.680 

 Samfinansieret forskning - Inbicon 44.954 

 UBS - Udvidet brændselssortiment 439.450 

 HWP-Report - Sinks2 448.361 

 The lignin-cellulose electron shuttling mechanism 557.471 

 Postdoc stipendium Emil Engelund Thybring 131.547 

 BioMim - Advancing biomass technology 34.154 

 The structure and interaction of silica 84.446 

 Myn. Biomasse og bioenergi 11.004 

 Bio-Value 345.393 

 Sum af total for Biomasse og bioenergi 10.543.596 

   

Indsatsområde for Friluftsliv og sundhed 

 Bevægelseslandskaber (Playscapes) 16.649 

 Helseskoven i Arboretet 1 892.613 

 Helseskoven i Arboretet 2 124.211 

 Helseskoven i Arboretet 3 426.557 

 Helseskoven i Arboretet 4 102.111 

 NEST 582.809 

 Havturisme 181.413 

 Nature-based therapy for soldiers with PTSD 7.807 

 Vandfriluftsliv 285.550 
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 Projektansøgning Natur og Sundhed, NORDEA 90.000 

 Project completion Jagt, vildt og samfund 51.000 

 Lystfiskere i Danmark 210.224 

 Sum af total for Friluftsliv og sundhed 2.970.944 

   

 Hovedtotal 89.962.912 
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