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Viden om vandbalanceforhold ved at ændre 
arealanvendelsen til skov kan have afgørende 
betydning for planlægningen især omkring 
byer. Her kan skovrejsning bruges som instru-
ment til grundvandsbeskyttelse men skoven 
skal ofte samtidig leve op til en række andre 
krav, som rekreativt område, robust overfor 
klimaændringer, bestå af hjemmehørende 
arter osv. Det er nye krav til skoven som 
faktisk spiller godt sammen. Begrebet ”den 
grundvandsdannende skov”, som er en skov 
iblandet så meget græs, at der både er plads 
til grundvandsdannelse og skov, lever op til 
kravet og det samme gør nogle af vore hjem-
mehørende løvtræ-arter, som f.eks. eg og 
bøg, fordi de hører til i gruppen af træer med 
relativt lavt vandforbrug, har stor tilpasnings-
evne overfor klimaændringer, og samtidig 
opsamler færre stoffer fra luften end f.eks. 
stedsegrønne træer. Fokus i denne artikel er 
på skovens vandbalance, for netop at bringe 
skovens rolle frem som et vigtigt instrument 
ved planlægning af beskyttelse og oprethold-
else af vore grundvandsressourcer. 

Skovens vandkredsløb
Grundvandsdannelse opfattes i almindelighed 
som den totale afstrømning, dvs. nedbør fra-
trukket fordampning. Afstrømningen består 
dog af flere led, nemlig sideværts afstrømning 
på jordoverfladen, sideværts afstrømning 
under jordoverfladen og grundvandsdannel-
sen (nedsivningen), som er en vertikal 
komponent, se figur 1. På sandjord kan 
det være korrekt at grundvandsdannelse er 
lig afstrømning fordi vandets retning stort 
set er vertikal. På lerjord foregår en del af 

strømningen sideværts og skove kan være 
grøftede så vandet kan ledes væk. Der findes 
ikke undersøgelser af hvor meget vand, der 
kan strømme af sideværts i skov, men da 
grøfterne ofte har stor indbyrdes afstand er 
afstrømningen i grøfter formodentlig min-
dre end i dræn. På landbrugsarealer findes 
der kun få undersøgelser af størrelsen af 
drænafstrømningen, f.eks. /11/. På lerjord 
kan en ændring i afstrømningsforhold f.eks. 
ved at sløjfe dræn betyde mindre sideværts 
afstrømning i dræn eller grøfter, men til 
gengæld mere sideværts afstrømning andre 
steder under jordoverfladen. Selvom grund-
vandsdannelsen ikke bliver nævneværdigt 
større kan det betyde en langsommere 
afstrømning til vandløb og dermed højere 
sommervandføring. Da grundvandsdannelse 
på lerjord i praksis er ukendt under skov er 
den mest hensigtsmæssige metode at sam-
menligne skovvandbalancer på, derfor at se 
på forskelle i fordampningen. 

Mellem 20 og 40 % af årsnedbøren eller 
ofte over 200 mm/år opfanges i nåletræers 
kroner i tætte nåleskove og fordamper di-
rekte herfra uden at nå jorden. Det kaldes in-
terceptionstab. Tilsvarende sker i løvskove, 
men kun i sommerhalvåret, hvor der er blade 
på træerne. I løvskov er det årlige intercep-
tionstab derfor kun mellem 15 og 25 % af 
årsnedbøren eller 100-140 mm/år. Til sam-
menligning er interceptionstabet fra lav vege-
tation som landbrug, hede og græs omkring 
80-100 mm/år /3/.

I Danske undersøgelser er rodoptaget, el-
ler transpirationen, fra skov mellem 235 og 
400 mm/år /3/. Variationen på op til 165 mm/
år fra den ene skovtype til den anden kan 
skyldes forskelle i højde, alder, jordtype, blad-
mængde og især planternes respons på kli-
maet. For eksempel betyder det meget for 

træers fordampning hvor de stammer fra 
(proveniens). 

