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 Submitted for public consultation on 13 May 2016 

 

 Indikator 

1.1.1 The Supply Base er defineret og kortlagt. 

Analyse 

Denne SBP-regionale risikovurdering dækker kun primær råmateriale fra hele Danmark, men ikke inklusive 

Grønland eller Færøerne. 

 

Biomassens forsyningsbase omfatter de vigtigste primærleverandørleverandører i Danmark: Det Danske 

Naturstyrelse (statsskove), kommunale og andre offentlige skovbrugere, uafhængige private skovejere og 

kooperative selskaber, hvorigennem nogle private skovejere er sammenblandet. 

 

Savværker og andre træindustrienheder, importerer råmaterialer og producerer råmateriale under 

træforarbejdning, er kilder til sekundært råmateriale. Disse sekundære og tertiære kilder til råmaterialer er 

udelukket fra denne regionale risikovurdering, da materialets oprindelse ikke kan pålideligt dokumenteres. 

 

De vigtigste leverandører af Primary Råvarer-materiale er statsskove, private skovejere og andre lokale 

træindustrienheder. Disse industrier kan også anvende materiale fra importen; I hvilket tilfælde det 

importerede materiale kunne blandes (under forarbejdning eller opbevaring) med lokalt træmateriale. (Se 

flere detaljer under Indikator 1.1.2.) 

 

Med hensyn til forsyningsbase og kortlægning på skovniveau er hovedplanlægningsdokumentet - som tjener 

som en beskrivelse af forsyningsbasen i både offentlige og private skove - skovforvaltningsplanen. 

Instruktioner om skovforvaltningsplanlægning definerer kravene til data og kort, der skal indgå i 

ledelsesplanen. 

 

En skovforvaltningsplan er ikke et lovkrav i Danmark, og nogle mindre skovområder har ikke en detaljeret 

forvaltningsplan eller tilstrækkelige skovkort. Men efter flere runder af subsidier har mange ejendomme, der 

ellers ikke ville have skovforvaltningsplaner eller skovkort, nu fået dem. 

 

For skov- eller ikke-skovområder, hvor skovkort ikke er til rådighed, er det Biomasseproducentens (BP) 

forpligtelse at sikre, at der er tilgængelige kort af tilstrækkelig højde og kvalitet. 

 

Det er værd at nævne, at alle statsskove er certificeret i henhold til FSC og PEFC Forest Management og 

Chain of Custody standarder, hvor indikatorerne relateret til skovforvaltningsplanlægning, kort og 

tilgængelighed af skovregnskabsregistre regelmæssigt evalueres og behandles. 

 

På baggrund af ovenstående baggrund og begrænsninger i omfang konkluderes det, at der er lav risiko i 

forhold til definitionen og kortlægningen af forsyningsbasen. 

Kilder til 

Verifikation 

 Omfanget er defineret og berettiget 

 Kort i passende skala er tilgængelige; 

 Nøglepersonale viser en forståelse af Supply Base. 

Kilder 

Konsulteret 

Danish Forestry Act (Skovloven) - 

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

 

Online map of Denmark, including environmental protection – Arealinfo  

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

 

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

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Erik Schou, Kjell Suadicani og Bruno Bilde Jørgensen (2015): Skove og plantager 2014, 

Skov & Landskab, Frederiksberg, 2015. 85 s. ill. ( http://ign.ku.dk/samarbejde-

raadgivning/myndighedsbetjening/skovovervaagning/intensiv-

skovovervaagning/SP2014.pdf) 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko                     ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.1.2 Råvarer kan spores tilbage til den definerede Supply Base. 

Analyse 

Forsyningskæder til biomasse råmaterialer til biomasseproducenter og generatorer i Danmark er typisk 

meget korte. Naturstyrelsen producerer træflis i de statslige skove (holdt og forvaltet af samme agentur) og 

i meget begrænset grad på private eller kommunale områder under offentligt finansierede projekter. I dette 

tilfælde er skovejeren også BP, og salget sker til generatorer uden nogen formidler. Det gælder også for de 

største private skovejere, der har træ fra deres skove, der er skåret i skov af entreprenører og derefter 

sælger direkte til (små lokale) generatorer. En meget almindelig forsyningskæde til træflis fra skov til 

generator i Danmark er følgende: En formidler (f.eks. Kooperativ eller skovbrugsleverandør) køber 

råmaterialet som stående volumen eller i stakke i oprindelsesskoven, spåner det enten i en eller to Adskilte 

processer, og transporterer det enten til en midlertidig lagerplads i skoven eller direkte til generatoren. 

 

Lejlighedsvis er logs beregnet til andre formål (cellulose eller lavkvalitativt træ) fliset til biomasse. Dette sker 

typisk, når en masse ikke er blevet afhentet efter salget, eller når meget ikke er stort nok til, at det er 

økonomisk rentabelt at transportere det til planten eller savværket. 

 

En anden, ikke ubetydelig kilde til råmateriale i Danmark er råmateriale fra naturforvaltningsprojekter, dvs. 

fjernelse af træer fra områder udpeget til åbne naturområder som heder, myrer, græsmarker osv. Denne 

kilde til råmateriale har samme egenskaber som andre kilder til Primært råmateriale med hensyn til 

sporbarhed inden for forsyningsbasis. 

 

På grund af den korte forsyningskæde kan sporingen let spores tilbage til skov eller oprindelsesregion, 

enten ved hjælp af faktura fra skov eller grundejer eller via transportdokumenter og fragtbrev. I henhold til 

den danske momslov skal alle handelsfakturaer indeholde detaljer vedrørende dato, køber og sælger, 

mængde og type produkt, leveringsdato og moms. Der er ikke noget generelt lovkrav for fælde- eller 

transporttilladelser. 

 

Som det fremgår af Danmarks indeks for korruptionsopfattelser (91, verdens højeste pr. 2015, hvilket 

angiver det laveste niveau af korruption) og det høje niveau af retshåndhævelse vedrørende beskatning og 

moms, er risikoen for, at fakturaer og transportdokumenter forfalskes eller manipuleres meget lavt, Og 

derfor kan dokumenter som fakturaer og transportdokumenter ses som pålidelige informationskilder. 

 

På baggrund af ovenstående baggrund vurderes risikoen for sporbarheden af primær Råvarer tilbage til 

forsyningsbasen som lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Fakturaer mellem skov ejer og BP og mellem BP og Generator 

Transport / forsendelsesdokumenter 

fragtbreve 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 
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Kilder 

Konsulteret 

Danish VAT code (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. Bekendtgørelse nr 849 af 27/06/2016.   

