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Udkast til Regional Risk Assessment Report for Danmark  

Version 1, 12. maj 2016 
 

Formål 

NEPCon gennemfører pt en national risikovurdering af skovdriften i Danmark i henhold til SBP Regional 

Risk Assessment Procedure  Version 1.0.  

Formålet med risikovurderingen er at skabe et ensartet grundlag for: 

- implementeringen af kriterie 1-6 i Brancheaftalen om sikring af bæredygtig biomasse fra Danske 
Skove og leverandørkæder, der ikke er FSC, PEFC eller SBP certificerede , og  

 

- SBP certificering af biomasseproducenter der anvender træ fra Danske Skove,  

 

Når høringsfasen er afsluttet udarbejder NEPCon  et endeligt udkast til risikovurderingen, der 

efterfølgende sendes til SBP med henblik på godkendelse som National Risikovurdering (’SBP Regional 

Risk Assessment’). Udkastet forventes sendt til SBP inden udgangen af juni 2016 med anmodning om 

SBP evaluering og godkendelse. 

 

Geografisk Afgrænsning  

Risikovurderingen omfatter skove i Danmark. 

 

Om Sustainable Biomass Partnership (SBP) 

SBP er et branche-ledet initiativ, dannet i 2013 af  store europæiske elselskaber, der anvender store 

mængder biomasse til deres kraftværker, DONG Energy, Drax, E.ON, ENGIE,RWE, Vattenfall og HOFOR. 

SBP's primære fokusområde er at udvikle standarder og processer, der gør det muligt for virksomheder i 

sektoren at påvise, at de overholder alle lovgivningsmæssige krav samt krav til bæredygtighed. 

Formålet med SBP-certificering er at sikre biomassens ansvarlige oprindelse samt at indsamle og formidle 

troværdige klimadata. Til det formål har SBP udviklet em certificeringsordning der omfatter certificering 

af biomasseproducenter, handelsvirksomheder og energiproducenter, som anvender træpiller og flis i 

deres energiproduktion. 

 

http://www.danskenergi.dk/~/media/Filer_til_nyheder_2014/141204Brancheaftale_biomasse_DE_DFFpdf.ashx
http://www.sustainablebiomasspartnership.org/
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SBP anerkender FSC- og PEFC-certificering som dokumentation for ansvarlig skovdrift, men biomasse fra 

skove, der ikke er omfattet af FSC eller PEFC certifcering, kan også opfylde SBP kravene, under 

forudsætning af:  

1) at skovområdet, hvor biomassen stammer fra er omfattet af en risikovurdering gennemført efter 

kriterierne i SBP Standard #1, version 1, og  . 

2) at biomasseproducenten sikrer at der gennemføres tiltag til effektivt at addresse risici som er 

identificeret i forbindelse med risikovurderingen  
 

 

Bemærkninger vedrørende udkastet  

I udkastet til risikovurfderingen er der identificeret lav risiko i forhold til alle kriterier bortset fra følgende 

kriterier, hvor der er indetificeret ’specificeret risiko’ og udarbejdet forslag til mulige 

risikominimeringstiltag: Kriterie 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4  

 

Udkastet til risikovuderingsrapport vil blive suppleret med følgende afsnit efter høringsfasen er afsluttet: 

- Navne og kvalifikationer for eksperter, der er konsulteret i forbindelse med udarbejdelse af 

risikovurderingen 

- Kilde og referenceliste over væsentlige kilder, der er benyttet i forbindelse med udarbejdelse af 

risikovurderingen (der er i det nedenstårende angivet kildehenvisninger under de enkelte 

kriterier) 

- Liste over alle interessenter, der konsulteteres i fobindelse med høringen, samt en rapport med 

høringssvar og beskrivelse af hvordan disse er inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den 

endelige rapport 

- Dette udkast til risikovurdering er en dansk oversættelse af det engelske udkast, der tidligere er 

sendt til SBP  

- Følgebrev med yderligere information om høringsfasen er udsendt med udkastet d. 26. maj 2016 

- Bidrag til høringen bedes sendt per email til projektkoordinatoren (se kontaktinformationer 

nedenfor), men kan også videregives på anden form. 

- Interessenter der ønsker anonymitet bedes oplyse dette per email til projektkoordinatoren 

 

Kontaktoplysninger  

For yderligere information kan du kontakte projektkoordinator Michael K Jakobsen; (email: 

mkj@nepcon.net; Mobil: 2124 3852) 

  

http://www.sustainablebiomasspartnership.org/docs/2015-03/sbp-standard-1-feedstock-compliance-standard-v1-0.pdf
mailto:mkj@nepcon.net
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Risikovurdering for kriterier i SBP Standard #1, version 1 

 Indikator 

1.1.1 Forsyningsbasen er defineret og kortlagt. 

Resultat 

 
Denne regionale SBP-risikovurdering dækker kun primært inputmateriale fra hele Danmark eksklusiv Grønland 
og Færøerne.  
 
Forsyningsbasen for biomasse omfatter alle hovedleverandørerne af primært inputmateriale i Danmark, dvs. 
statslig skovdrift, kommunale og andre offentlige skov- og jordejere, private skovejere, samt foreninger for 
private skovejere. 
 
Savværker og andre træforarbejdende virksomheder, der importerer inputmateriale eller producerer 
inputmateriale gennem bearbejdning af tømmer, er kilder til sekundært inputmateriale. Disse sekundære og 
tertiære kilder til inputmateriale er ikke omfattet af denne regionale risikovurdering, da det ikke er muligt med 
sikkerhed at dokumentere materialets oprindelse. 
 
Hovedleverandørerne af primært inputmateriale er statsskovene, private skovejere og andre lokale 
tømmervirksomheder. Disse virksomheder kan også bruge importeret materiale. Hvis dette er tilfældet, kan det 
importerede materiale være blevet blandet (under bearbejdningen eller opbevaringen) med lokalt træmateriale 
(se flere detaljer under indikator 1.1.2).   
 
Det primære planlægningsdokument for forsyningsbasen og kortlægning på skovniveau er skovdriftsplanen, 
der har til formål at beskrive forsyningsbasen i både statslige og private skove. Vejledningen i 
skovdriftsplanlægning fastlægger de krav til de data og kortbeskrivelser, der skal indgå i driftsplanen. Eftersom 
skovdriftsplaner ikke er lovpligtige i Danmark, er der i midlertid nogle mindre skovejendomme, der ikke har en 
detaljeret driftsplan eller fyldestgørende kort over skovene. Dog er der mange ejendomme, som tidligere ikke 
har haft en forvaltningsplan, der nu har fået en som følge af statstilskud udbudt i flere runder. 
 
I de tilfælde, hvor der ikke foreligger kort over skov og ikke-skovdækkede områder, har biomasseproducenten 
(forkortet BP) pligt til at fremskaffe kort af tilstrækkelig skala og kvalitet. 
 
Det er værd at nævne, at alle statsskove er certificerede i henhold til FSC's og PEFC's Forest Management- og 
Chain of Custody-standarder, hvorunder indikatorer angående skovdriftsplanlægning, kort og statusopgørelser 
løbende bliver evalueret og behandlet. 
 
På baggrund af ovenstående informationer og afgrænsninger konkluderes det, at der er lav risiko i forbindelse 
med definition og kortlægning af forsyningsbasen. 
 

Verifikations-
metoder 

 Forsyningsbasen er defineret og begrundet; 

 Der foreligger kort i passende målestok; 

 Centrale medarbejdere har demonstreret forståelse for forsyningsbasen. 

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267 
 Online kort over Danmark, herunder miljøbeskyttelse – Arealinfo 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 
 ”Skove og plantager 2014”:  

http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-
skovovervaagning/SP2014.pdf  
 

Risiko-
bedømmelse 

☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

http://www.sustainablebiomasspartnership.org/docs/2015-03/sbp-standard-1-feedstock-compliance-standard-v1-0.pdf
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf
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1.1.2 Inputmateriale kan spores tilbage til den definerede forsyningsbase. 

Resultat 

 

I Danmark er leverandørkæder for inputmateriale til biomasseproducenter og kraftvarmeværkerne er oftest 

meget kort. Naturstyrelsen producerer træflis i statsskovene, som de også holder og forvalter, og i meget 

begrænset omfang også på private eller kommunale arealer i forbindelse med med offentligt finansierede 

projekter. Her er skovejeren også BP, og der sælges direkte til kraftvarmeværkerne uden mellemmænd. Dette 

er også tilfældet for de største private skovejere, der får træet lavet til flis i skovene af entreprenører og 

sælger direkte til (små, lokale) varmeværker. Ofte ser en leverandørkæde for træflis fra skov til generator 

således ud i Danmark: En mellemmand (dvs. en forening eller en skoventreprenør) køber inputmaterialet som 

stående vedmasse eller stakvist i skoven, omdanner det til flis gennem en eller to forskellige processer og 

transporterer det enten til et midlertidigt opbevaringssted i skoven eller direkte til generatoren. 

Undertiden bliver stammer, der var beregnet til andre formål (cellulose- eller emballagetræ), hugget til 

biomasse. Dette sker typisk, hvis et solgt parti ikke er blevet afhentet, eller når et parti ikke er stort nok til, at 

det ville kunne betale sig at transportere det til fabrikken eller savværket. 

 

En anden og ikke uvæsentlig kilde til inputmateriale i Danmark er naturforvaltningsprojekter, dvs. fjernelse af 

træer fra naturarealer, der er beregnet til at være åbne, f.eks. heder, moser og enge. Denne kilde til 

inputmateriale har de samme egenskaber som andre kilder til primært inputmateriale, hvad angår sporbarhed 

i forsyningsbasen. 

 

På grund af den korte leverandørkæde er det nemt at spore inputmateriale til den skov eller region, det 

stammer fra, enten ved hjælp af fakturaer fra fra skov- eller jordejeren eller via transportdokumenter og 

fragtbreve. Ifølge momsbekendtgørelsen skal alle kommercielle fakturaer indeholde detaljer om dato, afsender 

og modtager, volumen og produkttype, leveringsdato og moms. 

Der er ikke noget generelt lovkrav om fældnings- eller transporttilladelser. 

 

Som det fremgår af Danmarks høje score i korruptionsindekset CPI (91, som er den højeste score i 2015 og 

indikerer den lavest mulige grad af korruption) og den omfattende kontrol med skat og moms, er risikoen for, 

at fakturarer og forsendelsedokumenter er forfalskede, meget lav, og denne type dokumenter kan derfor ses 

som pålidelige kilder til information. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes risikoen i forhold til inputmaterialets sporbarhed til forsyningsbasen til 

at være Lav. 

     

Verifikations-
metoder 

 Fakturarer sendt mellem skovejer og BP og mellem BP og kraftvarmeværk 

 Transport- og forsendelsesdokumenter 

 Fragtbreve 

 Områdets solide retssystem 

 

Anvendt 
dokumentation 

 Momsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024 

 Købeloven:  https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961 

 Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med 
ulovligt fældet træ: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319 

 Bekendtgørelse om sortering af råtræ: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507
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 Indikator 

1.1.3 Inputmaterialets profil er beskrevet og kategoriseret ved sammensætningen af inputs. 

Resultat 

Eftersom leverandørkæden er meget kort, og biomasseproducenter som regel indkøber inputmaterialet direkte 

fra den skov, det stammer fra, kan der indsamles pålidelige informationer om inputmaterialet i samarbejde 

med skovejerne, når det er nødvendigt. Det er derfor muligt for alle biomasseproducenter at klassificere og 

beskrive type og træart, at kategorisere materialet som enten stammer eller restmateriale og, når det kræves, 

at angive et estimat af omfanget af stammer fra afdrifter i overensstemmelse med SBP's krav. 

 

Træflis beregnet til biomasse bliver ofte solgt med betegnelsen løvtræ, nåletræ eller blandet. Der er ingen 

fredede træsorter i Danmark, og der er derfor ingen træsorter, der ville være uacceptable at bruge i 

inputmaterialet. 

 

De gældende procedurer, definitioner og målemetoder er bestemt af et reglement for måling og 

volumenberegning af stammer og tømmer fra stående skov, som alle skovejere, forvaltere, forhandlere og 

leverandører har pligt til at følge. Den førnævnte momslovgivning og det veletablerede system garanterer, at 

inputmaterialets input-profil kan beskrives i overensstemmelse med gældende love. 

 

Ud over flishugning i skoven står Naturstyrelsen ikke for bearbejdning af tømmeret. De sælger således kun de 

primære produkter, dvs. stammer, brænde, flis mm. De andre producenter af primært inputmateriale, f.eks. 

private skovejere eller -ejendomme, sælger som regel deres primære produkter gennem mellemhandlere (De 

Danske Skovdyrkerforeninger, Hedeselskabet, skoventreprenører), enten som stående volumen eller i stakke 

eller bunker. 

