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EU-Kommissionens udkast til vejledning for skovbiomassekriterier er problematisk for
skovbruget i Danmark.
Direktivet for vedvarende energi fastlægger bæredygtighedskriterier for træbiomasse fra skov,
som skal implementeres i dansk lovgivning, så de kan træde i kraft pr. 1. juli 2021.
Folketinget er tæt på at have vedtaget den lov (L 148), som skal give dig bemyndigelse til gennem
en bekendtgørelse at fastlægge de danske krav inklusiv en bekendtgørelse om håndbog om
opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af drivhusgasemissioner for
biomassebrændsler til energiformål. Vi har haft begge bekendtgørelser i høring.
Af høringen fremgik det at håndbogen vil blive tilpasset, når EU-Kommissionens
implementeringsretningslinje om dokumentation for overholdelse af direktivets nye
bæredygtighedskrav for skovbiomasse foreligger.
EU-Kommissionen har nu sendt udkast til denne implementeringsretningslinje i høring med en frist
for indsigelser den 28. april.
Dansk Skovforening finder udkastet stærkt bekymrende. Skovlovgivning er en national
kompetence, og vi mener, at implementeringsretningslinjen går ud over direktivets og EU's
kompetence. Årsagen er, at retningslinjerne strammer kravene i forhold til direktivet og er for
detaljerede.
Vi har indsendt høringssvar direkte til EU-Kommissionen, hvor vi foreslår den meget detaljerede
tilgang fjernet.
Vi ser især problemer med to formuleringer:
1. Art 3, stk. 1.b.ii “herunder at primære skove og naturlige eller semi-naturlige skove ikke
omdannes til eller erstattes med plantageskove”
Her henviser Artikel 29, 6 a ii i RED II blot til "genplantning af skov efter høst" og
vedrører ifølge direktivet alene krav om reetablering af skovbevoksninger på naturlige
eller kunstige måder efter fjernelse af den tidligere bevoksning ved fældning eller som
et resultat af naturlige processor, herunder brand eller storm. Tilføjelse af kravet
ovenfor i punkt 1.b.ii er tilføjelse af en biodiversitetsvinkel, hvilket ikke er meningen i
direktivet.
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2. Art 3 stk. 1.b.iv “regulerer fjernelse af stubbe, rødder, dødt ved og eventuelt nåle eller
blade”
Hvor der i artikel 29, 6.a.iv i RED II henvises til "vedligeholdelse af jordkvalitet og
biodiversitet med minimering af negative påvirkninger". Det er for detaljeret at tilføje
krav om regulering af fjernelse af stubbe, rødder, dødt ved og, hvor det er relevant,
nåle eller blade.
For begge punkter er implementeringsretningslinjerne et udtryk for en stramning af direktivets
krav, og dermed fratages medlemsstaternes kompetence til selv at forklare og vise, hvordan
direktivets krav omfattes af national lovgivning.
Hvis implementeringsretningslinjen godkendes i sin nuværende form vil det betyde, at
energiproducenter, der køber skovbiomasse fra Danmark og en del andre medlemslande, ikke vil
være i stand til dokumentere opfyldelse af kravene via lovgivning (såkaldt A-niveau). Det
indebærer at kravene skal dokumenteres opfyldt på regionalt eller ejendomsniveau. Det er en
kraftig skærpelse af de nuværende krav i den frivillige brancheaftale, og vil pålægge skovejerne en
stor dokumentationsbyrde.
Dansk Skovforening mener, at det bør sikres, at der ikke skabes unødvendige administrative
byrder for skovejere, og at der sikres stabile rammebetingelser for nødvendige investeringer i
bioenergisektoren for at nå de ambitiøse energi- og klimamål. Vi risikerer, at klimavenligt
bæredygtigt produceret dansk biomasse ikke bliver anvendt i energiforsyningen og i stedet
forrådner i skovene og afgiver store mængder CO2 til atmosfæren. Det giver bedre mening at
biomassen fortrænger de fossile brændsler og dermed CO2 udslip fra de million år gamle lagre,
hvorfra vi henter den fossile energi.
Dansk Skovforening har haft kontakt med både Energistyrelsen og Miljøministeriet i forhold til den
danske regerings høringssvar til implementeringsretningslinjerne. Vi har her fået at vide at
interessenter ikke inddrages i fastlæggelse af den danske holdning og vi henvender os derfor
direkte til dig.
Vi beder dig sikre, at retten til at føre en national skovpolitik bevares. Helt konkret bør de meget
detaljerede krav i forhold til genplantning og krav til regulering af dødt ved og fjernelse af stubbe
og rødder udgå af implementeringsretningslinjerne. Vi håber, at du vil viderebringe det som den
danske holdning og ved den endelige godkendelse af implementeringsretningslinjen.
Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uddybning.
Med venlig hilsen

Jan Søndergaard
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