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076)  

 

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

 

Lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordning om handel 

med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144423 

 

Risiko score ☒   Lav Risiko            ☐   Specifik Risiko          ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.1.3 Indgangsprofilen til råmaterialet beskrives og kategoriseres ved blandingen af input. 

Analyse 

Da forsyningskæderne er meget korte, og biomasseproducenter som regel kildeRåvarer direkte fra oprindelsesskovene, 

kan pålidelige oplysninger om råmaterialet indsamles i samarbejde med skovfangerne, når det er nødvendigt. Således er 

det for alle biomasseproducenter og i overensstemmelse med SBP-krav muligt at klassificere og beskrive typen, arten og 

kategoriseringen i runde og resterende træmateriale nøjagtigt og om nødvendigt den omtrentlige andel af rundved fra 

slutfældninger. 

 

Træflis til biomasse sælges ofte med en beskrivelse som enten bredbladet, nåletræ eller blandet. Der er ingen beskyttede 

træarter i Danmark; Så med andre ord ingen arter, der ikke ville være acceptable i råmateriale. 

 

Regler for måling og volumenberegning af runde og tømmer af stående skove definerer procedurer, definitioner, 

målemetoder for rundtræ og er obligatoriske for alle skovbrugere, ledere, forhandlere og leverandører, og derfor er 

råmaterialet kategoriseret på ensartet måde. Ovennævnte momslovgivning og etablerede system sikrer, at 

råmaterialetilførselsprofiler kan beskrives i overensstemmelse med national lovgivning. 

 

På skovniveau forpligter Naturstyrelsen ikke træforarbejdning bortset fra skovklipper og sælger kun skovens primære 

produkter: rundkorn, brændstof, skærerester, flis og så videre. 

 

De øvrige primærproducentproducenter, som f.eks. De private skovejere eller ejendomme, sælger typisk deres primære 

produkter gennem formidlere (De Danske Skovdyrkerforeninger, Hedeselskabet, Skovbrugsvirksomheder), enten som 

stående volumen eller i stakke eller høje. 

 

Oversigt over juridiske krav 

Loven om klassificering af træ solgt under visse betingelser regulerer klassificering af høstet materiale. Forordningen 

indeholder materielle klassifikationer og navn på kvalitetskategorier. Loven specificerer krav til både måling og sortering 

efter dimension og kvalitet. Træer skal sorteres efter art og sædvanlig produkttype (fx plankekævler, svellekævler, 

langtømmer, imprægnerings master, stakke, kasse træ, flistræ osv.). Alt træ klassificeret i henhold til denne lov skal 

mærkes med A / EØF, B / EØF eller C / EØF mv. Med angivelse af kvaliteten. Disse betegnelser viser, at træet er 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=77507
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klassificeret i henhold til loven. 

 

Beskrivelse af risiko 

Handel med danskproduceret træmateriale er velreguleret, og ifølge både Natur- og Naturstyrelsen og Skovforeningen er 

der ikke kendt korruption i forbindelse med dette krav. Blanding af materiale er dog ikke omfattet af forordningen. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Fakturaer mellem skov ejer og BP og mellem BP og Generator 

Transport / forsendelsesdokumenter 

fragtbreve 

Råvarer input registreringer 

Kilder 

Konsulteret 

Danish VAT Code (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. Bekendtgørelse nr 849 af 27/06/2016.   

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076) 

 

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

Risiko score ☒   Lav Risiko         ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.2.1 Lovlighed af ejerskab og arealanvendelse kan påvises for Supply Base. 

Analyse 

Ejendomsret er reguleret af Land Registration Law, med ejendomsret registreret i Land Book. I henhold til 

loven om landregistrering skal ejendomsrettigheder registreres i tingbogen for at klare sager for 

retsforfølgning og for at sikre gyldige aftaler om ejendom. Når et registreringsdokument skal registreres, 

skal det indeholde detaljer om landregistreringsnummer og adresse, personnummer og 

firmaregistreringsnummer. Bortset fra registrering i tingbogen skal der også underskrives en juridisk 

ejendomsret. 

 

Brugerrettigheder og juridiske metoder til opnåelse af rettigheder er ligeledes reguleret af lov om 

landregistrering. Land Book er et online registreringsregister, der er offentligt tilgængeligt: 

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

 

Ifølge Skovforeningen er Danmark et af de mest organiserede lande inden for rammerne af rumlig 

kortlægning, især skovområdet. Ejerskab er meget tydeligt, og der er meget få områder uden klart defineret 

ejerskab. Skovforeningen kender ikke til risici i forbindelse med ejerskab. Statens ret til at få fast ejendom 

er reguleret gennem ekspropriationsloven. 

 

Alle juridisk registrerede virksomheder er registreret i CVR-registret, hvorfra oplysninger om 

virksomhedstype, størrelse, adresse osv. Er offentligt tilgængelige. CVR-nummeret kan verificeres på Virk: 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=173024
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=142961
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076
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https://datacvr.virk.dk/data/. En juridisk forretningsaftale er også et krav. 

 

Beskrivelse af risiko 

Juridisk ejerskab og arealanvendelse kan påvises ved at gennemse Land Book eller online register. 

Rettigheder er tydeligt etableret i Danmark, og erhvervslivet og skatteregistreringen er klare og 

gennemsigtige gennem offentlige databaser. Desuden er love i Danmark meget håndhævede. I 

korruptionsperspektionsindekset blev Danmark placeret først for årene 2014, 2013 og 2012; Det er i disse 

år Danmark betragtes som det mindst korrupte land i verden. (Se 

https://www.transparency.org/cpi2014/resultater for 2014-resultater.) 

 

Inden for Verdensbankens Verdensomspændende Governance Indikators Index scorer Danmark tæt på 

100% for retsstatsprincippet og korruptionskontrol. Dette indikerer, at der er meget lav risiko for, at 

lovgivningen om ejerskab og juridisk registrering af virksomheder ikke håndhæves. 

 

 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Gennemførelsesniveauer 

Danish Central Company Register: https://datacvr.virk.dk/data/ 

The Land Book: https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml 

Online Land register map: http://gstkort.dk/spatialmap? 

 

Kilder 

Konsulteret 

Transparency International, Country profile for Denmark: http://www.transparency.org/country/#DNK 
 

The World Bank Worldwide Governance Indikators for Denmark 1996–2014: 

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

 

Lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordning om handel 

med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144423 

 

Risiko score ☒   Lav Risiko         ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.3.1 Råvarer er lovligt høstet og leveret og overholder EUTR's lovkrav. 