Den samlede fordampning fra løvtræer er 
omkring 475 +/- 50 mm/år og fra nåletræer 
575 +/- 50 mm/år fra nåletræer /1/. I enkelte 
år kan både løvtræer og nåletræer dog have 
både højere og lavere fordampning som det 
ses i figur 2, idet fordampningen er meget 
nedbørsafhængig især på grund af intercep-
tionstabet. Grundvandsdannelsen er i endnu 
højere grad nedbørsafhængig. Som det også 
ses i figur 2 varierer fordampningen indenfor 
et interval på omkring 400 mm/år mens ned-
børen varierer indenfor 600 mm/år. Forskel-
len i fordampning og dermed også i grund-
vandsdannelse mellem løvskov og nåleskov er 
dog generelt 100 mm/år som nævnt i /1/. Der 
er en tendens til højere fordampning ved 
højere nedbør, men der er stor variation og 
enkelte resultater falder helt udenfor det ge-
nerelle billede. Træernes alder, jordtypen og 
klimaforholdene de enkelte år bidrager til var-
iationen.

Hvordan bestemmes vandbalancen?
En anden grund til varsomhed med at sam-
menligne enkeltår er at selve bestemmelsen 
af vandbalancen er vanskelig og ofte meget 
usikker. En direkte måling af alle parametre 
er det absolut bedste, men det er ikke fore-
taget i Danmark. I et enkelt studium beskre-
vet i /6/ er alle fordampningsbidragene samt 
ændringer i jordvandsindhold målt. Hverken 
sideværts afstrømning eller grundvandsdan-
nelse er målt, men i stedet simuleret med en 
vandbalancemodel. Det generelle billede er 
dog, at en eller flere af fordampningsbidrag-
ene samt den totale afstrømning simuleres 

Skovrejsning og grundvandsdannelse
Interessen for grundvandsdannelse under skov er opstået fordi rent 

grundvand kan blive en mangelvare, og under skov har man nogen-

lunde sikkerhed for at det nedsivende vand er uden miljøfremmede 

stoffer. Frygten har været, at træerne forbruger så meget vand, at 

der ikke bliver ret meget til overs til grundvandet. Skov forbruger 

generelt mere vand end f.eks. landbrugsafgrøder, men det har vist 

sig, at på lerjorde er forbruget næsten ens.
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Figur 1. Vandets kredsløb i skov.
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med vandbalancemodeller. Kvaliteten af 
vandbalancebestemmelsen afhænger i høj 
grad af den vandbalancemodel man vælger, 
hvilke klimaparametre man måler (nedbør, 
relativ fugtighed, temperatur, vindhastighed, 
globalindstråling), hvor tætte ens målinger er 
i både tid og rum, og om man kan validere sin 
model på parametre man ikke har kalibreret 
på. Antallet af år, der måles, øger sikkerhe-
den. Hvis det er grundvandsdannelse man 
er ude efter, er en validering af modellens 
estimering af f.eks. drænafstrømning, den ver-
tikale transporthastighed og også vandindhol-
det under rodzonen vigtig. En relativ grundig 
validering er vist i /5/, hvor valideringen har 
omfattet forsøg med sporstof og målinger af 
jordvandsindhold til stor dybde over flere år.   

Grundvandsdannelse og træernes 
alder
I Danmark er de fleste skov-vandbalancer 
undersøgt for 30-40 årige eller ældre træer. 
Træer omkring 40 år har et relativt tæt krone-
dække og fordampningen er størst når krone-
dækket er tæt. Når skoven bliver gammel 
og mere lysåben falder fordampningen og 
grundvandsdannelsen stiger. I figur 5 er vist 
et generelt forløb, som er et gennemsnit over 
flere skove og skovtyper /9/. Figuren viser 
den relative ændring i fordampning og grund-
vandsdannelse over en bevoksningsgenera-
tion efter renafdrift.

Hvis man kigger på fordampningen fra dan-
ske bøgeskove er det formentlig samme ten-
dens, der er vist i /6/, hvor 40 årige bøgetræer 

har lidt højere fordampning end 80 årige 
bøgetræer. 