 

Oversigt over lovkrav: 

Sortering af høstet materiale reguleres af ”Bekendtgørelse om sortering af råtræ”. Regulativet angiver 

materialeklassificeringer og navne på kvalitetskategorier. Loven opstiller også krav til måling og sortering efter 

dimensioner og kvalitet. Træer skal sorteres efter træart og den sædvanlige effektbetegnelse (dvs. 

plankekævler, svellekævler, uafkortet tømmer, imprægneringsmaster, piloteringspæle, kassetræ, 

spånpladetræ). Alt træ, der hører under denne lov, skal markeres med kvalitetsbetegnelserne A/EØF, B/EØF 

eller C/EØF osv. Disse betegnelser viser, at træet er blevet sorteret i overensstemmelse med loven. 

 

Risikobeskrivelse: 

Handlen med danskproduceret træmateriale er velreguleret, og ifølge både Naturstyrelsen og Dansk 

Skovforening er der ikke kendskab til korruption vedrørende disse krav. Blanding af materiale er imidlertid ikke 

dækket af loven. 

 

 

Risikokonklusion: 
På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes risikoen for denne indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Fakturaer sendt mellem skovejere og BP og mellem BP og generatorer 

 Transport- og forsendelsesdokumenter 

 Fragtbreve 

 Optegnelser over input af inputmateriale 

Anvendt 
dokumentation 

 Momsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024 

 Købeloven:  https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961 

 Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med 
ulovligt fældet træ: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319 

 Bekendtgørelse om sortering af råtræ: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507   

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507
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Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

1.2.1 Ejendoms- og brugsret kan dokumenteres for forsyningsbasen. 

Resultat 

Overblik over lovkrav: 
 
Ejendomsret bestemmes af Tinglysningsloven, og jordbesiddelser tinglyses i ”Tingbogen over fast ejendom”. 
Ifølge Tinglysningsloven skal rettighederne til en ejendom tinglyses i tingbogen for at sikre, at aftalen om 
ejendommen er gyldig, og at der foreligger dokumentation i tilfælde af sagsanlæg. Når et 
tinglysningsdokument for fast ejendom skal tinglyses, skal det indeholde oplysninger om tinglysningsnummer 
og adresse på ejendommen samt CVR-nummer. Udover tinglysningen i Tingbogen skal der også skrives under 
på en gyldig ejendomskontrakt. 
 
Tinglysningsloven bestemmer ligeledes hævdvundne rettigheder og de juridiske muligheder for at opnå 
rettigheder. Tingbogen er en online optegnelse, som er offentligt tilgængelig på: 
https://www.tinglysning.dk/tinglysning   
 
Ifølge Dansk Skovforening er Danmark et af de mest velorganiserede lande, hvad angår matrikelkortlægning, 
især på skovområdet. Det er som regel tydeligt, hvem der har ejendomsretten; der er kun ganske få områder, 
hvor ejendomsretten ikke er veldefineret. Dansk Skovforening kender ikke til nogen risici vedrørende 
ejendomsret. Statens ret til at tilegne sig besiddelser bliver reguleret af Ekspropriationsloven.  
 
Alle lovligt registrerede virksomheder fremgår af CVR-registeret, hvor oplysninger om branche, størrelse, 
adresse osv. er offentligt tilgængelige. CVR-nummeret kan kontrolleres på Virk: https://datacvr.virk.dk/data/ 
 
Risikobeskrivelse: 
Ejendomsret kan påvises ved hjælp af Tingbogen eller den online optegnelse. Der er tydeligt fastsatte 
rettigheder i Danmark, og offentligt tilgængelige databaser gør registrering af virksomheder og skat tydeligt 
og gennemskueligt. Derudover bliver lovgivningen i meget høj grad håndhævet. I 2014, 2013 og 2012 fik 
Danmark førstepladsen på korruptionsindekset Corruption Perception Index, hvilket betyder, at Danmark i 
disse år var det mindst korrupte land i verden. 
 
I Verdensbankens Worldwide Governance Indicators-index har Danmark en score på næsten 100 % i forhold 
til efterlevelse af retsstatsprincippet og kontrol af korruption. Dette indikerer, at der er meget lav risiko for, at 
lovgivningen vedrørende ejendomsret og registrering af virksomheder ikke håndhæves (Se resultaterne for 
2014 på: https://www.transparency.org/cpi2014/results). 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af de tilgængelige oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 
 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse  

 Det Centrale Virksomhedsregister: https://datacvr.virk.dk/data/ 

 Tingbogen: https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml 

 Online kort over ejendomsregistreringer: http://gstkort.dk/spatialmap? 

 

Anvendt 
dokumentation 

 Transparency International, landeprofil for Danmark: http://www.transparency.org/country/#DNK 
 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

 

https://www.tinglysning.dk/tinglysning
https://www.transparency.org/cpi2014/results
https://datacvr.virk.dk/data/
http://gstkort.dk/spatialmap
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risikoreducerende 
foranstaltninger 

 Indikator 

1.3.1 Inputmateriale er lovligt fældet og leveret i overensstemmelse med kravene i EU's Tømmerforordning. 

Resultat 

 

Den del af dansk skovlovgivning, der er relevant i forbindelse med EU's Tømmerforordning (EUTR) er 

omfattende, detaljeret og regulerer adskillige områder, bl.a. vedligeholdelse af skovområder, beskyttelse af 

Natura 2000-områder, generel miljøbeskyttelse osv. 

 

Naturstyrelsen er den kompetente myndighed i forbindelse med implementeringen af EUTR i Danmark, bl.a. i 

skovdriftsmæssig sammenhæng. Naturstyrelsen udgav i april 2016 dokumentet ”Vejledning til danske 

skovejere om EU's Tømmerforordning (EUTR)”. Dokumentet giver et overblik over den relevante lovgivning 

samt eksempler på sager og indeholder et krav om, at skovejere implementerer et due diligence-system, der 

gør dem i stand til at dokumenterer, at de overholder den relevante lovgivning. 

 

“Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt 

fældet træ” fastslår de bestemmelser, der er nødvendige for at efterleve EUTR. Naturstyrelsen er blevet 

udpeget til at administrere håndhævelsen. Regulativet beskriver bestemmelserne for administrative 

beslutninger og straf. Loven kræver af alle virksomheder, som placerer tømmer på markedet, at de skal have 

et due diligence-system på plads, at de ikke handler med ulovligt fældet træ, og at de kan identificerer de 

selskaber, der ligger et led over og under i handelskæden. 

 

Ifølge repræsentanter for Naturstyrelsen, som er blevet interviewet, er skovlovgivningen over det sidste årti 

blevet håndhævet i moderat grad i Danmark, efter at man midten af 1980'erne afskaffede rutinemæssige 

kontrolbesøg af embedsmænd hos skovejere. Siden da har håndhævelsen fokuseret på indberettede 

overtrædelser af relevant lovgivning. Der indberettes hvert år adskillige overtrædelser af relevant lovgivning, 

men ifølge embedsmændene er overtrædelserne overordnet set hverken systematiske, alvorlige eller 

økonomisk motiverede. Typisk omhandler sagerne forsømmelse af at søge om tilladelse til at foretage ellers 

lovlige fældninger i Natura 2000-områder, ulovligt byggeri af jagthytter eller manglende momsbetaling for salg 

af brænde til private købere. 

 

Risikokonklusion: 

Risikokonklusionen for denne Indikator omhandler lovlighed i forbindelse med produktionen af tømmer og 
inputmateriale til fremstilling af biomasse generelt. Risikoen for, at der bliver høstet inputmateriale i modstrid 
med lovgivningen, vurderes til at ære Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 
 Graden af håndhævelse 
 Interviews viser, at centrale medarbejdere har en god forståelse af relevant lovgivning om 

skovdrift.  
 

Anvendt 
dokumentation 

 Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR): 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059 

 Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med 
ulovligt fældet træ: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280 
 Naturbeskyttelsesloven:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 
 Miljøbeskyttelsesloven: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218  
 Okkerloven: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107  
 Vandløbsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145319
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855
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 Indikator 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

1.4.1 Betaling for hugstrettigheder og tømmer, inklusiv relevante skatter og afgifter, er komplette og opdaterede.  

Resultat 

Overblik over lovkrav: 

 

Licens og skatter på høst af tømmer bliver ikke implementeret i Danmark og er derfor ikke relevant. 

 

Jf. Opkrævningsloven og Momsbekendtgørelsen skal der betales 25 % moms. Moms betales hver sjette, hver 

tredje eller hver måned afhængigt af virksomhedens omsætning. Dette administreres af Skatteministeriet og 

gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Risikobeskrivelse: 

Naturstyrelsen bekræfter, at der sker ulovligheder i forbindelse med salg af brænde direkte fra 

skovejendomme. Da dette brænde imidlertid ikke ender på markedet, og fordi der er tale om en meget 

begrænset mængde, udgør dette ikke nogen høj risiko. Denne type materiale vil ikke indgå i inputmaterialet 

til biomasseproducenter. 

 

Danmark scorer højt på Verdensbankens Worldwide Governance Indicators-index. På en skala fra -2,5 til +2,5 

har Danmark en score på 1,72 (2014) for regulatorisk kvalitet, 2,09 for retsstatsprincipper og 2,26 for 

korruptionskontrol. Reguleringen af salgsafgift og moms bliver i høj grad håndhævet i Danmark. 

 

Risikoen angående manglende momsbetaling vurderes til at være Lav i forbindelse med inputmateriale til 

biomasseproduktion. 

 

Verifikations-
metoder 

 Salgsfakturaer 

 Transportdokumenter 

 

Anvendt 
dokumentation 

 Momsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024 

 Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059 

 The World Bank Worldwide Governance indicators for Denmark 1996 - 2014: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf  

 Transparency International, landeprofil for Danmark: http://www.transparency.org/country/#DNK  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf
http://www.transparency.org/country/#DNK
http://www.transparency.org/country/#DNK
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1.5.1 Inputmaterialet er leveret i overensstemmelse med kravene i CITES 

Resultat 

Ikke relevant  
Der er ingen træsorter, der er klassificeret som CITES-sorter, i Danmark. 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

Verifikationsmetoder 
CITES bilag I, II og III 

Anvendt 
dokumentation 

 CITES bilag I, II og III:  https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-

03-10.pdf 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trees_of_Denmark  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

1.6.1 
Inputmateriale kommer ikke fra områder, hvor der sker overtrædelse af traditionelle eller civile 
brugsrettigheder. 

Resultat 

Der findes ingen oprindelige folkeslag i Danmark med traditionel brugsret til land. Der er et begrænset 
omfang af hævdvundne rettigheder, f.eks. ret til stævning og brug af veje. 
Der kendes ikke til dokumentation for uenigheder eller konflikter angående traditionelle eller borgerretslige 
brugsrettigheder med relevans for indkøb af inputmateriale til biomasseproduktion. 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav.  

Verifikations-
metoder 

 Klarlæggelse af traditionelle og borgerlige rettigheder.  
 Der forefindes procedurer, der har til formål at sikre, at der ikke sker brud på rettigheder. 

Anvendt 
dokumentation 

 Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348  

 Verdensbankens Worldwide Governance-indikatorer for Danmark 1996 - 2014: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

2.1.1 Skove og andre områder med høje bevaringsværdier indenfor forsyningsbasen er identificeret og kortlagt. 

Resultat 

Forekomst af HCV 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har på baggrund af eksisterende 
data over arter og indikatorer udarbejdet et overblik over skove med indikator for ’High Nature Values’, som 
er dokumenteret som en del af Dansk Skovstatistik (NFI) under Naturstyrelsen. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-03-10.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-03-10.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trees_of_Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trees_of_Denmark
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf
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Eftersom de danske skove er blevet grundigt undersøgt, og væsentlige bevaringsværdier er blevet 
identificeret, kan det efter samråd med eksperter konkluderes, at der ikke er nogen alvorlige mangler i viden 
og data om væsentlige og vigtige områder af høj bevaringsværdi (HCV), og at disse områder er kortlagt og 
offentligt tilgængelige på hjemmesiden Danmarks Miljøportal 
(http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/). 
 
Selvom væsentlige og vigtige HCV-områder, som er afgørende for naturbevarelse, bliver betegnet som 

beskyttede områder på enten nationalt eller EU-niveau (Natura 2000), vurderer rådførte miljøeksperter og to 
miljøorganisationer (eNGO'er), at der sandsynligvis er et større antal mindre områder eller biotoper, der har 
lokal eller regional betydning for biodiversitet eller er levesteder for arter (i dansk kontekst kaldes disse 
Nøglebiotoper), der ikke er identificeret og kortlagt systematisk. Naturstyrelsen anbefaler det katalog over 
eksempler, der blev udarbejdet og udgivet i 2000, som værktøj til at identificere Nøglebiotoper. 
 
En ny rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet beskriver en 
metode til at udarbejde et kort over områder af høj bevaringsværdi i Danmark. På baggrund af denne 
rapport er der blevet udviklet et interaktivt kort, som vil blive gjort offentligt tilgængeligt online. Online-
kortet indikerer vha. farver de områder, hvor forskellige faktorer tilsammen gør det sandsynligt, at der 
forekommer HCV-skov. 
 