Analyse 

Den danske skovbrugsrelaterede lovgivning, der er relevant for EUTR, er omfattende og detaljeret og 

regulerer en lang række aspekter, herunder vedligeholdelse af skovområdet, beskyttelse af Natura 2000-

områder, generel miljøbeskyttelse mv. 

 

Søfartsstyrelsen er den kompetente myndighed om implementeringen af EUTR i Danmark, herunder i den 

danske skovbrugssammenhæng. Søfartsstyrelsen har i april 2016 udgivet dokumentet "Vejledning til 

https://datacvr.virk.dk/data/
http://gstkort.dk/spatialmap
http://www.transparency.org/country/#DNK
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144423
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danske skovejere på EUTR" (Vejledning til danske skovejere om EU's Tømmerforordning (EUTR)). Dette 

dokument indeholder gældende lovgivning, giver eksempler på Sager og indebærer et krav om, at 

skovbrugere gennemfører et due diligence-system, så de kan dokumentere, at de er i overensstemmelse 

med gældende lovgivning. 

 

Bekendtgørelsen om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af ulovligt fældet træ 

(Bekendtgørelse om handel med træ og træprodukter til bekæmpelse af handel med ulovligt høstet 

tømmer) fastlægger den forordning, der er nødvendig for at støtte EUTR. VVS er udpeget til at forvalte 

håndhævelsen. Forordningen beskriver administrative afgørelser og sanktioner. Lovgivningen kræver, at 

alle virksomheder, der markedsfører træ: skal have en due diligence-ordning på plads; Ikke handel med 

ulovligt høstet træ Og være i stand til at identificere virksomhederne et trin op og et skridt ned på 

markedskæden. 

 

Ifølge de interviewede repræsentanter for Statens Vand- og Naturstyrelse har håndhævelsen af 

skovlovgivningen i Danmark været i et moderat niveau i de sidste årtier siden rutinemæssige besøg hos 

embedsmænd til skovbrugere sluttede i midten af 1980'erne. Siden da har håndhævelsen af 

skovlovgivningen fokuseret på rapporterede tilfælde af overtrædelse af relevante love. Der er en række 

tilfælde årligt af rapporterede krænkelser af relevante love, men ifølge embedsmændene er 

overtrædelserne ikke generelt systematiske, alvorlige eller motiverede af økonomisk gevinst. Typiske 

tilfælde omfatter ikke at søge tilladelse før ellers acceptabel fældning i Natura 2000-områder, ulovlig 

opførelse af jagthytter eller manglende betaling af moms for salg af brænde til private købere. 

 

Søfartsstyrelsen bekræfter, at for overtrædelser, der er reguleret af agenturet (skovlov og EU-

skovforordningen) er antallet af overtrædelser, der registreres årligt, meget lavt. 

 

Risiko konklusion: 

Risikoslutningen for denne indikator henviser til lovlighed i forbindelse med produktion af træ og 

råmateriale til biomasse generelt. Risikoen for, at råmaterialet høstes uden lovlig overholdelse, vurderes 

som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Interviews viser, at nøglemedarbejdere har et godt kendskab til relevant skovbrugslovgivning. 

Kilder 

Konsulteret 

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. Bekendtgørelse nr 849 af 27/06/2016.   

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076) 

 

 

Lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordning om handel 

med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144423 

 

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

 

Nature Protection Act:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 

 

Environmental Protection Act: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218 

 

Ochre Act: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107  

 

Watercourse Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182076
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144423
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855
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Risiko score ☒   Lav Risiko         ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.4.1 
Betalinger for høstrettigheder og tømmer, herunder told, relevante royalties og skatter 

i forbindelse med træhøst, er komplette og opdaterede. 

Analyse 

Oversigt over juridiske krav 

Royalties eller skovhøstafgifter er ikke implementeret i Danmark og dermed ikke relevant. 

 

En moms på 25% betales i henhold til skattelovsloven og momsloven. Merværdiafgift skal betales på seks 

måneder, tre måneder eller månedligt afhængigt af virksomhedens omsætning; Og administreres af 

skatteministeriet og gælder for personer, der driver en selvstændig virksomhed. 

 

Beskrivelse af risiko 

Danmark scorer højt imod Verdensbankens Verdensomspændende Governance Indikators. På en skala fra 

-2,5 til +2,5 modtog Danmark en score på 1,72 (2014) for Regulatory Quality, 2,09 for Rule of Law og 2.26 

for Control of Corruption. 

 

Regulering af moms og moms betragtes som godt håndhævet i Danmark, og der er ingen tegn på, at 

råmaterialet kommer ind i biomasseforsyningskæden i henhold til overtrædelses momslovgivning. 

 

Risikoen forbundet med manglende betaling af moms i forhold til råmateriale til produktion af biomasse 

vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Salgsfaktura 

Transportdokumenter 

Kilder 

Konsulteret 

Danish VAT Code (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 Indikators for Denmark 1996–2014: 

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

 

Risiko score ☒   Lav Risiko         ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

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


Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1   Page 
9 

 

 

1.5.1 Råvarer leveres i overensstemmelse med kravene i CITES. 

Analyse 

N / A: Der er ingen træarter klassificeret som CITES-arter i Danmark. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

CITES Appendices I, II and III 

Kilder 

Konsulteret 

CITES Appendices I, II and III:  (https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-03-10.pdf) 

 

Wikipedia, List of Trees of Denmark (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trees_of_Denmark) 

Risiko score ☒   Lav Risiko         ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

1.6.1 
Råvarer kommer ikke fra områder, hvor der er krænkelser af traditionelle eller 

borgerlige rettigheder. 

Analyse 

Der er ingen indfødte mennesker med traditionelle arealanvendelser i Danmark. Der er begrænsede 

sædvanlige brugsrettigheder, f.eks. Ret til brug af veje eller coppicing. 

 

Der er intet kendt bevis for tvister eller konflikter over traditionelle eller civile brugsrettigheder i forbindelse 

med indkøb af råmateriale til biomasseproduktion. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Traditionelle og borgerlige rettigheder identificeres. 

Procedurer er på plads for at sikre, at rettigheder ikke overtrædes. 

Kilder 

Konsulteret 

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

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182079   

The World Bank Worldwide Governance Indikators for Denmark 1996–2014: 

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

 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.1.1 
Skove og andre områder med høje bevaringsværdier i Supply Base identificeres og 

kortlægges. 

https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-03-10.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182079
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c63.pdf


Focusing on sustainable sourcing solutions 

SBP Framework Supply Base Report Template for BPs Annex 1   Page 
10 

Analyse 

HCV forekomst 

Danske skove er blevet undersøgt af Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning ved Københavns 

Universitet ved hjælp af en prøveudtagningsmetode og dokumenteret under Danmarks Skovregnskab (NFI), 

der er vært for Danmarks Natur- og Naturstyrelse. 

