
13. SBR årlig opdatering (1.1.19- 31.12.19) 

13.1 Signifikante ændringer i forsyningsbasen 

Der er ingen signifikante ændringer i forsyningsbasen. Skovdyrkerne (BP) afsætter stadig under 200.000 tons 

primære biomasse med SBP claim fra regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland. 

13.2 Effektivitet af forrige afværgeforanstaltninger  

De implementerede afværgeforanstaltninger har vist sig at være effektive. Skovningsprocedurerne har 

forbedre kommunikationen mellem det forstlige personale, entreprenørerne og skovejerne.  

13.4 Nye risikoniveauer eller afværgeforanstaltninger 

Der er ingen nye risikoniveauer eller afværgeforanstaltninger 

13.5 Aktuelle tal for de seneste 12 måneder 

Kvantificering af forsyningsområde 

Data stammer fra Dansk Skovstatistik (2014)) 

Skovdyrkerne ØERNE definerer forsyningsbasen som regionerne: “Syddanmark’, “Sjælland” og 

‘Hovedstaden’. 

a. Samlet forsyningsbasisareal (ha): 293.400 ha 

b. Opsætning efter type (ha): 199.000 ha privat ejet, 67.700 ha offentlig ejet, 7.800 ha andre 

c. Skov efter type (ha): 0 ha boreal, 293.000 ha tempereret, 0 ha tropisk 

d. Skov efter forvaltningstype (ha): 187.800 ha plantage, 71.800 ha naturlig skov og 33.400 

ukendt. 

e. Certificeret skov efter skema (ha): ca. 50.000 ha FSC-certificeret skov og ca. 60.000 ha 

PEFC skov. Bemærk, at mange skove har både FSC- og PEFC-certifikater. Tallene er baseret 

på et skøn for regionerne i de 3 regioner'. 

Feedstock 

f. Total mængde biomasse: 0 – 200.000 tons pr. År. (Det præcise tal er oplyst til CB og det 

anses for at være forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en 

dominerende position i markedet.  

g. Al biomasse er primær: 0-200.000 ton pr. år. 

h. Angiv procentdel af primært råmateriale (g) efter følgende kategorier. Underopdeling efter 

SBP-godkendte skovforvaltningsordninger: 

- 5% certificeret til en SBP-godkendt skovforvaltningsplan 

- 95% Ikke certificeret til en SBP-godkendt skovforvaltningsplan 

 



13.5 Estimerede tal for de næste 12 måneder 

Kvantificering af forsyningsområde 

Skovdyrkerne ØERNE definerer forsyningsbasen som regionerne: “Syddanmark’, “Sjælland” og 

‘Hovedstaden’. 

a. Samlet forsyningsbasisareal (ha): 293.400 ha 

b. Opsætning efter type (ha): 199.000 ha privat ejet, 67.700 ha offentlig ejet, 7.800 ha andre 

c. Skov efter type (ha): 0 ha boreal, 293.000 ha tempereret, 0 ha tropisk 

d. Skov efter forvaltningstype (ha): 187.800 ha plantage, 71.800 ha naturlig skov og 33.400 

ukendt. 

e. Certificeret skov efter skema (ha): ca. 50.000 ha FSC-certificeret skov og ca. 60.000 ha 

PEFC skov. Bemærk, at mange skove har både FSC- og PEFC-certifikater. Tallene er baseret 

på et skøn for regionerne i de 3 regioner'. 

Feedstock 

f. Total mængde biomasse vil være: 0 – 200.000 tons pr. år. (Det præcise tal oplyses til CB og 

det anses for at være forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en 

dominerende position i markedet.  

g. Al biomasse vil være primær: 0-200.000 ton pr. år. 

h. forventet procentdel af primært råmateriale (g) efter følgende kategorier. Underopdeling efter 

SBP-godkendte skovforvaltningsordninger: 

- 5% certificeret til en SBP-godkendt skovforvaltningsplan 

- 95% Ikke certificeret til en SBP-godkendt skovforvaltningsplan 
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13. SBR årlig opdatering (1.1.18- 31.12.18) 

13.1 Signifikante ændringer i forsyningsbasen 
Der er ingen signifikante ændringer i forsyningsbasen. Skovdyrkerne (BP) afsætter stadig under 200.000 tons 
primære biomasse med SBP claim fra regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland. 