§ 25 i den gældende skovlov (”Bekendtgørelse om lov af skove”) har til formål at identificere yderligere 
'skove af særlig bevaringsværdi'. Et projekt, der skal opfylde denne målsætning blev påbegyndt i starten af 
2016 af Naturstyrelsen, og arbejdet forventes at være afsluttet i 2019. Projektet vil identificere tidligere 
ukendte 'skove af særlig bevaringsværdi', som ikke er dækket af Natura 2000 eller beskyttet af anden 
lovgivning. Dette kunne f.eks. være centrale levesteder eller biodiversitets-hotspots, og det er muligt, at de 
forekommer i skove, der tidligere har være uden eller under begrænset forvaltning. 
 
I denne vurdering refererer HCV-kategorierne 1-6 til dokumentet ”Common Guidance for the Identification of 
High Conservation Values” fra HCV Resource Network. 
 
HCV 1 –  

 Leve-/yngle-/rasteområder for beskyttelseskrævende eller rødlistede plante- og dyrearter. 

 Beskyttelseskrævende arter, som fremgår af EU's habitatsdirektiv bilag II, IV og V samt EU's 

fuglebeskyttelsesdirektiv bilag I, der er tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 Truede og sjældne dyre- og plantearter på den danske rødliste. 

 

HCV 2 – store skovområder: Ingen – jf. FSC's definition af HCV-kategori 2 har Danmark ikke denne type 
skove. 
 
HCV 3:  I dansk kontekst vurderes det, at denne kategori er dækket af Natura 2000-områder, områder 
beskyttet under paragraf 3 i ”Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse” og andre beskyttede områder i 
samspil med identificeringen af Nøglebiotoper. Natura 2000-områderne er afstemt med EU's habitatdirektiv 
og fugledirektiv og indeholder Woodland Key Habitats (WKH). Levesteder bliver beskyttet under 
Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, Skovlovens paragraf 25-27. 
Andre beskyttede områder og centrale levesteder, f.eks. beskyttede søer, bække, heder, moser, strandenge 
eller strandsumpe, ferske enge og græsgange, der bevares af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, samt 
egekrat beskyttes under skovlovens paragraf 26. Løvskove og ydre skovbryn af løvtræer og buske er 
beskyttet under skovlovens paragraf 27. Der foreligger en fuldstændig kortlægning af Natura 2000-områder 
og beskyttede områder, men der er pt. ikke lovkrav om kortlægning af arealer, der er dækket af skovlovens 
paragraf 25-28, eller om identifikation og kortlægning af Nøglebiotoper.  
 
HCV 4 – Natura 2000-områder, Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, andre beskyttede områder og centrale 
levesteder, herunder Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) forbundet med områder med vigtige 
vandværdier. 
 
HCV 5 – Skovsteder og -ressourcer er ikke afgørende for danske lokalsamfunds behov. Skove, der er 
beskyttet af Skovloven, giver også grundlæggende beskyttelse til lokalsamfund. Det konkluderes derfor, at 
denne kategori ikke er relevant i dansk sammenhæng, og den vil derfor ikke blive behandlet her. 
 
 
HCV 6 – Omfatter områder med væsentlig værdi for den nationale kulturhistorie, herunder gamle gravhøje 
og andre arkæologiske områder, men også andre væsentlige kulturelle områder. 
 
Kortlægning og identificering af HCV 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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HCV-områder er blevet identificeret og kortlagt i alle danske skove, som er FSC eller PEFC-certificerede, samt 
i skove, der har modtaget statsstøtte til udvikling af en såkaldt grøn driftsplan, da det er en forudsætning 
for at modtage støtten, at HCV-områderne er blevet identificeret og kortlagt, og at der tages højde for dem 
i driftsplanen. 

Der er stadig et betydeligt antal skove, der ikke er FSC-eller PEFC-certificerede, og som ikke har har en grøn 
driftsplan. Der findes ikke nogen offentlige optegnelser over skove, der har en grøn driftsplan, og der er 
heller ikke nogen krav om offentliggørelse af de HCV-områder, der er blevet identificeret og kortlagt i den 
grønne driftsplan. 

 

Risikokonklusion 

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes det, at der er en specifik risiko for, at Nøglebiotoper med 
lokal betydning endnu ikke er blevet identificeret og kortlagt, og at disse derfor er i risiko for at blive truet i 
forbindelse med hugst og udtag af biomasse. 

 

Verifikations-
metoder 

 Research på internettet 

 Interviews  

 GIS-kort over HCV-områder 

 Regionalt offentligt tilgængeligt data fra troværdig tredjepart 

 Tilstedeværelsen af et solidt juridisk system i området 

Anvendt 
dokumentation 

 Brown, E., N. Dudley, A. Lindhe, D.R. Muhtaman, C. Stewart, and T. Synnott (red.). 2013 
(October). Common guidance for the identification of High Conservation Values. HCV Resource 
Network. 

 Danmarks Miljøportal: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

 Interaktivt kort over beskyttede områder: http://www.fredninger.dk/ 

 Nøglebiotoper i skov – Billedkatalog: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67041/Noeglebiotoper.pdf  

 Udvikling af et High Nature Value – HNV-skovkort for Danmark: http://forskning.ku.dk/find-en-
forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf 

 Reglement for tilskud til Grøn Driftsplan: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-
driftsplan/ 

 Online HNV-skovkort (vil blive tilgængelig på): http://miljoegis.mim.dk 

 Johannsen, V. K., Dippel, T., Friis Møller, P., Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., ... 
Hansen, G. K. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-
2012.pdf 

Risikobedømmelse ☐   Lav risiko                          ☒   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

Målet med den risikoreducerende foranstaltning er at sikre, at HCV-områder i forsyningsområderne bliver 
identificeret og kortlagt i tilstrækkelig grad, inden hugst og udtag af biomasse påbegyndes, så det sikres, at 
medarbejdere, der udfører fældning og flishugning, kan blive grundigt oplyst om bevaringsværdier. I de 
skove, der ikke er FSC-eller PEFC-certificerede og ikke har en grøn driftsplan, er det nødvendigt at HCV-
områder identificeres og kortlægges. 
 
Det foreslås, at man forud for undersøgelser af områdets bevaringsværdier anvender det online HNV-
skovkort (som vil blive tilgængeligt på http://miljoegis.mim.dk/) med henblik på at vurdere sandsynligheden 
for forekomst af HCV-områder, og at man bruger kataloget over Nøglebiotoper eller lignende værktøj.  
 
Hvor effektiv brugen af kortet over Nøglebiotoper er, afhænger af graden af ekspertise hos de 
medarbejdere, der udfører undersøgelsen. For en øvet professionel vil det være muligt at identificere og 
kortlægge HCV-områder med en acceptabel indsats i forhold til størrelsen af det område, hvor der skal 
produceres inputmateriale.  
 
Som sikkerhedsforanstaltning foreslås det også, at de kort, der bliver udarbejdet, bliver gjort offentligt 
tilgængelige. Dette ville give eksperter og interessenter mulighed for at evaluere og kommentere på 
resultaterne. 
 
 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.fredninger.dk/
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67041/Noeglebiotoper.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67041/Noeglebiotoper.pdf
http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf
http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/
http://miljoegis.mim.dk/
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://miljoegis.mim.dk/
http://miljoegis.mim.dk/
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 Indikator 

2.1.2 
Potentielle trusler mod skov og andre områder med høje bevaringsværdier fra skovdriftsaktiviteter er 
identificeret og adresseret. 

Resultat 

 
Se indikator 2.1.1 med henblik på diskussionen om risikobestemmelse for identifikation og kortlægning af 
HCV-områder. 
 
For FSC- og PEFC-certificerede skove og skove med en grøn driftsplan, der er udarbejdet i overensstemmelse 
med Naturstyrelsens guidelines for grønne driftsplaner (hvilket er forudsætningen for at modtage 
statsstøtte), kan det antages, at HCV'er er blevet identificeret og kortlagt. 
 
For skove, der hverken er FSC- eller PEFC-certificerede eller har en grøn driftsplan, skal HCV'er, herunder 
Nøglebiotoper, først identificeres og kortlægges. 
 
Risikobeskrivelse: 
 

 For skove omfattet af FSC- eller PEFC-certificering, hvor der er krav om kortlægning mv. og jævnlig 
uafhængig evalueringer af skovdriften, vurderes risikoen for trusler mod HCV'er til at være lav. 

 I skove med en grøn driftsplan er HCV'er blevet identificeret og kortlagt, men da der ikke foreligger 
krav om uafhængig evaluering af, om begrænsningerne for den grønne driftsplan overholdes, kan 
der være risiko for, at identificerede og kortlagte HCV'er ikke bliver beskyttet mod trusler fra 
skovdrift. 

 I skove uden en grøn driftsplan er det sandsynligt, at HCV'er ikke er blevet identificeret og kortlagt 
systematisk, og der er derfor potentiel risiko for, at skovdriften kan udgøre en trussel mod HCV'er. 

 
 

Verifikations-
metoder 

 FSC eller PEFC Forest Management-certifikat 

 Grøn driftsplan og kort over HCV'er 

 Skovdriftssplan 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Standardprocedurer 

 Codes of Practice 

 Optegnelser over BPs inspektioner på stedet 

 Tilsynsrapporter 

 Medarbejderinterviews 

 Offentligt tilgængelig information om beskyttelse af identificerede værdier 

 Regionale, offentligt tilgængelige data fra troværdige tredjeparter  

 Områdets solide retsstystem 

Anvendt 
dokumentation 

 Regler for statsstøtte til Grøn Driftsplan: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-

skove/groen-driftsplan/ 

 FSC-standarden for Forest Management-certificeringen i Danmark 

 PEFC-standard for Forest Management-certificeringen i Danmark 

 Johannsen, V. K., Dippel, T., Friis Møller, P., Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., ... 

Hansen, G. K. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012. 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 

http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-

2012.pdf 

Risikobedømmelse ☐   Lav risiko                             ☒   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

I skove med en grøn driftsplan er HCV'er blevet identificeret og kortlagt, men da der ikke er noget krav om 
uafhængig evaluering af, om den grønne driftsplans begrænsninger overholdes, skal man tage højde for 
planen og kortet, og planlagte aktiviteter skal sammenholdes med driftsplanens begrænsninger. 
 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
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I skove uden en grøn driftsplan skal som minimum HCV'er i det område, hvor inputmateriale til 
biomasseproduktion fældes, identificeres og kortlægges (se indikator 2.1.1). Udførlige kort og instruktioner 
skal udarbejdes til de medarbejdere, der står for fældning eller andre aktiviteter, for at sikre, at skovdriften 
ikke udgør en risiko for HCV'er. 
 
Som sikkerhedsforanstaltning foreslås det også, at de kort, der bliver udarbejdet, bliver gjort offentligt 
tilgængelige. Dette ville give eksperter og interessenter mulighed for at evaluere og kommentere på 
resultaterne. 
 

 Indikator 

2.1.3 
Inputmateriale kommer ikke fra områder, der er konverteret til produktionsplantage eller anden 
anvendelse end skov efter januar 2008. 

Resultat 

I en dansk kontekst er det vigtigt at bemærke, at de fleste danske skove på grund af deres historiske rolle 
er et resultat af skovrejsningsprojekter. Denne indsats blev påbegyndt for to hundrede år siden, hvor 
skovdækket var på sit laveste. Der har desuden været en vis grad af skovdrift i de fleste skove. 

 

Skovlovens paragraf 8 fastslår, at områder, der hører under denne lovgivning, skal være dækket af træer, 
der forventes at danne sluttet skov af højstammede træer. Skovloven fastslår også, at bevoksningen ikke 
må fældes, før den er hugstmoden, og at området skal opfylde ovenstående krav senest ti år efter at en 
hugstmoden bevoksning er blevet afviklet. Skovlovens paragraf 9 bestemmer, at op til 10 % af det 
skovområde, der er beskyttet af loven, kan bruges til græsning eller stævning. Dette omfatter også brug 
af skovområde til produktion af juletræer eller dyrkning af poppel i kort rotation til brug i biomasse.  

Eftersom op til 10 % af de områder, der er beskyttet af Skovloven, (selv naturlig løvskov) lovligt kan 
omlægges til produktion af juletræer eller dyrkning af poppel til fremstilling af inputmateriale, er det 
sandsynligt, er der er foregået en vis grad af omlægning siden 2008. 

Der foreligger imidlertid ingen beviser for, at der er foregået væsentlige omlægninger af skovarealer fra 
naturnær skov til produktionsplantage efter 2008. 

 

Risikokonklusion  

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes det, at risikoen for forekomst af inputmateriale fra 
løvskove, der er blevet omlagt til plantage eller anden anvendelse end skov, er lav. 

Verifikationsmetoder 

 Historiske kort og samtaler med interessenter 

 Regionale, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Tilstedeværelsen af et solidt retssystem i området 

 Optegnelser fra biomasseproducenters inspektioner i områderne 

 Tilsynsrapporter 

 Medarbejderinterviews 

 Der er luftfotos tilgængelige fra 1954, 1995 og senere på: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?  