 

Da danske skove er blevet undersøgt, og der er identificeret betydelige bevaringsværdier, kan det 

konkluderes - at der ikke er store viden- og datahuller i forhold til vigtige og vigtige HCV-områder, og disse 

områder er kortlagt og Tilgængelig for offentligheden via hjemmesiden Danmarks Miljøportal 

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

 

Mens vigtige og vigtige HCV-områder, der er kritiske til bevarelse, betegnes som beskyttede områder på 

nationalt eller EU-plan (Natura 2000), anfører en konsulent nøgle skovøkologi ekspert og to hørede 

miljømæssige ikke-statslige organisationer (eNGOs), at der sandsynligvis er et stort antal Af mindre områder 

eller biotoper af lokal eller regional betydning for biodiversitet eller som habitatområder. I dansk 

sammenhæng kaldes disse nøglebiotoper ("nøglebiotoper"). Disse områder er ikke systematisk identificeret 

og kortlagt. Det værktøj, som Danmarks Natur- og Naturstyrelse har anbefalet til identifikation af 

nøglebiotoper, er et katalog over eksempler, der er udviklet og offentliggjort i 2000. 

 

En nylig rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturressource Management ved Københavns Universitet 

beskriver en metode til generering af et HNV-skovkort til Danmark. Baseret på dette er et interaktivt kort 

blevet udviklet og offentliggjort online. Online-kortet giver en indikation af områder (vist som farvegradient), 

hvor en kombination af faktorer gør forekomsten af High Nature Value skov mere sandsynlig. 

 

Yderligere identifikation af "skove med særlige naturlige værdier" er et mål for den nyeste danske skovlov 

(artikel 25). Planerne for dette projekt blev igangsat i begyndelsen af 2016, hvor arbejdet i Det Danske 

Agentur for Vand og Naturforvaltning forventes afsluttet i 2019. Dette projekt identificerer tidligere ukendte 

skove med særlige naturværdier, der ikke allerede er omfattet af Natura 2000 eller beskyttet status. Dette 

kunne være Woodland Key habitats eller biodiversitet hotspots, og kunne sandsynligvis være i skove, der 

tidligere var under ingen eller lavintensiv skovforvaltning. 

 

Til denne vurdering refererer HCV-kategorierne 1-6 nedenfor til dokumentet Common Guidance for 

Identifikation af High Conservation Values fra HCV Resource Network. 

 

HCV 1: 

Habitater / avl / hvilepladser til bevaringsrelaterede og røde lister og plantearter 

Et overblik over bevarelsesrelaterede arter i EU's habitatdirektiv Bilag II, IV og V samt fugledirektivet Bilag I 

findes på Miljøstyrelsens hjemmeside; 

Truede og sjældne dyre- og plantearter på den danske røde liste. 

 

HCV 2: Store skovområder: N / A - som ifølge FSCs HCV 2-definition indeholder Danmark ikke disse typer af 

skove. 

 

HCV 3: I dansk sammenhæng er det fastslået, at denne kategori er omfattet af Natura 2000-områder, 

områder omfattet af naturbeskyttelsesloven (artikel 3), andre beskyttede områder samt identifikation af 

nøglebiotoper (Nøglebiotoper). Natura 2000-områder er tilpasset Europa-Kommissionens habitat- og 

fugledirektiver Og indeholder naturbeskyttede habitater (WKH), beskyttede levesteder bevaret i henhold til 

naturbeskyttelsesloven (artikel 3) og skovloven (artikel 25, 26 og 27). 

 

Andre beskyttede områder og nøgleområder som beskyttede søer, vandløb, myrer, sump, saltmyrer, friske 

enge og græsarealer, der er bevaret i henhold til naturbeskyttelsesloven (artikel 3) Og egeskovskove er 

bevaret i henhold til skovloven (artikel 26). Løvfældende skovgrænser er beskyttet i henhold til skovloven 

(artikel 27). Natura 2000-områder og beskyttede områder er fuldstændigt kortlagt, men der er i øjeblikket ikke 

noget juridisk krav til kortlægning af arealer, der er omfattet af skovlovens artikler 27 til 28, og heller ikke for 

identifikation og kortlægning af nøglebiotoper. 
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HCV 4: Natura 2000-områder, Naturbeskyttelsesloven (artikel 3), andre beskyttede områder og Boringsnære 

Beskyttelsesområder - BNBO), der beskriver det beskyttede område omkring en vandkilde (en brønd) og er 

områder med Vigtige vandværdier. 

 

HCV 5: Skovområder og ressourcer er ikke afgørende for at opfylde samfundets behov i Danmark. Skove 

beskyttet af skovloven giver også grundlæggende beskyttelse af lokalsamfundets behov. Det konkluderes 

derfor, at denne kategori ikke finder anvendelse i dansk sammenhæng, og derfor er det ikke behandlet her. 

 

HCV 6: Dette omfatter områder med betydelige nationale kulturelle og historiske værdier, herunder gamle 

gravhøje og andre arkæologiske steder, men også tidlig induktion 

Kilder til 

Verifikation 

Internet søgning 

Interviews 

GIS kort over HCV områder 

Interviews 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

Brown, E., N. Dudley, A. Lindhe, D.R. Muhtaman, C. Stewart, and T. Synnott (eds). 2013 (October). Common 

Guidance for the Identification of High Conservation Values. HCV Resource Network. 

 

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

Interactive map of protected areas: http://www.fredninger.dk/ 

 

Catalogue of Key Biotopes in Forests (Nøglebiotoper i skov – Billedkatalog): 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67041/Noeglebiotoper.pdf 

 

Development of a High Nature Value forest map for Danmark:  http://forskning.ku.dk/find-en-

forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf 

 

Rules for subsidies for Green Management Plans: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-

skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/ 

 

 The Digital Nature Map – The Biodiversity map of Denmark (http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-

plangroendk) 

 

Johannsen, V.K., Rojas,S.K., Brunbjerg, A.K., Schumacher, Bladt, J., Nyed, Moeslund, J.E., Nord-Larsen, T. 

og Ejrnæs, R. (2015): Udvikling af et High Nature Value - HNV-skovkort for Danmark. IGN Rapport November 

2015, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg 

 

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 

Risiko 

score 
☐   Lav Risiko                   ☒   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Kommentar 

eller 

Modforansta

ltninger  

Målet med afbødningsforanstaltningen er at sikre, at enhver HCV i området inden for forsyningsbasis er 

identificeret og tilstrækkeligt kortlagt, før høst af råmaterialet til produktion af biomasse, således at 

informationen om eventuelle HCV'er sikkert kan overføres til personale, der udfører fældning og flishugnings-

operation. 