Betydning af jordtype
Det er ikke undersøgt, om fordampningen 
afhænger af jordtype. Det kræver to skove af 
samme træart og alder, som har helt samme 
klima og ligger på to forskellige jordtyper. 
Hvis man sammenligner ældre løvskove 
på lerjord med ældre løvskove på sandjord 
skyldes forskellen i fordampning helt andre 
ting end jordtypen, nemlig at skovene på 
sandjord ligger i Jylland med relativ høj ned-
bør og dermed højt interceptionstab, mens 
træerne på lerjord ligger på Sjælland, med 
relativ lav nedbør og hvor der ofte er højt 
grundvandsspejl. Et højt grundvandsspejl gør 
at visse træarter, som bøg, har reducerede 
vækstbetingelser. 

De viste resultater i figur 6 antyder også, at 
det er problematisk at sammenligne skov-
vandbalancer og selv en måleperiode på 8 år 
kan være for kort til at vise en ordentlig ten-
dens. Det skyldes især at klimaet ikke er ens 
forskellige år selvom årsnedbøren er tilnær-
melsesvis ens. Det kan både være nedbørs-
fordelingen hen over året eller bare i løbet af 
vækstsæsonen, der bidrager til variationen, 
nedbørsintensiteten, temperaturen, luftfug-
tigheden eller vindforholdene. 

Grundvandsdannelsen under skov
Ved sammenligning af grundvandsdannelsen 
under skov med andre vegetationstyper er 
det vigtigt at forholde sig til jordtypen fordi 
fordampningen fra f.eks. landbrugsafgrøder 
er stærkt afhængig af jordtype. I figur 7 er 
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Figur 2. Fordampning fra danske nåleskove, ege- og bøgeskove. De fleste nåleskove er samlet indenfor den 
blå cirkel og de fleste løvskove indenfor den orange cirkel..

Lav nedbør (700 mm) Høj nedbør (1000 mm)

Arealanvendelse Vandbalance parametre Sand Ler Sand Ler

Landbrug
Fordampning 350-500 440-560 360-527 520-600

Afstrømning
Horisontal 0 60-100 0 160-190

Vertikal 200-350 80-160 470-640 240-290

Nåleskov/ung
Fordampning 520-580 520-550 630-700 ?

Afstrømning
Horisontal 0 ? 0 ?

Vertikal  120-180 <180 300-370 ?

Nåleskov/gammel

Fordampning 490-500 470 540-600 ?

Afstrømning
Horisontal 0 ? 0 ?

Vertikal  200-210 <230 360-400 ?

Løvskov/ung

Fordampning 420-460 440-500 560-620 ?

Afstrømning
Horisontal  0 ? 0 ?

Vertikal  240-280 <260  380-440  ?

Løvskov/gammel

Fordampning 420 420-470 470-600 ?

Afstrømning
Horisontal  0 ? 0 ?

Vertikal  280 <280 400-530 ?

Tabel 1. Skønnet vandbalance for skov og landbrug (vinterhvede) på sand- og lerjord og ved lav og høj nedbør.  Drænafstrømning for landbrug på lerjord er skønnet 
til 40% af afstrømningen..
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afstrømningen fra vinterhvede på forskellige 
udrænede jordtyper i Danmark sammenlignet 
med afstrømningen fra løvskov. Figuren viser, 
at jo mere leret jorden er jo mindre forskel er 
der mellem grundvandsdannelsen under skov 
og landbrug. Grundvandsdannelsen under 
kraftige lerjorde er ikke vist fordi drænaf-
strømningen varierer kraftigt afhængig af ler-
indhold. Fordampningen fra de mest lerede 
af de viste jordtyper er dog sammenlignelig 
med den fra lerjorde. 