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267 
 Definitions Related to Planted Forests: http://www.fao.org/docrep/007/ae347e/ae347e02.htm 
 Skove og Plantager 2014: http://ign.ku.dk/samarbejde-

raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf 
 Global Forest Watch, landeprofil for Danmark: http://www.globalforestwatch.org/country/DNK  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                           ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267
http://www.fao.org/docrep/007/ae347e/ae347e02.htm
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf
http://www.globalforestwatch.org/country/DNK
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 Indikator 

2.2.1 
Inputmateriale sources fra skovområder, hvor der er foretaget en passende vurdering af effekten, og der 
gennemføres planlægning, implementering og monitorering for at minimere effekten. 

Resultat 

 
Monitoreringen af effekten af hugst og udvinding af biomasse i danske skove bliver foretaget på forskellige 
måder og af forskellige interessenter. 
Generelt har de anvendte skovdriftspraksisser en målsætning om at minimere effekten af skovdriften, 
herunder effekten på den øvrige bevoksning og på omkringliggende bevoksning, jordbund, vådområder og 
vandløb. 
 
Nationale monitorerings- og forskningsprogrammer, som varetages af forskningsinstitutter, har 
dokumenteret denne effekt på en række forskellige parametre, bl.a. jordbundsstruktur, næringsstoffer, 
biodiversitet, skovsundhed og vækst i volumen. Undersøgelserne behandler kun i begrænset omfang de 
specifikke effekter af biomasseudvinding, men dækker i nogen grad dette. 
 
Naturstyrelsen har fastlagt en omfattende praksis for planlægning af driften af statsskovene. Planen 
strækker sig over 15 år og omfatter hensyntagen til indvirkningen af skovdriftaktiviteter og 
biomasseudvinding på en række forskellige skovværdier. Disse hensyn er baseret på forskning så vel som 
intern og ekstern viden og ekspertise, som bliver anvendt i planlægningen og iværksættelsen af skovdrift. 
 
I private skove er der store forskelle mellem de enkelte skovdriftsenheder, hvad angår planlægning og 
monitorering af effekter. Situationen afhænger af driftsenhedens størrelse, om der trækkes på intern eller 
ekstern ekspertise i planlægningen og udførelsen af driftsaktiviteter, og hvorvidt driftsenheden er dækket af 
en driftsplan. 
 
En stor del af de mellemstore og store private driftsenheder har driftsplaner, hvor der er indarbejdet ny 
viden om effekterne af skovdrift generelt. Hos de driftsenheder, hvor der på baggrund af statsstøtte er 
blevet udviklet grønne driftsplaner, foreligger der specifikke kort over områder med høj bevaringsværdi og 
Nøgleøkosystemer samt planer for, hvordan man forbedrer eller undgår negativ indvirkning på 
biodiversiteten. 
 
Generelt bliver den gældende lovgivning om beskyttelse af skov og skovmiljøer overholdt, og 
myndighederne håndterer indberetninger om ulovlige aktiviteter. 
I de tilfælde, hvor der er en betydelig mulighed for, at infrastruktur eller andre projekter kan have 
indvirkning på skovområder, er der krav om, at miljøpåvirkningen bliver undersøgt. Disse tilfælde hører 
desuden under loven om landskabsplanlægning. Det er sandsynligt, at noget af tømmeret fra de områder, 
der bliver påvirket af denne type projekter, bliver solgt som biomasse. 
 
I private skove er det i høj grad entreprenører, som også arbejder i FSC- eller PEFC-certificerede skove og 
statsskove, der står for hugst og udvinding af biomasse, og de bruger de samme maskiner og chauffører 
som i de certificerede skove. I disse tilfælde opfylder maskineriet certificeringskravene i forhold til lav 
indvirkning på bl.a. jordbunden, og chaufførerne har en høj grad af viden om, hvordan man undgår negativ 
indvirkning på jordbund, biodiversitet, bevoksning, vandløb, HCV'er osv. 
 
Risikokonklusion: 
Det konkluderes, at risikoen for, at sourcing af inputmateriale har en effekt på skovene, er lav. Det kan 
imidlertid ikke udelukkes, at der er risiko for, at skovejere påbegynder skovdrift i bevoksninger, hvor der er 
HCV'er. Vi bedømmer derfor privatejede skove uden en grøn driftsplan til at have en Specificeret Risiko for, 
at skovdrift kan udgøre en potentiel trussel. 

Verifikations-
metoder 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverancekontrakter  

 Vurdering af potentielle effekter på driftsniveau 

 Vurdering af foranstaltningerne til minimering af indvirkning 

 Resultater af monitorering 

 Offentligt tilgængelig information om beskyttelse af de identificerede værdier 

 Graden af håndhævelse 

 Regional offentligt tilgængelig data fra en troværdig tredjepart 
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 Områdets solide retssystem 

Anvendt 
dokumentation 

 Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR): 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280 
 Naturbeskyttelsesloven:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 
 Miljøbeskyttelsesloven: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218  
 Lov om vandløb: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                   ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.2.2 
Inputmateriale sources fra skovområder, hvor skovdriften bevarer eller forbedrer jordbundskvaliteten 
(CPET S5b). 

Resultat 

Denne evaluering dækker to aspekter af jordbundskvalitet: jordbundsstruktur og næringsbalance. 
Forskningsprojekter har gennem en længere periode analyseret den indvirkning, som hugstpraksisser 
og udvinding af biomasse i forskellige dele af Danmark har på jordbunden og økosystemets 
næringsværdier i både næringsfattige og -rige jordbunde. 
 
Blade/nåle og bark er de mest næringsrige dele af træet (indeholder N, P, K og CA). I Danmark er den 
almindelige praksis for biomasseproduktion at lade grene og toppe ligge i skoven til fortørring i flere 
måneder, så blade og nåle falder af og bliver tilbage i skoven, før man påbegynder flishugningen. 
Undersøgelser viser, at denne praksis reducerer næringstab i planter i forhold til metoder, hvor blade 
og nåle bliver fjernet fra bevoksningen. 
 
Tab af plantenæringsstoffer i løbet af en rotationsperiode skal vurderes i forhold til den mængde 
næringsstoffer, som stedet kan gendanne gennem forvitring af jordbundsmineraler eller luftaflejringer. 
I meget næringsfattige jordbunde kan det tab af næringsstoffer, som hugst medfører, overstige den 
mængde af næringsstoffer, der tilføres fra vejrpåvirkning og aflejring, hvilket kan medfører en 
længerevarende nedgang i mængden af næringsstoffer. 
 
Skovejere kan kompensere for næringstab ved at sprede aske fra træbaseret biomasse i bevoksningen. 
Københavns Universitet har udviklet et værktøj (ESBEN), der hjælper med at udregne næringsbalancen 
i skovbevoksning i forbindelse  med udvinding af biomasse og med at vurdere, om det er relevant at 
tilføje næring til skovbevoksningen ved at sprede aske fra træbaseret biomasse 
(http://videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/skader_paa_skov/naeringsstof-
ubalance_i_jorden/videnblad_08.05-16/). 
 
I betragtning af den nuværende praksis, hvor blade/nåle ikke fjernes fra næringsfattige jordbunde, og 
at det er muligt at tilføre næring for at kompensere for nettotab, konkluderes det, at risikoen for 
negativ indvirkning på skovenes næringsbalance i forbindelse med udvinding af biomasse er Lav. 
 
Det bør dog nævnes, at biomasse i et vist omfang bliver udvundet fra områder som heder og moser, 
hvor målet er at holde jordbundens næringsniveau lavt, da dette er karakteristisk for disse typer 
landskab. I disse områder bliver al biomasse inklusiv nåle og blade ofte fjernet i forbindelse med 
flishugning. 
 
Indvirkningen på jordbundsstruktur i forbindelse med udvinding af biomasse fra skovbevoksning 
afhænger af jordbundsforhold, hvilke maskiner, der bliver anvendt, og hvordan og hvornår maskinerne 
bliver brugt i bevoksningen. I private skove er det i høj grad entreprenører, som også arbejder i FSC- 
eller PEFC-certificerede skove og statsskove, der står for hugst og udvinding af biomasse, og de bruger 
de samme maskiner og chauffører som i de certificerede skove. I disse tilfælde opfylder maskineriet 
certificeringskravene i forhold til lav indvirkning på bl.a. jordbunden, og chaufførerne har en høj grad af 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855
http://videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/skader_paa_skov/naeringsstof-ubalance_i_jorden/videnblad_08.05-16/
http://videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/skader_paa_skov/naeringsstof-ubalance_i_jorden/videnblad_08.05-16/
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viden om, hvordan man undgår negativ indvirkning på jordbunden. Der findes således almindelige 
tekniske løsninger, der kan minimere indvirkningen på jordbunden, f.eks. bredere dæk, der er beregnet 
til brug i skove, og at maskinerne bliver brugt på en måde, der tager højde for jordbundens tilstand. 
Hvis jordbunden er vandmættet, bliver aktiviteter ofte flyttet eller udskudt, så der ikke sker unødig 
skade på jordbunden. 
 
Risikokonklusion: 
Det konkluderes, at risikoen for negativ indvirkning på jordbundsstruktur i forbindelse med udvinding af 
biomasse er Lav. 
 

Verifikations-metoder 

 Regionale Best Management-praksisserr 
 Optegnelser fra BP's inspektioner i områderne 
 Medarbejderinterviews 
 Vurdering af de operative foranstaltninger, der skal minimere indvirkningen på de 

identificerede værdier 
 Områdets solide retssystem 
 Graden af håndhævelse 
 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Anvendt dokumentation 

 Petersen, Leif og Karsten Rasmussen: Jordbundsudvikling under  

ager og nåleskov. Geografisk Tidsskrift 87: 65-67. København,  

juni 1987.  Tilgået på:  

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/5186/9796 

 http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Jordbundsgeografi/p

odsol 

 Madsen, Henrik Breuning: Clay Migration and Podzolization in  

a Danish Soil. Geografisk Tidsskrift 84: 6-9. København, Januar.  Tilgået på:  

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/4477/8383 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267 

 Naturbeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

 Miljøforhold ved brændselsfrembringelse og håndtering, Videncenter for Halm- og Flisfyring 

(www.videncenter.dk)  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende muligheder 
for risikoreducerende 

foranstaltninger 
 

 Indikator 

2.2.3 Nøglebiotoper og habitater er fredede eller bevares i deres naturlige tilstand (CPETS 8b). 

Resultat 

 
Se Indikator 2.1.1 med henblik på diskussionen om identificering og kortlægning af HCV'er og Indikator 2.1.2 
med henblik på diskussionen om trusler fra skovdrift. Se også 2.2.4. 
 
Skovlovens paragraf 14-24 foreskriver, at centrale økosystemer og levesteder i Danmark skal beskyttes ved 
udpegning af Natura 2000-områder (ca. 19.000 hektar – består af områder under EU's habitatdirektiv og 
fugledirektiv). 
 
Ca. 21.000 ha skov er udlagt som urørt skov eller skov med gamle driftsformer såsom stævningsskov, 
skovgræsning og egekrat, og det samlede areal af skov med beskyttelse af naturlige værdier eller biodiversitet 
udgør dermed ca. 35.0000 ha svarende til ca. 5.7 % af det totale skovområde, når der tages højde for ’overlap’ 
mellem skovtyperne.  
 

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/5186/9796
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Jordbundsgeografi/podsol
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Jordbundsgeografi/podsol
https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/4477/8383
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785
http://www.videncenter.dk/
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En videnskabelig rapport (Johannesen et al. 2013) konkluderer, at klare målsætninger og bedre kortlægninger 
af arter samt evidensbaserede foranstaltninger er en forudsætning for fremtidige indsatser for biodiversitet i 
danske skove, og at man skal prioritere sikring af truede arter, strukturer og levesteder.  
 
Nogle skovlandskaber er fredede. Beskyttede områder kan have til formål at beskytte landskab eller dyreliv. 
Beskyttede områder må ikke ændres, men der foretages typisk vedligeholdelse. Der kan være reguleringer af 
den offentlige adgang til det beskyttede område, enten for at sikre retten til adgang, eller for at forhindre 
offentlig adgang uden tilladelse, hvis dette er nødvendigt for at sikre hensynet til dyreliv el.lign. 
 
 
Risikokonklusion:  
Eftersom denne Indikator er dækket af indikatorerne 2.1.1 og 2.1.2, hvor risikoen skal reduceres til at være 
lav gennem risikoreducerende foranstaltninger, vurderes risikoen for denne Indikator også til at være 
specificeret. De påkrævede risikoreducerende foranstaltninger er de samme som anført under Indikator 2.1.1 
og 2.1.2. 
 

Verifikations-
metoder 

 Danmarks Miljøportal: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

 Interaktivt kort over beskyttede områder: http://www.fredninger.dk/ 

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267 

 Naturbeskyttelseslovent: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

 Online kort over Natura 2000-områder og beskyttede områder i Danmark: 
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

 Johannsen, V. K., Dippel, T., Friis Møller, P., Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., ... 
Hansen, G. K. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-
2012.pdf 

Risikobedømmelse ☐   Lav risiko                             ☒   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 
Målet med den risikoreducerende foranstaltning er at sikre, at HCV-områder i forsyningsbasen bliver 
identificeret og kortlagt i tilstrækkelig grad, inden fældning af inputmateriale til biomasseproduktion 
påbegyndes, således de medarbejdere, der udfører fældning og flishugning, kan blive grundigt oplyst om 
bevaringsværdier. I de skove, der ikke er FSC-eller PEFC-certificerede og ikke har en grøn driftsplan, skal 
HCV-områder identificeres og kortlægges. 
 