13.2 Effektivitet af forrige afværgeforanstaltninger  
De implementerede afværgeforanstaltninger har vist sig at være effektive. Skovningsprocedurerne har 
forbedre kommunikationen mellem det forstlige personale, entreprenørerne og skovejerne.  

13.4 Nye risikoniveauer eller afværgeforanstaltninger 
Der er ingen nye risikoniveauer eller afværgeforanstaltninger 

13.5 Aktuelle tal for de seneste 12 måneder 

Total mængde biomasse: 0 – 200.000 tons pr. År. (Det præcise tal er oplyst til CB og det anses for at være 
forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en dominerende position i markedet.  

Al biomasse er primær: 0-200.000 tons pr. år 

Andel af primær biomasse, fordelt på en SBP godkendt skovcertificeringsprogram (vurderet): 

• 5% Certificeret efter en SBP-godkendt skovcertificerings program. 
• 95% Ikke certificeret efter en SBP-godkendt skovcertificerings program. 

 

13.5 Estimerede tal for de næste 12 måneder 

Al biomasse vil være primær: 0-200.000 tons pr. år 

Total mængde biomasse estimeres til: 0 – 200.000 tons pr. år. (Det præcise tal er oplyst til CB og det anses 
for at være forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en dominerende position i markedet.  

Andel af primær biomasse, fordelt på en SBP godkendt skovcertificeringsprogram (forventes at blive): 

• 5% Certificeret efter en SBP-godkendt skovcertificerings program. 
• 95% Ikke certificeret efter en SBP-godkendt skovcertificerings program. 
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13. SBR årlig opdatering (1.1.17- 31.12.17) 

13.1 Signifikante ændringer i forsyningsbasen 
Der er ingen signifikante ændringer i forsyningsbasen. Skovdyrkerne (BP) afsætter stadig under 200.000 tons 
primære biomasse med SBP claim fra regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Sjælland. 

13.2 Effektivitet af forrige afværgeforanstaltninger  
De implementerede afværgeforanstaltninger har vist sig at være effektive. Skovningsprocedurerne har 
forbedre kommunikationen mellem det forstlige personale, entreprenørerne og skovejerne.  

13.4 Nye risikoniveauer eller afværgeforanstaltninger 
Supply Base Report er justeret I forhold til at den Regionale Riskovurdering blev offentliggjort den 27. Juni 
2017. 

Dette omfatter at der er “specifik risiko for dødt og døende ved” i 2.2.4.   

SVP (leverandørgodkendelsesprogrammet) er opdateret I forhold til den løbende udvikling og medtager nu 
også at leverandører også kan være SBP certificeret eller være “kontrolleret biomasseleverandør”. 

Det er ligeledes fremhævet at kvalificeret fagligt personale fra Skovdyrkerne kan udarbejde en 
risikoscreening/Afværgeforanstalninger på vegne af leverandører. 

Som følge af den godkendte Reginale Risikovurdering for Danmarj,- er der lavet få ændringer i kildetyper. 
• Primær biomasse fra en skov med grøn driftsplan – specifik risiko 
• Primær biomasse fra ikke-skov arealer –lav risiko 

 

13.5 Aktuelle tal for de seneste 12 måneder 

Al biomasse er primær. 

Total mængde biomasse: 0 – 200.000 tons pr. År. (Det præcise tal er oplyst til CB og det anses for at være 
forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en dominerende position i markedet.  

13.5 Estimerede tal for de næste 12 måneder 

Al biomasse vil være primær. 

Total mængde biomasse estimeres til: 0 – 200.000 tons pr. år. (Det præcise tal er oplyst til CB og det anses 
for at være forretningsmæssig følsom information. Skovdyrkerne har ikke en dominerende position i markedet.  
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