Forskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller • Nr. 12 • August 2010

Danske skove kan levere mere energi
Danske skove kan øge produktionen af energitræ med 50 procent og fortsat være bæredygtige. Det viser en ny rapport fra
Skov & Landskab, hvor forskerne
kommer med deres bud på, hvor
meget skovene kan bidrage med
frem til 2040.
Af Torben Skøtt
Anvendelsen af træ til energiproduktion har været stærkt stigende gennem de seneste 20 år, og alt tyder
på, at den tendens vil fortsætte
mange år endnu. Senest har DONG
Energy meldt ud, at de vil øge anvendelsen af træ på kraftværkerne og til
gengæld skære ned på forbruget af
halm. Træ i form af piller kan nemlig
fyres direkte ind på de kulfyrede
værker, og problemerne med korrosion er langt mindre, end når der anvendes halm som brændsel.
Produktionen af flis i de danske
skove er steget fra cirka fem procent
af den samlede hugst i 1990 til 32
procent i 2008. Til gengæld har hugsten af brænde været nogenlunde
konstant siden 1980’erne og omfatter i dag omkring 300.000 kubikmeter eller 15-20 procent af den samlede hugst.
I følge Energistyrelsen bidrog træ
og træaffald med cirka 62 PJ ud af
et samlet energiforbrug på 844 PJ i
2008. Cirka en tredjedel af energiproduktionen stammede fra import
af brænde, flis og træpiller, men i
følge en ny rapport fra Skov & Landskab, kan en del af importen erstattes med dansk produceret træ.
– De danske skove kan producere
halvanden gange mere energitræ
Forbrug i
2006-2008

HedeDanmark i færd med at hugge flis i nåletræsskov på Djursland.
end de gør i dag, men det er et frit
marked, så hugsten afhænger helt
af, hvad skovejerne kan få for træet,
fortæller Thomas Nord-Larsen, der er
en af forfatterne til rapporten “Træbrændselsressourcer fra danske
skove over ½ hektar”. Her er der opstillet tre scenarier for det fremtidige
potentiale, hvor det midterste scenarie med 50 procent øgning i forhold til det nuværende forbrug anses
for mest realistisk.
Tidligere lod man en del træer blive liggende i skoven, fordi der ganske enkelt ikke var et marked for
skovflis, men med stigende priser er
større og større træer hugget til flis.
Den udvikling vil formentlig fortsætte
i takt med at efterspørgslen på energitræ stiger i såvel Danmark som i
landene omkring os.
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Sammenligning af den gennemsnitlige årlige hugst i 2006 – 2008 med prognoser for scenarie 2 frem til 2040.

En væsentlig del af importen består i dag af træpiller, hvor den danske produktion er faldet markant gennem de senere år. Næsten 90 procent af alle træpiller bliver således
importeret, men der importeres også
brænde og flis, som hurtigt vil kunne
erstattes af træ fra de danske skove.

Dobbelt så meget skov
I 1989 vedtog et bredt flertal af Folketingets partier, at Danmarks skovareal skal fordobles i løbet af cirka
100 år, så det kommer til at dække
20-25 procent af landet. Skovrejsningen kan blandt andet være med
til at begrænse drivhuseffekten, skabe rekreative områder, sikre rent
grundvand, og øge produktionen af
træ til energiformål.
– Hvis arter som poppel og sitkagran bliver udbredt i de nye skove,
kan det for alvor få betydning for produktionen af biomasse. Et poppeltræ kan blive omkring otte meter
højt på bare fem år, så det er noget,
der batter i energiregnskabet, siger
Thomas Nord-Larsen.

Læs mere på www.sl.life.ku.dk under publikationer.