Det foreslås, at man forud for undersøgelser af områdets bevaringsværdier anvender det online HNV-
skovkort (som vil blive tilgængeligt på http://miljoegis.mim.dk/ til at få en beregning af sandsynligheden for 
forekomst af HCV-steder, og at man bruger kataloget over Nøglebiotoper eller lignende værktøj. Hvor 
effektiv brugen af kortet over Nøglebiotoper er, afhænger af graden af ekspertise hos de medarbejdere, der 
udfører undersøgelsen. For en øvet fagmand vil det være muligt at identificere og kortlægge HCV-områder 
med en acceptabel indsats i forhold til størrelsen af det område, hvor der skal produceres inputmateriale.  
 
Som sikkerhedsforanstaltning foreslås det også, at de kort, der bliver udarbejdet, bliver gjort offentligt 
tilgængelige. Dette ville give eksperter og interessenter mulighed for at evaluere og kommentere på 
resultaterne. 

 

 Indikator 

2.2.4 Biodiversitet beskyttes (CPET S5b). 

Resultat 

Se Indikator 2.1.1 med henblik på diskussionen om identificering og kortlægning af HCV'er og Indikator 2.1.2 
med henblik på diskussionen om trusler fra skovdrift. Se også 2.2.3. 
 
Skovlovens paragraf 14-24 foreskriver, at væsentlige økosystemer og levesteder i Danmark skal beskyttes 
gennem udpegning af Natura 2000-områder (ca. 19.000 hektar – består af områder under EU's habitatdirektiv 
og fugledirektiv).  
 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.fredninger.dk/
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://miljoegis.mim.dk/
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 Indikator 

Ca. 21.000 ha skov er udlagt som urørt skov eller skov med gamle driftsformer såsom stævningsskov, 
skovgræsning og egekrat, og det samlede areal af skov med beskyttelse af naturlige værdier eller biodiversitet 
udgør dermed ca. 35.0000 ha svarende til ca. 5.7 % af det totale skovområde, når der tages højde for ’overlap’ 
mellem skovtyperne.  
  
En videnskabelig rapport (Johannesen et al. 2013) konkluderer, at klare målsætninger og bedre kortlægninger 
af arter samt evidensbaserede foranstaltninger er en forudsætning for fremtidige indsatser for biodiversitet i 
danske skove, og at man skal prioritere sikring af truede arter, strukturer og levesteder.  
 
To miljøorganisationer vurderer, at den øgede efterspørgsel på inputmateriale til biomasse vil give 
skovforvaltere et nyt incitament til at fjerne overskydende træbaseret biomasse fra skovene, hvilket medfører 
en risiko for, at biodiversiteten ikke bliver beskyttet i tilstrækkelig grad. 
 

Risikokonklusion:  
Eftersom denne Indikator er dækket af indikatorerne 2.1.1 og 2.1.2, hvor risikoen skal reduceres til at være 
lav gennem risikoreducerende foranstaltninger, vurderes risikoen for denne Indikator også til at være 
specificeret. De påkrævede risikoreducerende foranstaltninger er de samme som anført under Indikator 2.1.1 
og 2.1.2. 
 

Verifikations-
metoder 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverandørkontrakter 

 Vurdering af potentielle indvirkninger på det operationelle plan og af de foranstaltninger, der skal 
minimere indvirkninger 

 Resultater fra monitorering 

 Offentligt tilgængeligt information om beskyttelse af de identificerede værdier 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart  

 Områdets solide juridiske system 

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267 

 Naturbeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785  

 Online kort over Natura 2000-områder og beskyttede områder i Danmark: 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 Johannsen, V. K., Dippel, T., Friis Møller, P., Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., ... 
Hansen, G. K. (2013): Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-
2012.pdf  

Risikobedømmelse ☐   Lav risiko                             ☒   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

Målet med den risikoreducerende foranstaltning er at sikre, at HCV-områder i forsyningsbasen bliver 
identificeret og kortlagt i tilstrækkelig grad, inden indkøb af inputmateriale til biomasseproduktion 
påbegyndes, således de medarbejdere, der udfører fældningerne og flishugningen, kan blive grundigt oplyst 
om bevaringsværdier. I de skove, der ikke er FSC-eller PEFC-certificerede og ikke har en grøn driftsplan, skal 
HCV-områder identificeres og kortlægges. 
 
Det foreslås, at man forud for undersøgelser af områdets bevaringsværdier anvender det online HNV-
skovkort (som vil blive tilgængeligt på http://miljoegis.mim.dk/ til at få en beregning af sandsynligheden for 
forekomst af HCV-steder, og at man bruger kataloget over Nøglebiotoper eller lignende værktøj. Hvor 
effektiv brugen af kortet over Nøglebiotoper er, afhænger af graden af ekspertise hos de medarbejdere, der 
udfører undersøgelsen. For en øvet fagmand vil det være muligt at identificere og kortlægge HCV-områder 
med en acceptabel indsats i forhold til størrelsen af det område, hvor der skal produceres inputmateriale. 
Som sikkerhedsforanstaltning foreslås det også, at de kort, der bliver udarbejdet, bliver gjort offentligt 
tilgængelige. Dette ville give eksperter og interessenter mulighed for at evaluere og kommentere på 
resultaterne. 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
http://miljoegis.mim.dk/
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2.2.5 Udtag af 'GROT' (’residues’) sker med minimal negativ påvirkning af økosystemet. 

Resultat 

 

Skovlovens paragraf 1 fastslår, at formålet med loven er at bevare og værne om Danmarks skove og at forøge 

skovarealet. Derudover har den også til formål at fremme bæredygtig forvaltning af de danske skove, hvilket 

ekspliciteres i målsætningen om at værne om og forøge biodiversiteten i skovene. Skovlovens paragraf 2 

lægger især vægt på at beskytte biodiversiteten i statsskovene. 

 

GROT (grene og toppe) bliver fjernet i forbindelse med udtynding og udvinding af tømmer som en integreret 

del af hugstaktiviteter. Det er almindelig praksis at fjerne GROT efter fældningsaktivitet, enten til produktion 

af inputmateriale til biomasse eller til brænde. Det vurderes ikke, at den øgede påvirkning, der er forbundet 

med brugen af GROT som inputmateriale til biomasse, medfører nogen risiko for at skade økosystemerne. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger konkluderes det, at risikoen for, at fjernelse af GROT i forbindelse 
med udvinding af inputmateriale, er Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverandørkontrakter 

 Vurdering af potentielle indvirkninger på det operationelle plan og af de foranstaltninger, der skal 
minimere indvirkninger 

 Resultater fra monitorering 

 Offentligt tilgængeligt information om beskyttelse af de identificerede værdier 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart  

 Områdets solide juridiske system 

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267 

 Naturbeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785  

 Online kort over Natura 2000-områder og beskyttede områder i Danmark: 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 

 Indikator 

2.2.6 Negative effekter på grundvand, overfladevand og vandløb fra skovdriftsaktiviteter minimeres  (CPET S5b). 

Resultat 

Naturbeskyttelsesloven beskytter overfladevand i Danmark. Loven erklærer, at alle naturlige søer på over 
100 m2 samt alle vandløb, der er udpeget til blive beskyttet af de kommunale myndigheder, er beskyttet, og 
at deres tilstand ikke må ændres. Skovloven beskytter alle vandhuller og vandlegemer i de skove, der hører 
under denne lov, bl.a. de vandlegemer, der på grund af størrelse eller manglende udpegelse af myndigheder 
ikke er beskyttet under Naturbeskyttelsesloven.  

 

Overflade- og drikkevand er under omfattende beskyttelse af Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og 
Vandforsyningsloven. Kommunerne fungerer som kompetente myndigheder i forbindelse med drikkevand, 
og Naturstyrelsen, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet, fører tilsyn med drikkevand på nationalt 
plan. 

 

Der er ingen tegn på, at skovdrift udgør en trussel mod vandkvaliteten, og sommetider bruges 
skovrejsningsprojekter som middel til at forbedre vandkvaliteten i et område. Der bliver anvendt væsentligt 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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mindre mængder af pesticider og gødning i skovdrift end i landbrugssektoren. I landbrugssektoren bliver der 
på et år brugt i gennemsnit 2,1 kg pesticider pr. ha, mens tallet for skovsektoren er 0,05 kg pr. ha. Dette er 
dog eksklusiv det årlige forbrug af pesticider til produktion af juletræer og pyntegrønt. Derudover bliver der 
årligt udvasket ca. 0-10 kg nitrat i skovene og omkring 30-120 kg fra landbrugsjord. På baggrund af 
observationer er det blevet konkluderet, at 70 % af de danske skovarealer har ubetydelig nitratudvaskning, 
20 % har nogen nitratudvaskning og 10 % har nitratudvaskning i en sådan grad, af grundvandet under 
skoven ikke lever op til kravene for kvaliteten af drikkevand. Dette tal er betydeligt lavere, end hvad man 
kunne forvente, hvis arealerne blev brugt til landbrug. 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at risikoen for, at udvinding af inputmateriale har en negativ 
indvirkning på grundvand, overfladevand og nedstrøms vandløb, er Lav. 
 

Verifikations-
metoder 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverandørkontrakter 

 Optegnelser fra BP's inspektioner i områderne 

 Vurdering af potentielle indvirkninger på det operationelle plan og af de foranstaltninger, der skal 
minimere indvirkninger 

 Medarbejderinterviews 

 Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af luftkvalitet 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart  

 Områdets solide juridiske system 

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280 
 Naturbeskyttelsesloven:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 
 Miljøbeskyttelsesloven: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218 
 Okkerloven: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107  
 Vandløbsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 
 Vandforsyningsloven:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175911 
 Miljøskadeloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173182 
 Raulund-Rasmussen, K. og Hansen, K: Grundvand fra Skove – Muligheder og problemer. Retrieved 

from: http://videntjenesten.ku.dk/filer/rapporter/skov-og-landskab/sogn34.pdf  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

2.2.7 Luftkvalitet påvirkes ikke negativt af skovdriftsaktiviteter. 

Resultat 

Der er ingen indikationer af, at skovdriftsaktiviteter har nogen væsentlige uønskede bivirkninger på 
luftkvaliteten i Danmark. 

Al nyt skovmateriel skal leve op til den danske implementering af EU-direktivet om forurening fra ikke-
vejgående maskiner, f.eks. traktorer og andre skovmaskiner. Derudover foregår skovdriftsaktiviteter som 
regel i områder, der ligger et stykke fra byer. 

Afbrænding bliver ikke brugt i noget betydeligt omfang i dansk skovbrug med undtagelse af lejlighedsvise 
lyngafbrændinger, der har til formål at gendanne lyngbevoksning i forbindelse med landskabsforvaltning. 

 

Verifikations-
metoder 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverandørkontrakter 

 Optegnelser fra BP's inspektioner i områderneMedarbejderinterviews 

 Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af luftkvalitet 

 Graden af håndhævelse 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
http://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175911
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173182
http://videntjenesten.ku.dk/filer/rapporter/skov-og-landskab/sogn34.pdf
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 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Områdets solide juridiske system 

Anvendt 
dokumentation 

 Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv: 

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175847  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175847
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 Indikator 

2.2.8 
Anvendelsen af pesticider er kontrolleret og passende, og integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) 
implementeres, når det er muligt, i skovdriftsaktiviteter (CPET S5c). 

Resultat 

Brugen af pesticider er begrænset i private skove. Der bliver imidlertid brugt glyphosat til at begrænse 
genkomsten af ukrudt forud for genbeplantning, og der bliver brugt insekticider, bl.a. syntetisk 
pyrethroid, til at begrænse angreb fra store nåletræsnudebiller (Hylobius abietis) i de første et til to år 

efter beplantning af nåltræskulturer. Al brug af pesticider skal følge den generelle lovgivning om 
plantebeskyttelsesmidler. De ansvarlige autoriteter håndhæver kravene om, at der kun må bruges 
godkendte midler, at det personale, der står for anvendelsen af pesticiderne, skal autoriseres og bruge 
personlige værnemidler, samt krav til sikker opbevaring af midlerne og sikker opfyldning og rensning af 
sprøjteudstyret. Integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) er blevet implementeret. Dette indebærer, at 
der kun bliver anvendt pesticider til at kontrollere væsentlige trusler fra insekter eller udkrudt på 
baggrund af overvågning og vurderinger, og at anvendelsen sker på ansvarlig vis. 
 
I FSC- og PEFC-certificerede statsskove bliver der kun brugt pesticider i særlige tilfælde til at bekæmpe 
invasive arter. Der har dog ikke været nogen af disse tilfælde i de seneste år (oplysninger fra FSC Forest 
Management-audits). Kravene til brug af pesticider bliver løbende evalueret som en del af FSC Forest 
Management-auditeringerne i statsskovene. 
 
