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Når man sælger træ skal 
man nu have et system hvor 
man har vurderet risikoen 
for at gøre noget ulovligt.

Det er domstolene der 
skal afgøre om træet er 
ulovligt fældet.

Reglerne vil også gælde 
for importeret træ som kan 
virke konkurrenceforvridende 
hvis det er ulovligt fældet.

Er der egentligt noget nyt ved, at 
det træ vi sælger fra skovene, skal 

være lovligt fældet? Det har det jo 
altid skullet. 

Det nye er, at det er blevet ulov-
ligt at omsætte ulovligt fældet træ, 
og at lovligheden af det fældede træ 
skal kunne dokumenteres. 

Det betyder i praksis, at man skal 
have et såkaldt due diligence system. 
Et system hvor man har risikovurderet 
og risikominimeret mulighederne for 
at gøre noget ulovligt. For eksempel 
negativ påvirkning af § 3 områder, 
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Hvis du sælger træ 
– skal det være lovligt fældet

Alle danske skove skal nu have et due diligence system der skal sikre at træet ikke er ulovligt fældet. Der er ikke nogen 
formelle krav til, hvordan systemet skal se ud. Det vigtigste er ikke, at det er på papir, men at det fungerer i praksis.



manglende anmeldelse af rydning, 
når det er påkrævet og lignende for-
hold i forbindelse med hugst. 

Det er kravet i EU ś Tømmerfor-
ordning.

Tømmerforordning
EU ś Tømmerforordning fik virkning 
den 3. marts 2013. I den anledning 
har Naturstyrelsen og Dansk Skov-
forening afholdt informationsmøder 
om de nye regler. 

Der har været overvældende 
interesse fra erhvervet. I alt deltog 
omkring 350 skovejere, skovridere, 
skovfogeder, entreprenører og andre 
med deres daglige gang i skoven. 

EU ś Tømmerforordning er EU-
landenes seneste tiltag i forsøget på 
at bekæmpe ulovlig skovhugst. Når 
EU stiller krav om dokumentation 
for lovligheden af produkter fra 
lande udenfor EU, er det naturligt, 
at vi selv skal have orden i eget hus. 
Med andre ord skal det sikres, at 
træ der fældes i eller importeres ind 
i EU, er lovligt fældet. 

Der er således ikke kommet nye 
danske regler for skovdrift, og den 
danske lovgivning har ejerne og 
entreprenørerne jo altid skullet 
overholde. 

Det nye for skovejerne er, at de 
skal have et due diligence system, 
hvis de sælger træ. Det betyder kort 
fortalt, at skovejere skal vurdere 
risikoen for at komme til at bryde 
lovgivningen og minimere risikoen 
for at dette ikke sker. 

Hvad er et ”due diligence 
system”?
Der er ikke nogen formelle krav til, 
hvorledes et due diligence system 
skal etableres som sådan. I følge 
artikel 6 i Tømmerforordningen skal 
et due diligence system omfatte føl-
gende tre elementer:

- Ejeren skal have styr på, hvor det 
træ som sælges er fældet, hvilke træ-
arter og mængder der er tale om, og 
hvem det er solgt til.

Dette vil typisk fremgå af de sæd-
vanlige salgsdokumenter (målelister, 
faktura m.v.).

- En vurdering af risikoen for at der 
sker lovovertrædelser i forbindelse 
med hugst.

Ejeren skal demonstrere, at der 
er styr på, hvilken lovgivning, der 
gælder for skovdriften – herunder 
særlige arealreservationer – og hvor 
der kan være en særlig risiko for at 
lovgivningen overtrædes.

- Risikominimering i forbindelse med 
at træet fældes.

Man skal minimere risikoen for, 
at der kan ske lovovertrædelser i 
forbindelse med hugsten. Det kan 
ofte løses med henvisning til eksi-
sterende dokumenter (driftsplan, 
kontrakter med entreprenører, infor-
mation til ansatte m.m.). 

Det vigtigste er ikke, at det er på 
papir, men at det fungerer i praksis. 
Certificerede skove vil i den forbin-
delse have en fordel, da man allerede 
har et system som stiller krav til 
overholdelse af lovgivning, kort-
lægning af forskellige arealreservatio-
ner og procedurer for information af 
medarbejdere og entreprenører.

Ulovligt fældet træ må ikke 
sælges
Tidligere har det ikke været ulovligt 
at sælge ulovligt fældet træ. Når 
først træet eller produkter heraf var 
blevet bragt i omsætning i EU, var 
der ingen lovgivning, der kunne 
forhindre efterfølgende salg, med 
mindre der var tale om hælervarer. 

EU ś Tømmerforordning gør det 
imidlertid fremover ulovligt at sælge 
ulovligt fældet træ. Det betyder 
samtidig, at træ og træprodukter 
heraf, der importeres til EU også 
skal være lovligt fældet. Ulovligt 
fældet træ presser priserne og virker 
dermed konkurrenceforvridende 
overfor dem, der følger loven.

Det er Naturstyrelsens vurdering, 
at der kun sjældent sker direkte 
lovbrud i de danske skove, og at 
skovejerne som udgangspunkt efter-
lever lovgivningen. Et due diligence 

system vil yderligere kunne redu-
cere risikoen for lovovertrædelser, 
herunder når eksterne entreprenører 
udfører opgaver i skovene. 

Såfremt uheldet er ude og der 
alligevel sker et lovbrud, så vil det 
blive taget i betragtning, hvordan 
due diligence systemet fungerer i 
praksis, før Naturstyrelsen træffer 
en afgørelse med henvisning til EU ś 
Tømmerforordning. 

Der er endnu ikke nogen rets-
praksis på området. Derfor er det 
for tidligt at sige hvor graverende et 
lovbrud skal være for at træet bliver 
dømt ulovligt og Tømmerforordningen 
bliver aktiveret. 

Det er ikke Naturstyrelsen, der 
afgør om træet er ulovligt og ikke 
kan omsættes og eventuelt skal kon-
fiskeres – det er domstolene. De for-
hold der kan indgå i dommerens af-
gørelse kan være væsentligheden af 
lovbruddet, forsætlighed, gentagne 
overtrædelser eller sagens grovhed.

Hvilken lovgivning er  
omfattet
I vejledningen til tømmerforord-
ningen er det præciseret at det er 
overtrædelse af lovgivning i forbin-
delse med hugsten af træet, som 
kan betyde at træet bliver ulovligt 
at omsætte. 

I Danmark er der endnu ikke ud-
arbejdet en endelig liste over den 
lovgivning, der vurderes som rele-
vant i forbindelse med skovhugst. 
En sådan oversigt planlægges at 
indgå i en kommende vejledning, 
der vil blive udarbejdet sammen 
med skovejernes organisationer og 
interessenter.
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