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Dagens program 

• Velkomst v. Peter Busck 

• Den aktuelle skovpolitiske situation v. Jan 
Søndergaard 

• Skovens produktion af biomasse 

– Bæredygtighedskrav til træbiomasse v. 
Ditte Galsgård 

– Er der træ nok? v. Tanja B. Olsen 

– Hvordan anvender vi træet intelligent? 
v. Emil E. Thybring 

• Debat 



Velkomst  
 

• Aktuelle opgaver for Dansk Skovforening 

 

– Klimahandlingsplan 

– Træbyggeri er det nye sort 

– Offentlighedens adgang til de private skove 

– Vildtforvaltningsrådet 

– Nye medlemstilbud 

– Flere nye medlemmer 

– Og meget mere… 



Den aktuelle skovpolitiske situation 

Regeringen og de andre på Christiansborg: 

 

• Forståelsespapiret 

• Natur- og biodiversitetspakke 

• Klimahandlingsplan 

– Klimapartnerskaber 

– Træbiomasse i energiforsyningen 

– Statens klima-skovfond 

• Coronapakke: Teltning i de private skove 

• Offentlighedens adgang  









Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet: 
Danmark har et for stort forbrug af træbiomasse. Advarer om, at det 
trods de nye krav er svært at sikre, at biomassen er klimaneutral. 
Derfor bør man overveje forbud mod visse typer biomasse. 

 

Klimarådsmedlem Jette Bredahl Jacobsen: 
Mener, at det er vigtigt, at vi får opstillet kriterier, som bedst muligt 
sikrer klimamæssigt bæredygtig biomasse. Skeptisk over for, om vi 
med 100 procent garanti kan sikre det. 

 

Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling: 
”Det står sort på hvidt, at lovkravene ikke kan sikre bæredygtigheden 
af træbaseret biomasse i det omfang, det anvendes i dag. Vi kan altså 
ikke sikre bæredygtighed alene ved at stille krav, så længe vi bruger 
så meget, som vi gør nu” 
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Bæredygtighedskrav til 
træbiomasse 

• Hvad arbejder Dansk Skovforening for? 
• Krav fra EU – Direktivet for vedvarende 

energi (VE-direktivet) og dansk 
implementering 

• Dokumentationskrav 
• Forventninger til politisk udvikling 



Dansk Skovforening arbejder 
for gode vilkår for dansk flis 

• Bevidsthed om dansk flis – et bæredygtigt 
restprodukt 

• Diameterkrav til flisproduktion skal undgås 

• Minimal administrativ byrde for skovejerne 

• Kulstoflager skal ses i større perspektiv og 
ikke på skovniveau eller bevoksningsniveau 

• Dødt ved skal håndteres mere bredt. 





Implementering af VE II-direktivet 



Implementering af VE II-direktivet 



Bæredygtighedskrav 

• VE-direktivet har fornuftige bæredygtighedskrav 

– Fældning er lovlig 

– Skove genplantes på fældede arealer 

– Områder, der ved lov eller af kompetent 
myndighed er udlagt som 
naturbeskyttelsesområder, beskyttes. 

– Fældning udføres under hensyn til jordkvalitet 
og biodiversitet 

– Fældningen opretholder eller forbedrer 
skovens produktionskapacitet på sigt 

• Dansk skovbrug opfylder som udgangspunkt 
kravene.  



Dokumentation og kontrol 
anbefalinger 

 

• Anvend eksisterende 
certificeringsordninger 

• Også anden dokumentation for 
bæredygtighed end certificering skal 
anerkendes 

 



Den fremtidige politik for 
træbiomasse  

 • Der bliver brug for træbiomassen 
også til andet end afbrænding 

• Pres for udfasning af biomasse brugt 
til afbrænding vil fortsætte 

• Ønsker og krav til producenter fx 
diameterkrav og bæredygtighedskrav 
vil ikke forsvinde 



De gode budskaber  

• Dansk træflis er et restprodukt  

• Substitutionseffekt 

• Øget efterspørgsel efter bæredygtig 
biomasse kan øge CO2-optag i skovene 



Er der træ nok i fremtiden?  
Skovens potentiale for produktion af biomasse  

• Definition af biomasse  

• Den nuværende danske skovressource   

• Potentialet for større produktion 

• Politik er afgørende for skovens produktion 

• Behov for en bioøkonomistrategi 



Definition af biomasse 

• Skovenes biomasse omfatter al 
organisk materiale der vokser i 
skovøkosystemerne 

• Træ-biomassen findes på:  

– Skovarealer (14,7 % af landet) 

– andet træbevokset areal (1 % af landet) 

– og andre træer i landskabet 



Den nuværende danske 
skovressource 

• Skovareal: 627.000 ha  

• Samlet vedmasse i skov: 135 mio. m3 (216 
m3/ha) 

• Samlet tilvækst i skov: 6,5 mio. m3 / år (9,2 
m3/ha/år) 

• Årlig hugst: 3,7 mio. m3 

• Dødt ved: 3,9 mio. m3 (6,1 m3/ha) 

• Store træer (> 60 cm diameter): 19 mio. m3 , 
heraf 17 mio. m3 i løvtræer. 

Fra Skovstatistikken 2018 og Hugststatistik 2018 



Hvad bruges træet til? 



Potentiale for merproduktion 



Anbefalinger fra klimapartnerskabet 
for fødevare- og landbrugssektoren at: 

• Der plantes 5.600 ha ny skov årligt med et mål om at rejse 

450.000 ha ny skov inden 2100 

• Skovrejsningsordningen tilpasses med et hensyn om 

klimaoptimeret træartsvalg, stort årligt netto kulstofoptag og 

produktion af træ til anvendelse i træprodukter med lang 

levetid 

• Staten laver en dansk strategi for klimavenligt træbyggeri og 

stiller bindende klimakrav til byggematerialer 



Politikken er afgørende for 
skovens produktion 

 • HVIS jordejerne skal motiveres til at plante 
skov 

• HVIS der skal dyrkes mere kvalitetstræ til fx 
byggeriet og møbler 

• Skal der være afsætningsmuligheder for 
”resttræet”. 

• Politikken må derfor IKKE begrænse brugen af 
dansk træflis i energiforsyningen uden at der 

er en alternativ afsætningsmulighed. 



Vi har brug for en 
bioøkonomistrategi 

• Pejlemærker i sammenhæng med den 
grønne omstilling 

• Alle kilder til biomasse udvikler sig 
mod den mest intelligente anvendelse 

• Understøtter målet om at øge 
Danmarks skovareal 

• Understøtter investeringer i udvikling 
af alternative anvendelser 