Skovejere skal registrere anvendelse af alle former for pesticider i en sprøjtejournal. 
 
Den tidsbegrænsede og brugsspecifikke godkendelse af sprøjtemidler forvaltes af Miljøstyrelsen, som er 
en del af Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

Verifikationsmetoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Vurdering af de operative foranstaltninger, der skal minimere indvirkningen på de 
identificerede værdier 

 Tilsynsrapporter 

 Medarbejderinterviews 

Anvendt 
dokumentation 

 Ansøgning om godkendelse af produkter :  http://mst.dk/virksomhed-
myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/ansoeger/ 

 http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/ 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende muligheder 
for risikoreducerende 

foranstaltninger 
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 Indikator 

2.2.9 Metoder til affaldsdeponering minimerer negative effekter på skovøkosystemer (CPET S5d). 

Resultat 

 
I forhold til deponering af affald har skovdriftsaktiviteter og andre aktiviteter foretaget af skovejere ingen 
betydelige indvirkninger på hverken privat eller offentligt ejede skove. 
 
Der forekommer henkastning og deponering af affald i skove langs veje, parkeringspladser og rekreative 
områder, især i nærheden af byer og rekreative pladser, hvor der ofte kommer besøgende. Man finder så 
vidt muligt frem til kilden til affald og indberetter deponeringen til politiet. 
 
Risikokonklusion: 
Risikoen for negativ indvirkning fra affaldsdeponering i skove vurderes til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Operationelle vurderinger af potentielle påvirkninger og af foranstaltninger til minimering af 
påvirkninger 

 

Anvendt 
dokumentation 

• Miljøbeskyttelsesloven, paragraf 43:  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218#K6 

• Naturbeskyttelsesloven, paragraf 28:  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=155609 

• Eksempler på bøder:  http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/henkastet-

affald/oversigt-over-boeder-for-henkastet-affald/ 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

2.3.1 
Analyser viser at hugst af inputmateriale ikke overstiger den langsigtede produktionskapacitet i skoven, 
undgår væsentlige negative effekter på skovproduktiviteten og sikrer langsigtet økonomisk bæredygtighed. 
Hugstrater retfærdiggøres ved bevoksnings- og tilvækstdata. 

Resultat 

Skovloven yder grundlæggende beskyttelse mod rovdrift for de skove, der hører under loven. 

 

Ifølge ”Skove og plantager 2014” er der sket en nettotilvækst af både skovområde og stående vedmasse i den 

undersøgte periode (2010-2014). Det anslås, at der i løbet af perioden er sket en gennemsnitlig nettotilvækst 

i den stående vedmasse på 2,9 mio. m3 pr. år. Med en årlig høst på 4,8 mio. m3 giver dette en samlet tilvækst 

på 7,7 mio. m3 pr. år. 

 
Risikokonklusion: 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Hugstoptegnelser, bevoksnings- og tilvækstdata og afkastberegninger viser, at høst af inputmateriale til 
biomasse ikke har nogen betydelige negative indvirkninger på skovens produktivitet og langsigtede 
økonomiske levedygtighed. 

 Dokumentation af operationel praksis.  

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280 
 Skove og Plantager 2014: http://ign.ku.dk/samarbejde-

raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf  

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218#K6
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=155609
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/henkastet-affald/oversigt-over-boeder-for-henkastet-affald/
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/henkastet-affald/oversigt-over-boeder-for-henkastet-affald/
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=143280
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-skovovervaagning/SP2014.pdf


 
 

Udkast til SBP-risikovurdering af Danmark, 12. maj 2016  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

2.3.2 
Tilstrækkelig uddannelse og træning gives til alt personale, inklusiv medarbejdere og entreprenører (CPET 
S6d). 

Resultat 

 
Der er generelt et højt uddannelsesniveau blandt skovforvaltere- og arbejdere. Grunduddannelsen for 
faglærte skovarbejdere varer tre år og indebærer både praktikophold og klasseundervisning. I pensum indgår 
både skovmekanisering, ergonomi, arbejdssikkerhed og -sundhed, skovdriftsteknikker, biologi og økonomi. 
Der er også mulighed for at blive godkendt som faglært skovarbejder gennem forskellige kurser af en til to 
ugers varighed. I begge tilfælde er pensum godkendt af Undervisningsministeriet. Der findes også kortere 
og mere specialiserede kurser, og selv ufaglærte skovarbejdere og entreprenører deltager typisk i et eller 
flere kurser om året. 
 
I danske skove er det tilladt at beplante op til 10 % af arealet med juletræer. Ifølge en NGO er der i 
juletræsindustrien problemer med brug af illegal arbejdskraft fra Østeuropa. I skove under lang omdrift, er 
dette angiveligt ikke et problem. Eftersom juletræer ikke bliver brugt i fremstillingen af inputmateriale, anses 
denne risiko ikke for at være relevant for denne risikovurdering. 
 

Risikikonklusion: 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Kursuspensum 

 Optegnelser fra BP's inspektioner i områderne 

 Kursusoptegnelser 

 Medarbejderinterviews 

 Kursusplaner, kursusoptegnelser og optegnelser over kvalifikationer 

Anvendt 
dokumentation 

 Informationer om uddannelse og kurser på Skovskolen:  http://ign.ku.dk/om/skovskolen/  

Risikobedømmelse ☒   Low Risk                             ☐   Specified Risk                  ☐   Unspecified Risk at RA 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Indikator 

2.3.3 
Analyser bekræfter, at hugst og biomasseproduktion bidrager positivt til den lokale økonomi og 
beskæftigelse. 

Resultat 

Der er tegn på, at biomasseproduktion bidrager positivt til den lokale økonomi for skovejere og for 
entreprenører og transportsektoren i både Danmark og de omkringliggende lande. 
 
Biomasse fra danske skove leveres primært gennem indenlandske leverandørkæder til kraft-varmeværker. 
 
Undersøgelser foretaget af Naturstyrelsen viser, at produktionen af biomasse i forbindelse med udtynding 
og hugst i statsskovene har øget den kommercielle vedmasse med 10 % eller mere i forhold til 

http://ign.ku.dk/om/skovskolen/
http://ign.ku.dk/om/skovskolen/
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vedmassemodeller, hvor biomasse ikke indgår. Den øgede udvinding af vedmasse i forbindelse med 
udtyndinger bidrager til et positivt økonomisk resultat, og skovejere kan altså have en økonomisk interesse 
i at forvalte unge bevoksninger og at sikre rettidig forvaltning. 
 
Hugst og forarbejdning af biomasse (træflis) udføres lokalt af entreprenører, enten i skoven eller i 
forarbejdningsområder i nærheden af hugststedet. Biomassen bliver transporteret regionalt over forholdsvis 
korte afstande. 
 
Nogle af undersøgelserne bekræfter, at der er en økonomisk gevinst ved biomasseproduktion for skovejerne: 
”Træflis spiller en nøglerolle i moderne skovbrug. Ved aktiv skovdyrkning kan du øge produktion og indtjening 
på den korte bane – uden at ændre på bevoksningens langsigtede formål og udvikling. Det kan koste lidt på 
udgiftssiden i forbindelse med kulturanlægget – men nye analyser viser, at det kan betale sig på bundlinien.” 
http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/foryngelse/traeartsvalg/biomasseoptimeretskovdy
rkning/ 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af den anvendte dokumentation konkluderes det, at der er Lav risiko for, at kravet ikke 

efterleves. 

 

Verifikations-metoder 
 Interviews 

 Vedmassemodeller fra NST 

Anvendt dokumentation 
 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende muligheder 
for risikoreducerende 
for foranstaltninger 

 

 

 

 Indikator 

2.4.1 
Skovenes sundhed, vitalitet og andre services, som skovøkosystemerne leverer, bevares eller forbedres 
(CPET S7a). 

Resultat 

Skovloven kræver, at skovejere sikrer skovdækning i skovområder og etablerer 'robuste skove' med høj 
modstandsdygtighed og overlevelsesevne imod kendte naturkatastrofer, f.eks. skadedyr, vind og 
klimaforandringer. 

 

I løbet af det sidste årti er der blevet implementeret naturnære forvaltningsprincipper i statsskovene, oghar 
udvidet arealet med hjemmehørende træarter og blandingsbevoksninger med det erklærede formål at øge 
skovbevoksningens modstandsdygtighed og overlevelsesevne mod klimaforandringer, storme og andre 
naturkatastrofer. 

 

I forbindelse med de vindfald, der er sket siden 1990'erne, og som konsekvens af, at statsstøtten giver 
incitament til at etablere beplantninger med hjemhørende arter og/eller blandingsbevoksninger, er en 
betydelig del af de tidligere monokulturer blevet omlagt til blandede bevoksninger med en høj andel af 
hjemlige sorter. Også andre typer offentlig støtte har medført omlægning af monokulturer til blandede 
skovbevoksninger. 

 
Skovenes sundhed moniteres løbende under forskningsprogrammet ’Udvikling i skovsundhed’ 
Jf. seneste rapport over skovenes sundhed (se kildehenvisning) er konklusionen: 

 
I hovedtræk var skovenes sundhed ringest i 1990'erne, og herefter er der sket en forbedring med ask som 
en markant undtagelse i de seneste år. Resultaterne er mest sikre for bøg, eg og rødgran, fordi der er flest 
overvågede træer i disse tre arter. 

http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/foryngelse/traeartsvalg/biomasseoptimeretskovdyrkning/
http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/foryngelse/traeartsvalg/biomasseoptimeretskovdyrkning/
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Om løvtræernes sundhed kan følgende konklusioner drages: 

 Bøgens sundhed var dårlig midt i 1990'erne, men har været god de seneste 10 år. 
 Egens sundhed varierer fra år til år afhængigt af forekomsten af forskellige arter af 

sommerfuglelarver, som spiser bladene om foråret. 
 Ær har generelt haft få sundhedsproblemer, selvom den også var påvirket af tørken midt i 

1990erne. 
 Ask har haft en svingende sundhed, som er blevet forværret siden 2005 pga. sygdommen 

askeoptørre. 
Om nåletræernes sundhed kan følgende konklusioner drages: 

 Rødgran havde det dårligt i 1980'erne og 1990'erne. De sidste 10 år har sundheden været 
tilfredsstillende. 

 Sitkagran har generelt en dårligere sundhed end rødgran. Sundheden er langsomt blevet bedre, 
dog med et tilbageslag i 2007-08 pga. bladlusangreb. 

 Skovfyr og de andre fyrrearter havde en dårlig sundhed midt i 1980'erne, hvor de var ramt af en 
svampesygdom. Herefter har fyr fået det bedre. 

Andre nåletræer som lærk og ædelgran arter har generelt haft en rimelig sundhed siden midten af 1990'erne. 

 

Verifikations-
metoder 

 Gennemgang af videnskabelige rapporter og data 

 

Anvendt 
dokumentation 

 http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/udvikling-
skovsundhed/  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.4.2 
Naturlige skadevoldere som skovbrande og biotiske skadevoldere forvaltes i tilstrækkeligt omfang (CPET 
S7b). 

Resultat 

De overordnede politiske rammer for de danske skove er fastsat i lovgivningen og i det Nationale 
Skovprogram fra 2002. I 2014 påbegyndtes en revision af det Nationale Skovprogram, som stadig er 
undervejs  (http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/lovgivning/nationalt-skovprogram/). 

 

Skovloven kræver, at skovejere sikrer skovdækning i skovområder og etablerer 'robuste skove' med høj 
modstandsdygtighed og overlevelsesevne imod kendte naturkatastrofer, f.eks. skadedyr, vind og 
klimaforandringer. 

 

I de danske skove er der generelt en begrænset forekomst af brand, skadedyr og sygdomme, og situationerne 
håndteres af skovejerne. 

 

Den primære naturlige proces, der har en negativ indvirkning på skovbevoksninger, er storme, som forårsager 
stormfald. Det er skovejerne og/eller skovforvalterne, der har ansvaret for at anvende skovbrugsmetoder, 
der forbedrer skovbevoksningernes stabilitet. 

 

Der er indlagt incitamenter til at etablere robuste skovbevoksninger i forskellige støtteordninger for private 
skovejere (stormfaldsordningen, gendannelse og genskovning). 

 

I private skove bliver genplantning efter stormfald støttet gennem et forsikringssystem, som dækker 
størstedelen af de danske skovejere. 

http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/asketoptoerre/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/asketoptoerre/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/udvikling-skovsundhed/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/udvikling-skovsundhed/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/lovgivning/nationalt-skovprogram/
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Statsskovene forvaltes efter naturnære skovdriftsprincipper (se ”Handlingsplan for Naturnær Skovdrift”), som 
har til formål at fremme sammensætning af sorter og skovstrukturer med høj modstandsdygtighed og 
overlevelsesevne. 