I /6/ blev der vist en ny undersøgelse af 
vandbalancen for bøgeskoven ved Sorø, som 
går igen i mange af eksemplerne i denne ar-
tikel, og en mark ved siden af skoven. Marken 
og skoven har samme nedbør og jordtype 
(ler) og har samme fordampning og dermed 
også samme afstrømning. Undersøgelsen 
bekræfter dermed, at forskellen mellem for-

dampning og dermed også afstrømning er 
meget lille eller fraværende på lerjord.

For sjællandske forhold er det undersøgt /
10/, at hvis man har vedvarende, ugødet græs 
på 50% af sit ”skovareal” (en grundvandsdan-
nende skov) fås på langt sigt en fordampning 
der er lidt lavere end fordampningen fra vin-
terhvede, se figur 8. Hvis man antager, at jor-
den ikke oprindeligt er en drænet jord er 
grundvandsdannelsen altså højere under den 
”grundvandsdannende skov” end under land-
brugsarealer. 

Som det kan udledes af figur 8 vil der være 
en årrække med reduceret grundvandsdan-
nelse, men hvis skoven får lov at blive gam-
mel er det til gavn for grundvandsdannelsen. 

Samlet set
For at give lidt overblik over forskellene i 
vandbalancen mellem arealanvendelser, jor-
dtype og nedbør er der i tabel 1 angivet nogle 

gennemsnitsskøn over de enkelte poster. 
Fordelingen af afstrømningen til horisontal 
og vertikal afstrømning er meget usikker og 
ganske ukendt i skov. På landbrugsarealer er 
der i et enkelt studium /11/ vist nogle målin-
ger af drænafstrømningen på lerjord. I tabel 1 
er det valgt at tildele drænafstrømningen på 
dyrket lerjord 40 % af den totale afstrømning. 
Tabellen er en sammenstilling af resultater fra 
figur 2, og /4/. 

Tabellen kan bl.a. bruges til at skønne ef-
fekten på grundvandsdannelsen ved overgang 
fra landbrug til skov eller ved overgang fra nå-
leskov til løvskov. Eksemplevis kan det skøn-
nes, at der i områder med lav nedbør, ung 
nåleskov, og sandet jordbund kan opnås en 
ekstra grundvandsdannelse på 100 mm pr år 
ved at plante løvskov i stedet.

Figur 3. Optagning af sporstofprøver til validering 
af vandbalancemodel. (Foto Ulla Ladekarl).

Figur 4. Måletårn til målinger i trækronen og kli-
mamast til måling af fluxe og klimaparametre over 
bøgeskov, Sorø. (Foto Claus Beier).

40

60

80

100

120

140

160

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
År

Pr
oc
en
t

Relativ fordampning
Relativ afstrømning

Figur 5. Relativ ændring i den årlige fordampning og totalafstrømning i forhold til renafdrift som funktion 
af bevoksningens alder /9/. Kurven bygger på gennemsnit fra flere skove og skovtyper.
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Ud fra tabel 1 kan der vedrørende vandfor-
bruget konkluderes følgende:
• En ung skov forbruger mere vand end en 

gammel og også mere end landbrug.
• Nåleskov forbruger mere vand end løvskov 

og landbrug. 
• Forskellen i vandforbruget mellem løvskov 

og landbrug på lerjord er meget lille.
Tabellen viser helt tydeligt, at der mangler 

viden om vandbalanceforholdene for skov på 
lerjord og horisontal afstrømning i særdeles-
hed. Hvis der forbruges mindre vand ved at 
rejse en grundvandsdannende skov på ler-
jord, vil det være meget interessant at vide 
om nedbørsoverskuddet øger grundvandsdan-
nelsen, betyder langsom sideværts udstrøm-
ning til vandløb til gavn for sommervandfø-
ring eller giver flere fugtige lavninger til gavn 
for dyr og planter. 
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Figur 8. Model-simuleringer af fordampning fra forskellige skovtyper på lerblandet sandjord, Sjælland. Fra /10/.

Figur 7. Sammenligning af afstrømning under løvkov og vinterhvede på forskellige jordtyper. Efter /4/.
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