 

I henhold til ovennævnte risikovurderinger af kildetypen skal passende risikoreducerende foranstaltning før 

indkøb af biomasse råmateriale fra kildetype 5: Ujævne stande eller stande af bredbladede arter, at 

identifikation og kortlægning af HCV skal udføres. 

 

Det foreslås, at eksisterende viden om skovområdet, hvor råvarehøst er planlagt, suppleres med en 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.fredninger.dk/
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://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://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
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gennemgang af online HNV-skovkortet (som er tilgængeligt på  

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk) forud for en feltundersøgelse af HCV'er for en 

beregnet indikation af potentialet for HCV'er, og at dette bruges til at bestemme omfanget og intensiteten af 

feltundersøgelsen og kortlægningsaktiviteterne. Det foreslås at kataloget over nøglebiotoper eller lignende 

metoder anvendes til identifikation af de foreliggende HCV'er. 

 

Effektiviteten af anvendelsen af kataloget for Nøgle Biotoper er afhængig af tilstrækkelig dygtighed og 

uddannelse af det personale, der udfører undersøgelsen. For en dygtig fagmand ville identifikation og 

kortlægning af HCV'er være muligt med et acceptabelt niveau af indsats i forhold til størrelsen af det område, 

hvor indkøb af råmateriale vil finde sted. 

 

Det foreslås, at kendskabet til relevante tredjeparter og eksterne eksperter anvendes til kortlægning af 

nøglebiotoper, og at optegnelserne (kortlægning) stilles til rådighed for tredjeparter efter anmodning, hvis 

dette kan bidrage til yderligere identifikation og kortlægning af nøglebiotoper baseret På input form relevante 

tredjeparter og eksterne eksperter .. 

 

Når kortene, der følger af identifikation og kortlægning af "skove med særlige naturlige værdier" i henhold til 

den danske skovlov (artikel 25) er tilgængelige,  foreslås det, at disse anvendes som indikation for 

tilstedeværelsen af HCV'er. 

 Indikator 

2.1.2 
Potentielle trusler mod skove og andre områder med høje bevaringsværdier fra 

skovforvaltningsaktiviteter identificeres og behandles. 

Analyse 

Se venligst indikator 2.1.1 for diskussion vedrørende risikobetegnelsen til identifikation og kortlægning af 

HCV'er. 

Kilde Typer og deres risikoniveauer 

 

Der kan defineres forskellige "kilde typer" e.i. Kilder til biomasse råmateriale, der deler egenskaber med 

hensyn til HCV'er til stede, kortlægning og beskyttelse, herunder nøglebiotoper og biodiversitet i bredere 

forstand, er følgende kildetyper defineret og deres risikoniveauer vurderet: 

 

1. Råvarer stammer fra FSC- eller PEFC-certificerede skove: 

Råvarer stammende fra FSC eller PEFC-certificerede skove anerkendes af SBP som bæredygtige. 

Certificeringsstandarderne omfatter krav til identifikation, kortlægning og beskyttelse af HCV og FMU'er, der 

har udført tilstrækkelige kortlægning og implementerede procedurer for at sikre en forsvarlig beskyttelse af 

HCVs, kan sikre, at disse krav overholdes ved certificering. . Risikoen vurderes som LOW 

 

2. Råvarer stammer fra skovområder med en grønne forvaltningsplan: 

Det er et krav om at modtage tilskud til udvikling af en Green Management-plan, som HCV-områder i 

skoven identificeres og kortlægges. Der er imidlertid intet strengt krav om, at HCV'erne overvåges og 

beskyttes mod skovforvaltningen, og derfor vurderes risikoen som specificeret. 

 

3. Råvarer fra udtynding i ensartede stalde af nåletræer: 

På baggrund af tilbagemeldinger fra flere interessenter og nøgleeksperter konkluderes det, at chancen for, 

at nøglebiotoper bliver truet af udtyndingsoperationer i ensartede nåletræer i danske skove og under 

hensyntagen til eksisterende kortlægning af andre HCV-kategorier, vurderes risikoen som LOW 

 

4. Råvarer fra udtynding i første generations skovrejsningsområder: 

Baseret på tilbagemeldinger fra flere interessenter og nøgleeksperter konkluderes det, at chancen for, at 

nøglebiotoper bliver truet af udtynding i første generations skovrejsningsområder, og i forbindelse med 

eksisterende kortlægning af andre HCV-kategorier, vurderes risikoen som LOW 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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5. Råvarer fra ujævne stande eller stande af bredbladede arter: 

På grund af intet juridisk krav til identifikation og kortlægning af nøglebiotoper vurderes det, at for alle andre 

skovkilder af biomasse råmateriale er risikoen for at HCV er til stede, men ikke identificeret eller kortlagt, 

specificeret 

 

6. Råvarer fra ikke-skovarealer, f.eks. Naturvedligeholdelsesprojekter, windbreaks eller boligområder: 

For råmaterialer fra ikke-skovområder konkluderes det, at HCV'er er kortlagt og / eller lovligt beskyttet, og 

som sådan vurderes risikoen for identifikation og kortlægning af HCV til at være LOW. 

Kilder til 

Verifikation 

FSC eller PEFC Forest Management certifikat 

Grøn ledelsesplan og kort over HCV'er 

Forest Management plan 

Regional Best Management Practices 

Standard driftsprocedurer 

Koder for praksis 

Registreringer af producentens feltinspektioner 

Overvågning af optegnelser 

Interviews med medarbejdere 

Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af de identificerede værdier 

Regional, offentligt tilgængelige data fra troværdige tredjeparter 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

Rules for subsidies for Green Management Plans: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-

skovdrift/tilskud-til-private-skove/groen-driftsplan/ 

 

FSC Standard for Forest Management certification in Denmark 

 

PEFC Standard for Forest Management certification in Denmark 

 

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 

 

The Digital Nature Map – The Biodiversity map of Denmark 

(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk) 

 

 

 

Johannsen, V.K., Rojas,S.K., Brunbjerg, A.K., Schumacher, Bladt, J., Nyed, Moeslund, J.E., Nord-Larsen, 

T. og Ejrnæs, R. (2015): Udvikling af et High Nature Value - HNV-skovkort for Danmark. IGN Rapport 

November 2015, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg 

(http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf) 

 

 

Nygaard, B., Ejrnæs, R., Juel, A. & Heidemann, R. 2011. Ændringer i arealet af beskyttede naturtyper 

1995-2008 – en stikprøveundersøgelse. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 82 s. – Faglig 

rapport fra DMU nr. 816: http://www.dmu.dk/Pub/FR816.pdf 

 

Risiko score ☐   Lav Risiko                   ☒   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  

For skove med en grøn forvaltningsplan er HCV'er identificeret og kortlagt, men da der ikke er krav om 

uafhængig vurdering af overholdelse af begrænsninger i den grønne forvaltningsplan, skal planen herunder 

kortene høres og planlagte aktiviteter skal sammenlignes med HCV Identificeret den grønne 

forvaltningsplan. 