 

Andre former for naturkatastrofer, f.eks. skadedyr, brand og sygdom, kontrolleres af den enkelte skovejer. 
Disse indsatser er som regel baserer på viden og vejledning fra egne skovmedarbejdere, skovkonsulenter, 
branchemedier og andre informationskilder. 
 
 
Risikokonklusion: 
På baggrund af den anvendte dokumentation konkluderes det, at der er Lav risiko for, at kravet ikke efterleves. 

 

Verifikations-
metoder 

 Gennemgang af dokumentation 

 Interviews med medarbejdere fra privat og statslig skovdrift 

 Almen viden om skovbrug på baggrund af generel berøring med skovsektoren 

Anvendt 
dokumentation 

 http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/handlingsplan-naturnaer-

skovdrift/  

 Katalog over Skovudviklingstyper 

 

Risikovurdering ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.4.3 
Der er tilstrækkelig beskyttelse af skovene imod uautoriserede aktiviteter så som ulovlig tømmerhugst, 
minedrift og bosættelse eller anvendelse (encroachment) (CPETS7c). 

Resultat 

Der er generelt en høj grad af håndhævelse af love i Danmark. Ulovlig hugst og indgreb er ikke et problem, 

fordi skovene er så små, at aktiviteter som regel kan ses fra nærliggende veje af offentligheden eller 

driftsmedarbejdere. 

 

De hyppigste ulovlige aktiviteter i danske skove er henkastning af affald, løse hunde, uautoriseret færdsel på 

mountain bike, brændetyveri og undertiden krybskytteri. 

Ulovlige eller uautoriserede aktiviteter i danske skove har generelt begrænsede økonomiske eller biologiske 

konsekvenser. 

 

Risikokonklusion: 

Det vurderes, at risikoen fra uautoriserede aktiviteter i danske skove er Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Optegnelser fra BP's inspektioner i områderne 

 Tilsynsrapporter  

 Medarbejderinterviews  

 Interviews med interessenter 

 Offentligt tilgængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

Interviews med embedsmænd fra Naturstyrelsen og repræsentanter fra Dansk Skovforening. 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/handlingsplan-naturnaer-skovdrift/
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/handlingsplan-naturnaer-skovdrift/
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 Indikator 

2.5.1 
Juridiske, hævdvundne eller traditionelle brugsrettigheder for oprindelige folkeslag eller lokalbefolkning i 
skoven er identificeret, dokumenteret og respekteres (CPET S9). 

Resultat 

 
Der er ingen oprindelige befolkninger med traditionelle rettigheder i Danmark, og dette krav er derfor ikke 
relevant. I det følgende diskuteres offentlighedens rettigheder i forbindelse med brug af skovene, herunder 
lokalsamfund. 
 
Ifølge Naturbeskyttelseslovens paragraf 23 har offentligheden ret til at færdes til fods, på cykel eller til hest i 
både offentlige og private skove med undtagelse af områder, der benyttes af militæret. I offentlige skove er 
færdsel tilladt i hele skovområdet, mens offentligheden i private skove kun har ret til at færdes på veje og stier 
og kun fra kl. 6.00 til solnedgang. Det er ikke tilladt at opsætte hegn eller på anden vis begrænse offentlig 
afgang. Private skovejere har lov til at indskrænke adgangen for cykler og heste. Kommunalbestyrelsen har 
imidlertid mulighed for helt eller delvist at tilsidesætte et sådant forbud. 
 
Det er tilladt at samle svampe, bær og mos til private brug i alle skove, men kun i begrænset omfang (BEK nr. 
1317 af 21/12/2011, §28). I private skove er det imidlertid kun tilladt at tage det, som man kan nå fra stier og 
veje. Det er kun tilladt at skære grene af løvtræer, der er over 10 meter høje, mens døde grene må indsamles 
fra både løv- og nåletræer. 
 
Der er ingen ret til indsamling af brænde. Dette må kun ske efter aftale med skovejeren. 
 
Risikobeskrivelse: 
I nogle få tilfælde har der været konflikter mellem private skovejere og folk, der har adgang til skoven (personlig 
kommunikation). Sådanne sager indberettes til og håndteres af kommunen. I de fleste tilfælde løses 
konflikterne ved hjælp af lovgivningen, og kommunen sørger for at tydeliggøre dens krav for skovejerne og 
skovens brugere. Sagerne kommer sjældent i retten. 
 
Ifølge en rapport foretaget af Friluftsrådet i 2014 er der ingen tegn på systematiske konflikter med skovejere. 
Rapporten viser også, at 97 % af de adspurgte er tilfredse med deres ophold i skoven, og at de primært bruger 
skoven til fritidsaktiviteter. 
 
Risikokonklusion: 
Risikoen for brud på lokalsamfundets brugsrettigheder vurderes til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Hævdvundne rettigheder er blevet identificeret og dokumenteret 

 Interviews med lokalsamfund og andre interessenter tyder på, at deres rettigheder respekteres 

 Der findes passende anordninger til at løse uenigheder 

 Der findes aftaler vedrørende disse rettigheder 

Anvendt 
dokumentation 

 Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348  

 Friluftsrådets rapport om danskernes brug af naturen:  

http://www.friluftsraadet.dk/media/974418/rapport_danskernes_brug_af_naturen.pdf  

Risikovurdering ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348
http://www.friluftsraadet.dk/media/974418/rapport_danskernes_brug_af_naturen.pdf
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 Indikator 

2.5.2 
Produktion af træ til biomasse truer ikke fødevare- eller vandforsyning eller andre  livsfornødenheder for 
samfund, hvor brugen denne specifikke kilde til biomasse er essentiel for opfyldelse af grundlæggende behov. 

Resultat 

Trusler mod lokalsamfunds livsfornødenheder vurderes til ikke at være relevante for Danmark. 

 

Risikobedømmelse: 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at risikoen for at kravet ikke efterleves er Lav. 

Verifikations-
metoder 

 

Anvendt 
dokumentation 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 

 Indikator 

2.6.1 
Der er etableret passende mekanismer til at løse konflikter og uoverensstemmelser, bl.a. om forhold der 
vedrører ejerforhold og brugsrettigheder, samt skovdriftsmæssige forhold og arbejdsforhold. 

Resultat 

Klager og uenigheder, bl.a. om forhold der vedrører ejerforhold og brugsrettigheder, samt 
skovdriftsmæssige forhold og arbejdsforhold, reguleres af lovgivningen, dvs. Grundloven, og anden 
lovgivning som regulerer ejerforhold, brugsrettigheder og arbejdsforhold. 

 

Lovgivningen bestemmer detaljerede procedurer, pligter og ansvarsområder for de involverede personer. 
Retssystemet giver mulighed for at anke en dom, hvis de involverede er utilfredse med udfaldet af 
konfliktløsningsprocessen. 

Uenigheder angående arbejdsforhold skal løses i overensstemmelse med administrative procedurer og 
arbejdsmarkedslovgivning. Almen praksis er at tilføje en uddybning angående konfliktens løsning i 
ansættelseskontrakterne. Derudover kan fagforeningerne assistere i konfliktløsningen og anvende deres 
egne procedurer og aftaler. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af den anvendte dokumentation konkluderes det, at risikoen for, at kravet ikke efterleves, er 
Lav. 

 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale Best Management-praksisser 

 Leverandørkontrakter 

Anvendt 
dokumentation 

Gældende Lovgivning 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko               ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 
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risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.7.1 Retten til at organisere sig og retten til kollektiv forhandling respekteres. 

Resultat 

 

Foreningsfrihedsloven beskytter arbejderes ret til at være medlemmer af arbejderforeninger og beskytter 
dem imod uretmæssige fyringer.  

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, bl.a. konvention nr. 087 om 
foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og konvention nr. 098 om retten til at organisere 
sig og til kollektiv forhandling. 

 

Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på 
en skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at foreningsfriheden og retten til kollektiv forhandling bliver 
respekteret i forbindelse med hugst af inputmateriale til biomasse i de danske skove, når arbejdet udføres 
af danske arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om dette er tilfældet for arbejdere, der 
arbejder for udenlandske arbejdere, eller hvor stor en andel af arbejdet i forbindelse med produktion af 
inputmateriale til biomasse, der bliver udført af udenlandske entreprenører. 

 

Risikobeskrivelse: 

I Danmark er der en relativt høj grad af håndhævelse af arbejdsmiljølovgivning. De fleste arbejdere i 
Danmark er dækket af en overenskomst. Virksomheder, der er dækket af en overenskomst, skal følge 
loven. 

 

I danske skove er det tilladt at beplante op til 10 % af et område med juletræer. I juletræsindustrien er 
der ifølge en NGO problemer med brug af illegal arbejdskraft fra Østeuropa. Dette er imidlertid angiveligt 
ikke et problem på skovarealer i lang omdrift. Eftersom juletræer ikke bliver brugt i fremstillingen af 
inputmateriale, anses denne risiko ikke for at være relevant for denne risikovurdering. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger og den antagelse, at kun en meget lille del af aktiviteterne i 
forbindelse med fremstilling af inputmateriale til biomasse bliver udført af udenlandske entreprenører i de 
danske skove, vurderes risikoen for denne indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Overview of ILO conventions ratified by Denmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0:::::  

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over gældende love og regler:  

http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 

 

 Indikator 

2.7.2 Inputmateriale til biomasse produceres ikke med nogen form for tvangsarbejde. 

Resultat 

 

Arbejdsmiljøloven har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i 
overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Denne lov danner grundlag for, at 
virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets 
organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.  

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, bl.a. konventionerne 29 og 105 om 
tvangsarbejde. 

 

Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på 
en skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke er nogen tilfælde af tvungen eller bundet arbejde 
i forbindelse med udvinding af inputmateriale til biomasse i danske skove. 

 

Risikobeskrivelse: 

I Danmark bliver arbejdsmiljølovgivningen i forhold til sikkerhed, arbejdernes minimumsalder og farligt 
arbejde i høj grad håndhævet. De fleste arbejdere er dækket af en overenskomst. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Oversigt over ILO konventioner ratificeret af Danmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0:::::  

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over gældende love og regler:  
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                            ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.7.3 Inputmateriale til biomasse produceres ikke med nogen form for børnearbejde. 

Resultat 

 

Arbejdsmiljøloven har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i 
overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Denne lov danner grundlag for, at 
virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets 
organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.  

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, bl.a. konvention nr. 138 om arbejderes 
minimumsalder. 

 

Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på 
en skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke forekommer børnearbejde i forbindelse med 
udvinding af inputmateriale til biomasse i danske skove. 

 

Risikobeskrivelse: 

I Danmark bliver arbejdsmiljølovgivningen i forhold til sikkerhed, ansattes minimumsalder og farligt arbejde 
i høj grad håndhævet. De fleste ansatte er dækket af en overenskomst. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 
 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Oversigt over ILO konventioner ratificeret af Danmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0:::::  

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over relevant lovgivning:  

http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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 Indikator 

2.7.4 
Inputmateriale til biomasse produceres ikke med anvendelse af arbejdskraft, der udsættes for diskrimination 
i forhold til ansættelse eller beskæftigelse. 

Resultat 

Ligestillingsloven sikrer lige behandling af kvinder og mænd i erhvervstilknyttede sikringsordninger og 
dækker alle med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder selvstændige, borgere, der midlertidigt står uden 
arbejde grundet sygdom, barsel, ulykker eller ufrivillig arbejdsløshed, arbejdssøgende, pensionister og 
handicappede. Loven kan også bruges i forsikringsøjemed og i forbindelse med økonomiske ydelser. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, bl.a. konvention nr. 100 om ligeløn og 
konvention nr. 111 om diskrimination. 

 

Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på 
en skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke forekommer børnearbejde i forbindelse med 
udvinding af inputmateriale til biomasse i danske skove. 

 

Ifølge en rapport fra Europakommisionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere 
omhandler den seneste domspraksis angående antidiskrimination på arbejdspladsen handicap og alder. Der 
har ikke været nogen sager med forbindelse til skovsektoren eller vedmassefremstilling for nylig. 

 

Risikobeskrivelse: 

I Danmark bliver arbejdsmiljølovgivningen i forhold til sikkerhed, ansattes minimumsalder og farligt arbejde 
i relativt høj grad håndhævet. De fleste ansatte er dækket af en overenskomst. Virksomheder, der er 
dækket af en overenskomst, skal følge loven. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 Europakommisionen (Rapport af Pia Justesen):  Country report Non-discrimination Denmark 2014. 
Retrieved from:  http://www.equalitylaw.eu/downloads/3678-denmark-country-report-pdf-1-26-
mb 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Oversigt over ILO konventioner ratificeret af Danmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::::: 

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over gældende love og regler: 
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx  

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko              ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.7.5 
Inputmateriale til biomasse produceres, hvor løn og arbejdsvilkår er retfærdige og møder eller overstiger 
mindstekravene. 

Resultat 

Ligestillingsloven sikrer lige behandling af kvinder og mænd i erhvervstilknyttede sikringsordninger og 
dækker alle med tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder selvstændige, borgere, der midlertidigt står uden 
arbejde grundet sygdom, barsel, ulykker eller ufrivillig arbejdsløshed, arbejdssøgende, pensionister og 
handicappede. Loven kan også bruges i forsikringsøjemed og i forbindelse med økonomiske ydelser. 