 

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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For skove uden i det mindste en grøn forvaltningsplan skal HCV'er i det område, hvor råvaren til 

biomasseproduktion er indkøbt, først identificeres og kortlægges (se indikator 2.1.1), og der udarbejdes 

tilstrækkelige kort og instrukser - for personale med ansvar for fældning eller Andre aktiviteter - for at sikre, 

at HCV ikke bliver truet af skovforvaltningsaktiviteter. 

 

Det foreslås at kendskabet til relevante tredjeparter og eksterne eksperter anvendes til kortlægning af 

nøglebiotoper, og at optegnelserne (kortlægning) stilles til rådighed for tredjeparter efter anmodning, hvis 

dette kan bidrage til yderligere identifikation og kortlægning af nøglebiotoper baseret På input er relevante 

tredjeparter og eksterne eksperter. 

 Indikator 

2.1.3 
Råvarer er ikke hentet fra skove, der er omdannet til produktionsskov eller ikke-

skovarealer efter januar 2008. 

Analyse 

I dansk sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at de fleste skove i dag som følge af de danske skovers 

historie er resultatet af skovrejsningsprojekter i løbet af de sidste 200 år, da skovdækket var på sit laveste i 

begyndelsen af det 19. århundrede. Desuden har de fleste skove i Danmark været i en form for 

skovforvaltning. 

 

Skovloven (artikel 8) fastslår, at områder omfattet af skovloven skal støtte træer, der forventes at danne en 

fuld højde med en lukket baldakin. Skovloven indeholder også, at træbestande ikke kan fældes før de har 

nået modenhed, og området skal opfylde ovenstående krav senest ti år efter afdrift. Skovloven i skovloven 

(artikel 9) indeholder bestemmelser om at anvende - til græsning og samling - op til 10% af det 

skovområde, der er beskyttet af loven om skoven. Dette vil også omfatte brugen af skovareal til 

juletræsproduktion eller kortrotationspoppel til biomasseformål. 

   

Da konvertering af op til 10% af det område, der er beskyttet af skovloven, lovligt kan omdannes til 

kortrotationsproduktion af juletræer eller poppel til råvareformål, er der sandsynligvis sket en omdannelse 

siden 2008. 

 

Der er imidlertid ingen tegn på en betydelig omstilling af skovområder fra naturligt eller nær naturtilstand til 

produktionskreativ skov efter januar 2008. 

 

Risiko konklusion 

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at risikoen for råmateriale stammende fra naturlige eller nær 

naturlige skove, der er omdannet til kortrotation, er skovstande eller skovbrug lavt. 

Kilder til 

Verifikation 

Historiske kort og diskussioner med interessenter 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Registreringer af BP-feltinspektioner 

Overvågning af optegnelser 

Interviews med medarbejdere 

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

Kilder 

Konsulteret 

The Danish Forest Act:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267  
 

Definitions Related to Planted Forests: http://www.fao.org/docrep/007/ae347e/ae347e02.htm 

 

National Forest Inventory (NFI) 2014: http://ign.ku.dk/samarbejde-

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

 

Global Forest Watch, Country Profile for Denmark: http://www.globalforestwatch.org/country/DNK  

 

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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Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.2.1 
Råvarer kommer fra skove, hvor der er relevant vurdering af virkningerne, og 

planlægning, implementering og overvågning for at minimere dem. 

Analyse 

Overvågning af indvirkningen af logning og udvinding af biomasse fra danske skove udføres på forskellige 

måder og af forskellige interessenter. 

 

Skovforvaltningspraksis har generelt til formål at minimere virkningen af skovforvaltningsoperationer, 

herunder indvirkning på de resterende stande, nærliggende stande, jordbund, vådområder og vandløb. 

 

Nationale overvågnings- og forskningsprogrammer foretaget af forskningsinstitutter har dokumenteret 

denne indvirkning på en bred vifte af parametre, herunder jordstruktur, næringsstoffer, biodiversitet, 

skovbrug, volumenvækst mv. Impactstudier er i begrænset omfang fokuseret på biomasse Udvinding men 

dækker også dette aspekt af skovdriften. 

 

Naturstyrelsen har etableret en omfattende FM-planlægningspraksis med en 15-årig planlægningsperiode, 

der omfatter overvejelse af virkningerne af skovdrift og biomasseudvinding på en række skovvarer og 

værdier. Konsekvensovervejelser er baseret både på forskning såvel som intern og ekstern ekspertise og 

viden, der anvendes til planlægning og implementering af skovdrift. 

 

På privat skovniveau varierer situationen vedrørende planlægning og effektovervågning betydeligt blandt 

FMU'er og afhænger af FMU's størrelse; Om ekspertise internt eller eksternt skov anvendes i forbindelse 

med planlægning og udførelse af skovaktiviteter Og om FMU er omfattet af en skovforvaltningsplan. 

 

En betydelig del af de store og mellemstore private FMU'er har skovforvaltningsplaner, der integrerer den 

nuværende viden om skovdriftens indvirkning. FMU'er, for hvilke der er udviklet grønne 

skovforvaltningsplaner (baseret på statsstøtte), omfatter specifikke kortlægning af områder med høj 

bevaringsværdi og nøglebiotoper og skabt planer for at undgå negative virkninger eller forbedre 

biodiversiteten. 

 

Der er generelt god overholdelse af relevant lovgivning, der beskytter skovene og skovmiljøet, og 

rapporterede ulovlige aktiviteter behandles af myndighederne. 

 

Miljøpåvirkninger er lovkravet i situationer, hvor der er en betydelig potentiel indvirkning på skovområder 

forårsaget af infrastruktur eller andre projekter. I sådanne tilfælde gælder også national lovgivning 

vedrørende landskabsplanlægning mv. Nogle af skoven, der høstes fra sådanne områder, der er berørt af 

disse typer projekter, forventes at blive omdannet til og solgt som biomasse. 

 

I private skove udføres logning og biomasseudvinding i vid udstrækning af iværksættere, der også opererer 

i FSC- eller PEFC-certificerede skove, herunder statsskove, med samme maskiner og drivere, der 

anvendes i de certificerede FMU'er. I sådanne tilfælde opfylder maskineriet certificeringskrav i forbindelse 

med lav jordpåvirkning mv., Og førerne har et højt niveau af forståelse for, hvordan man undgår negativ 

indvirkning på jordbund, biodiversitet, stande, vandløb, HCV osv. 

 

Risiko konklusion: 

Denne vurdering konkluderer, at den nuværende praksis generelt sikrer en passende vurdering af 
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virkningerne i forbindelse med produktion af biomasse, og at planlægning, implementering og overvågning 

er tilstrækkelig til at minimere negative virkninger baseret på tilgængelig viden. Risikoen vurderes derfor 

som lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Vurdering af potentielle virkninger på operationelt niveau 

Vurdering af foranstaltninger for at minimere virkningerne 

Overvågningsresultater 

Offentligt tilgængelig information om beskyttelse af de identificerede værdier 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

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

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

 

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

 

Nature Protection Act:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 

 

Environmental Protection Act: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218 

Watercourse Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 

 

Biomassepotentialer i Danmark, EU og Globalt; Rapport udarbejdet for Energistyrelsen af KU og COWI, 

Oktober 2015  

 

Thomas Nord-Larsen & Kjell Suadicani (2010): Træbrændelsesressourcer fra danske skove over ½ ha – 

opgørelse og prognose 2010.  Arbejdsrapport nr. 113, Skov & Landskab, Københavns Universitet 

 

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. 

 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.2.2 
Råvarer kommer fra skove, hvor ledelsen vedligeholder eller forbedrer jordkvaliteten 

(CPET S5b). 

Analyse 

Virkningerne af logningspraksis og udvindingen af biomasse fra skove på jorden og økosystemets 

næringsstofpulje i forskellige dele af Danmark er analyseret gennem forskningsprojekter over betydelige 

perioder for både næringsfattige og næringsrige jordbund. Forskningen dækker to aspekter af jordkvalitet: 

jordstruktur og næringsbalance. 

 

Blade / nåle og bark indeholder de fleste næringsstoffer i træerne (N, P, K og Ca). Den almene praksis i 

Danmark ved afskæring af råmaterialer til biomasse er at forlade grenene og de øverste ender i skoven til 

fortørring i flere måneder, indtil blader eller nåle bliver tabt og efterladt i bevoksningen, og inden flishugning 

udføres. Undersøgelser viser, at denne praksis minimerer plantens næringsstoftab sammenlignet med 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179059
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855
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metoder, hvor blade og nåle fjernes fra bevoksningerne. Selv med en stigning i biomasseproduktionen 

forventes det ikke at ændre praksis med at efterlade blade og nåle i skovbestande, da de tekniske krav, som 

køberne angiver om vandindholdet i biomassen, forhindrer produktion af "grøn" biomasse, dvs. biomasse 

indeholdende friske blade og nåle. 

 

Fjernelsen af plantenæringsstoffer over en rotationsperiode bør vurderes over for den pulje af næringsstoffer, 

som placeringen kan producere gennem forvitring af jordmineraler eller luftaflejring. På meget næringsfattige 

jordarter kan fjernelsen af næringsstoffer gennem træudvinding overstige næringsstoffer, der tilsættes fra 

forvitring og deponering og derved føre til et langsigtet fald i næringspuljen. 

 

Skovejere kan kompensere for næringsstoftab ved at sprede aske fra træbiomasse i bevoksningerne. 

Københavns Universitet har udviklet et værktøj (ESBEN) til at hjælpe med at beregne næringsbalancen af 

skovstande i forbindelse med biomasseudvinding og at vurdere effektiviteten af at tilsætte næringsstoffer til 

skovstativet ved at sprede aske fra træbiomasse i bevoksningerne (http: / / 

/videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/skader_paa_skov/naeringsstof-ubalance_i_jorden/videnblad_08.05-16/ 

 

 

Det skal nævnes, at biomasse til en vis grad høstes fra områder som hed og mose, hvor målet er at holde 

jordens næringsniveauer lave, da dette er et kendetegn ved denne type landskab. På sådanne områder 

fjernes al biomasse, herunder nåle og blade, ofte i forbindelse med flishugning. 

 

Virkningen på jordstruktur i forbindelse med udvinding af biomasse fra skovstande afhænger af jordbunden, 

det anvendte maskiner og hvordan og hvornår maskinerne opererer i skovstativet. I private skove udføres 

logning og biomasseudvinding i vid udstrækning af iværksættere, der også opererer i FSC- eller PEFC-

certificerede skove, herunder statsskove, med samme maskiner og drivere, der anvendes i de certificerede 

FMU'er. I sådanne tilfælde opfylder maskinerne certificeringskrav i forbindelse med lav jordpåvirkning mv., Og 

førerne har et højt niveau af forståelse for, hvordan man undgår negativ indvirkning på jordbunden. Der er 

således fælles tekniske løsninger til at minimere påvirkninger på jordbund, f.eks. Bredere dæk med 

skovspecifik design Maskiner, der drives på en måde, der tager hensyn til jordforholdene. Operationer flyttes 

eller omstilles ofte, hvis jorden er vandtæt, så unødig jordskader kan undgås. 

 

Risiko konklusion: 

Det konkluderes, at risikoen for negativ indvirkning på skovnæringsbalancen i forbindelse med udvinding af 

biomasse er lav i betragtning af den nuværende praksis om ikke at udvinde blade / nåle fra næringsfattige 

jordbund og muligheden for at tilføje næringsstoffer til at kompensere for nettotab. 

 

Det konkluderes, at risikoen for negative virkninger på jordstruktur i forbindelse med udvinding af biomasse er 

lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Registreringer af producentens feltinspektioner 

Interviews med medarbejdere 

Vurdering på et operationelt niveau af foranstaltninger med det formål at minimere virkningerne på de 

identificerede værdier 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Kilder 

Konsulteret 

Petersen, Leif og Karsten Rasmussen: Jordbundsudvikling under  

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

juni 1987.  Retrieved from  https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/5186/9796 

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

 

Madsen, Henrik Breuning: Clay Migration and Podzolization in  

a Danish Soil. Geografisk Tidsskrift 84: 6-9. Copenhagen, January.  Retrieved from:  

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

 

https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/viewFile/5186/9796
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Jordbundsgeografi/podsol
https://tidsskrift.dk/index.php/geografisktidsskrift/article/view/4477/8383
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The Danish Forest Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267 

 

The Danish Nature Protection Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

 

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

(www.videncenter.dk)  

 

Videnblade vedr. Nærsingsstof-ubalance i jorden, publiceret af Videntjenesten, Københavns Universitet ( 

http://videntjenesten.ku.dk/skov_og_natur/skader_paa_skov/naeringsstof-ubalance_i_jorden/) 

Risiko 

score 
☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanst

altninger  

 

 Indikator 

2.2.3 
Nøgleøkosystemer og levesteder bevares eller afsættes i deres naturlige tilstand 

(CPET S8b). 