 

Ferieloven regulerer ferie og betaling af ansatte i forbindelse hermed. Ansatte har ret til feriepenge eller 
løn i deres ferie. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, men ikke konvention nr. 095 om 
lønbeskyttelse eller konvention nr. 131 om fastsættelse af minimumsløn. 

 

Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på 
en skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkludere, at løn- og ansættelsesforhold i forbindelse med udvinding af 
inputmateriale til biomasse er retfærdige og lever op til eller overstiger minimumskravet, når arbejdet bliver 
udført af danske arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om dette er tilfældet for arbejdere, der 
arbejder for udenlandske entreprenører, eller hvor stor en del af arbejdet med udvinding af inputmateriale 
i danske skove, der udføres af udenlandske entreprenører. 

 

   Risikobeskrivelse: 

I Danmark bliver arbejdsmiljølovgivningen håndhævet i relativt høj grad. De fleste ansatte er dækket af en 
overenskomst. Virksomheder, der er dækket af en overenskomst, skal følge loven. Der er ikke fastsat en 
mindsteløn ved lov i Danmark. 

 

Risikokonklusion: 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger og den antagelse, at kun en meget lille del af aktiviteterne i 

forbindelse med fremstilling af inputmateriale til biomasse bliver udført af udenlandske entreprenører i de 

danske skove, vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Oversigt over ILO konventioner ratificeret af Danmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::::: 

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over gældende lovgivning:  

http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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 Indikator 

2.8.1 
Tilstrækkelige mekanismer er på plads til at beskytte skovarbejderes sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen (CPET S12). 

Resultat 

 

Arbejdsmiljøloven har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i 
overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Denne lov danner grundlag for, at 
virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets 
organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.  
 
Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdsforholdene er i orden med hensyn til sundhed og sikkerhed, og sørge 
for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) af sikkerheds- og sundhedsforholdene på 
arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, 
samt virksomhedens størrelse og organisering. APV'en skal revideres, når der sker ændring i arbejdet, 
arbejdsmetoder og arbejdsprocesser mv., dog senest hvert tredje år. APV'en skal være tilgængelig for 
ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet. 
 
Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og én ILO-protokol, bl.a. konvention nr. 148 om arbejdsmiljø 
og konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.   
 
 
Risikobeskrivelse 
Statistikker fra Arbejdstilsynet viser, at der er høj risiko for arbejdsulykker indenfor skov- og 
landbrugsarbejde, men dog lavere risiko end indenfor f.eks. byggeri, slagteri, vandforsyning eller 
kloakarbejde (Arbejdstilsynet 2013). Virksomheder skal udarbejde en arbejdspladsvurdering, men både 
virksomheder og selvstændige entreprenører skal leve op til lovgivningen om arbejdssundhed og -sikkerhed 
og kan få kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet. 
 
I 2014 blev der foretaget en vurdering af arbejdsmiljøet indenfor en række forskellige brancher. Skovbrug 
blev slået sammen med landbrug og fiskeri i én kategori, som lå over middel i forhold til udsagnene ”ledelsen 
opmuntrer altid til sikkert arbejde” og ”[ledelsen giver] Vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejde”. 
Dette indikerer, at Arbejdsmiljøloven bliver håndhævet i tilstrækkelig grad. I samme vurdering gav 
respondenterne udtryk for, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde, og procentdelen af 
arbejdsulykker ligger også over middel for denne kategori. Der blev imidlertid ikke fundet nogen tegn på, at 
loven ikke blev håndhævet (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Undersøgelsen viste ikke 
nogen problemer med brud på sundheds- og sikkerhedslovgivningen. 
 
Generelt er der i Danmark et relativt omfattende fokus på arbejdsmiljø og -sikkerhed. Ifølge 
Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren give de ansatte korrekte instruktioner i brug af f.eks. maskiner. Ifølge 
Dansk Skovforening er der muligvis tilfælde, hvor arbejdsgiverne ikke lever op til denne pligt. Ifølge både 
Dansk Skovforening og Naturstyrelsen sker arbejdsulykkerne i dansk skovbrug dog generelt ikke som 
konsekvens af lovbrud. Generelt er risikoen også lav, fordi ansatte i Danmark kender deres rettigheder og 
lovgivningen angående sundhed og sikkerhed. 
 
Det internationale fagforeningsforbund (ITUC) har givet Danmark scoren 1, som er den bedst mulige på en 
skala fra 1 til 5+ på IUTC's Global Rights Index 2014. Denne bedømmelse gives til lande, hvor ”Kollektive 
arbejderrettigheder generelt bliver garanteret. Arbejdere kan frit forene sig og forsvare deres rettigheder 
kollektivt overfor regeringen og/eller virksomheder og kan forbedre deres arbejdsforhold gennem kollektiv 
forhandling. Der forekommer krænkelser af arbejdere, men ikke jævnligt.” 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at arbejdsforholdene i forbindelse med udvinding af 
inputmateriale til biomasse i tilstrækkelig græd beskytter arbejderne, når arbejdet udføres af danske 
arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om dette er tilfældet for arbejdere, der arbejder for 
udenlandske entreprenører, eller hvor stor en del af arbejdet med udvinding af inputmateriale i danske 
skove, der udføres af udenlandske entreprenører. 
 
Risikokonklusion: 
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På baggrund af de tilgængelige oplysninger og den antagelse, at kun en meget lille del af aktiviteterne i 

forbindelse med fremstilling af inputmateriale til biomasse bliver udført af udenlandske entreprenører i de 

danske skove, vurderes risikoen for denne indikator til at være Lav. 

Verifikations-
metoder 

 Gældende lovgivning 

 Graden af håndhævelse 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Offentligt tilfængelig information (nyheder og medier) 

Anvendt 
dokumentation 

 ITUC Global Rights Index 2014:  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf 

 Oversigt over ILO konventioner ratificeret af Danmark:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0:::::  

 Beskæftigelsesministeriet, oversigt over gældende lovgivning:  

http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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 Indikator 

2.9.1 
Inputmateriale kommer ikke fra områder, der pr. januar 2008 havde høj kulstoflagring og ikke længere 
oppebærer høj kulstoflagring. 

Resultat 

Vådområder, tørvemoser og gamle skovbevoksninger anses for at have høj kulstoflagring. 

 

Vådområder såsom moser og tørvemoser er grundigt beskyttet under Skovloven og Naturbeskyttelsesloven, 
og størstedelen af områderne er blevet registreret i offentligt tilgængelige databaser. 

 

Størstedelen af de danske skovområder bliver reguleret af Skovloven og er fredede. Der er pt. ingen tegn 
på, at skovdrift påvirker nogen af de tilbageværende, vigtige større skove. 

 

Skovdriftsaktiviteter bliver planlagt og udført i overenstemmelse med Skovlovens bestemmelser, der stiller 
krav om beskyttelse af vådområder og tørvemoser. 

 

I ikke-fredede skove bliver vådområder og tørvemoser beskytter under Naturbeskyttelsesloven, og der er 
ingen af de tilgængelige rapporter, der tyder på, at inputmateriale bliver sourcet fra denne type områder. 

 
Risikokonklusion: 

På baggrund af den anvendte dokumentation konkluderes det, at der er Lav risiko for, at dette krav ikke bliver 

efterlevet. 

Verifikations-
metoder 

 Kort 

 Procedurer og optegnelser 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Områdets solide retssystem  

Anvendt 
dokumentation 

 Skovloven: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267 

 Naturbeskyttelsesloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785  

 http://www.miljoeportal.dk 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

 Indikator 

2.9.2 
Analyser bekræfter, at hugst af råtræ ikke reducerer skovenes kapacitet og evne til at fungere som 
kulstoflagre på langt sigt. 
 

Resultat 

 

Der foreligger et omfattende data- og vidensgrundlag vedrørende udviklingen i den stående vedmasse, samt 

effekten af hugst af biomasse og andre effekter på skovenes samlede vedmasse. Det videnskabelige arbejde 

og resultater heraf er tilgængelig via ign.ku.dk: 

- http://ign.ku.dk/english/research/forest-nature-biomass/forest-resource-assessment-bioenergy/  

- http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/danmarks-skovstatistik/  

 

Opgørelse af den danske skovressource foretaget i 2014 (kilde:  Skove og plantager 2014) viser, at den 

samlede vedmasse i de danske skove er 130 mio. m3 svarende til 209 m3 /ha. ’Vedmassen i skovene har 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=175267
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785
http://www.miljoeportal.dk/
http://ign.ku.dk/english/research/forest-nature-biomass/forest-resource-assessment-bioenergy/
http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/danmarks-skovstatistik/
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været stærkt stigende fra opgørelsen i 2000 og frem til i dag (Figur 1.5). Dette hænger sammen med det 

stadigt stigende skovareal og sandsynligvis en større vedmasse per hektar. En væsentlig del af forklaringen er 

dog også, at opgørelsesmetoden har ændret sig fra beregning af vedmassen ud fra arts- og aldersfordelingen’. 

’Den samlede vedmasse er størst i de skovrige egne i Midtjylland, mens vedmassen per hektar er størst i de 

østlige dele af landet’   

 

Den aktuelle stående overjordiske vedmasse udgør aktuelt 40 millioner tons kulstof med en svagt stigende 

tendens, fordi den årlige tilvækst i skovene er større end den årlige hugst.  

I følge rapporten ’Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100. Perspektiver 
for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi’ kan tal for høst og lagring forbedres meget 
betydeligt. Det vurderes således, at ved at gennemføre visse skovdyrkningsmæssige tiltag kan høsten af træ 
frem mod 2050 kan øges med mere end 30 % samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. 
Specielt vil andelen af træ til energi fra de danske skove kunne øges fra at udgøre omkring 2 % af vort 
energiforbrug til at stå for op imod 5 % allerede i 2020, mere end 7 % i 2050 og i nærheden af 13 % i 2100. 
En parallel stigning i skovenes kulstoflager indebærer, at den samlede årlige fortrængning af fossilt kulstof og 
kulstofophobning i skov og skovprodukter kan øges fra et niveau på mindre end 5 millioner tons CO2 om året 
til 6 millioner tons i 2020, 7‐9 millioner tons i 2050 og 10‐13 millioner tons i 2100, svarende til en stigning fra 

mindre end 10 % til over 20 % af vort aktuelle årlige CO2 udslip (niveau 2011). Hvis de planlagte reduktionsmål 
på 80‐95 % for CO2 udledninger nås, vil det i 2050 svare til over halvdelen af det årlige CO2 udslip og i 2100 

være på niveau hermed’ 
 

Risikokonklusion 

På baggrund af den anvendte dokumentation konkluderes det, at der er Lav risiko for, at dette krav ikke bliver 

efterlevet. 

Verifikations-
metoder 

 

 Konferencepræsentationer 

 Rapporter og videnskabelige artikler med resultater af analyser af kulstoflagre 

 Analyse af det historiske og nuværende kulstofoptag 

 Regionale offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

 Områdets solide retssystem 

 

Anvendt 
dokumentation 

 Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Torben Riis-Nielsen, Iben M. Thomsen, Erik Schou, 

Kjell Suadicani og Bruno Bilde Jørgensen (2015): Skove og plantager 2014, Skov & Landskab, 

Frederiksberg, 2015. 85 s. ill. 

 

 Graudal, L., Nielsen, U.B., Schou, E., Thorsen, B.J., Hansen, J.K., Bentsen, N.S., og Johannsen, 

V.K. (2013): Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100. 

Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi, Institut for 

Geovidenskab og Naturforvaltning, 86 s. ill. 

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                            ☐   Specificeret risiko                 ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 
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 Indikator 

2.10.1 Der anvendes ikke genmodificerede træer 

Resultat 

Der er ingen kommerciel brug af genmodificerede træer i Danmark. Alle GMO-arter, der er godkendt i EU, 
fremgår af EU's register over autoriserede genmodificerede organismer, og her er ingen træsorter (dvs. 
tømmerproducerende sorter) opført (se  http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm). Der er 
sket ind til flere frigivelser af genmodificerede organismer på forsøgsbasis i Danmark, men ingen af disse 
var træsorter. Alle forsøgsfrigivelser skal sendes til offentlig høring. Der meldes ikke om ulovlig brug af 
GMO-arter i dansk skovbrug. 

 
Risikokonklusion: 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger vurderes risikoen for denne Indikator til at være Lav. 

 

Verifikations-
metoder 

 EU register of authorized GMO: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 Global Forest Registry: http://www.globalforestregistry.org/  

 

Anvendt 
dokumentation 

 EU register of authorized GMO: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

 Global Forest Registry: http://www.globalforestregistry.org/  

 

Risikobedømmelse ☒   Lav risiko                             ☐   Specificeret risiko                  ☐   Uspecificeret risiko 

Vejledende 
muligheder for 

risikoreducerende 
foranstaltninger 

 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://www.globalforestregistry.org/
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://www.globalforestregistry.org/