Analyse 

Skovloven (artikel 14-24) skaber retlig beskyttelse af nøgleøkosystemer og levesteder i Danmark ved 

udpegelse af Natura 2000-områder (ca. 19.000 hektar - bestående af EU's habitatdirektivområder og EU-

fugledirektivets områder). Ved udpegning af 21.000 hektar uberørt skov eller skov med gamle 

driftssystemer som stævningskov, skovgræsning og egekratskov, er det samlede skovområde, hvor 

beskyttelse af naturlige værdier eller biodiversitet er ca. 35.000 hektar eller ca. 5,7% af det samlede 

skovområde (der er en vis overlapning). 

 

Nogle skovlandskaber er beskyttet af "fredning", som er en form for retsbeskyttelse i Danmark. Beskyttede 

områder kan udpeges med mål for landskabs- eller dyrelivsbeskyttelse. Beskyttede områder kan ikke 

ændres, men vedligeholdelse udføres typisk. Beskyttede områder kan have regulering af offentlighedens 

adgang til området, enten at opretholde adgangsret; Eller - hvis særlige dyrelivsinteresser mandat dette - 

forbyder offentlig adgang uden en særlig tilladelse. 

 

En videnskabelig rapport (Johannsen et al. 2013) konkluderer, at klare mål og bedre kortlægning af arter 

sammen med evidensbaserede foranstaltninger er forudsætninger for fremtidige bestræbelser for 

biodiversitet i danske skove, og sikring af beskyttelse af truede arter, strukturer og levesteder bør være 

prioriteres. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af den eksisterende beskyttelse gennem skovloven og udpegning af Natura 2000-områder og 

individuelle beskyttede områder konkluderes det, at større økosystemer og levesteder er tilstrækkeligt 

beskyttede, og at indkøb af råmaterialer til biomasse ikke udgør en trussel mod disse områder. 

 

Som nævnt i resultaterne for kriterium 2.1.1 er det sandsynligt, at et stort antal mindre områder eller 

biotoper af lokal eller regional betydning for biodiversitet eller som habitater i dansk sammenhæng kaldet 

Key Biotopes ("nøglebiotoper"), som ikke er Systematisk identificeret og kortlagt. Baseret på en 

sikkerhedsforanstaltning konkluderer risikovurderingen, at risikoen er specificeret for disse områder ud fra 

de samme resultater som for indikatorer 2.1.1 og 2.1.2. 

Kilder til 

Verifikation 

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

Interactive map of protected areas: http://www.fredninger.dk/ 

The Digital Nature Map – The Biodiversity map of Denmark 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785
http://www.videncenter.dk/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://www.fredninger.dk/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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Kilder 

Konsulteret 

Danish Forestry Act (Skovloven) - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267  
 

The Danish Nature Protection Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

 

Online map of Natura 2000 areas and protected areas in Denmark: 

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

 

Interactive map with all types of protection in Denmark: The Digital Nature Map – The Biodiversity map of 

Denmark 

 

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 

 

Nygaard, B., Ejrnæs, R., Juel, A. & Heidemann, R. 2011. Ændringer i arealet af beskyttede naturtyper 

1995-2008 – en stikprøveundersøgelse. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 82 s. – Faglig 

rapport fra DMU nr. 816: http://www.dmu.dk/Pub/FR816.pdf 

 

Johannsen, V.K., Rojas,S.K., Brunbjerg, A.K., Schumacher, Bladt, J., Nyed, Moeslund, J.E., Nord-Larsen, 

T. og Ejrnæs, R. (2015): Udvikling af et High Nature Value - HNV-skovkort for Danmark. IGN Rapport 

November 2015, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg 

 

Risiko score ☐   Lav Risiko                   ☒   Specifik Risiko      ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  

Risikobegrænsende foranstaltninger er de samme som for indikator 2.1.2: 

 

For skove med en grøn forvaltningsplan er nøglebiotoper og habitater blevet identificeret og kortlagt, men 

da der ikke er krav om uafhængig vurdering af overholdelse af begrænsninger i den grønne 

forvaltningsplan, skal planen herunder kortene høres og planlagte aktiviteter skal sammenlignes Til centrale 

biotoper og levesteder identificerede den grønne forvaltningsplan. 

 

For skove uden mindst en grøn ledelsesplan er nøglebiotoper og levesteder i det område, hvor råvaren til 

biomasseproduktion er indkøbt, først identificeret og kortlagt (se indikator 2.1.1), og der er udarbejdet 

tilstrækkelige kort og instruktioner - for personale med ansvar for Fældning eller andre aktiviteter - for at 

sikre, at nøglebiotoper og levesteder ikke trues af skovforvaltningsaktiviteter. 

 Indikator 

2.2.4 Biodiversiteten er beskyttet (CPET S5b). 

Analyse 

Skovloven (artikel 14-24) skaber retlig beskyttelse af nøgleøkosystemer og levesteder i Danmark ved 

udpegelse af Natura 2000-områder (ca. 19.000 hektar - bestående af EU's habitatdirektivområder og EU-

fugledirektivets områder). Ved udpegning af 21.000 hektar uberørt skov eller skov med  gamle 

driftssystemer som stævningskov, skovgræsning og egekratskov, er det samlede skovområde, hvor 

beskyttelse af naturlige værdier eller biodiversitet er ca. 35.000 hektar eller ca. 5,7% af det samlede 

skovområde (der er en vis overlapning). 

 

En videnskabelig rapport (Johannsen et al. 2013) konkluderer, at klare mål og bedre kortlægning af arter 

sammen med evidensbaserede foranstaltninger er forudsætninger for fremtidige bestræbelser for 

biodiversitet i danske skove, og sikring af beskyttelse af truede arter, strukturer og levesteder bør være 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2013/evaluering-biodiversitet-1992-2012.pdf
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prioriteres. 

 

To hørede miljømæssige ikke-statslige organisationer (eNGO'er) hævder, at øget efterspørgsel efter 

biomasse råmateriale vil give et nyt incitament for skovforvaltere til at fjerne yderligere woody biomasse fra 

skove, hvilket medfører en risiko for, at biodiversiteten ikke bliver tilstrækkeligt beskyttet. Især døde og 

forfaldne træer og dødwood på skovbunden spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af biodiversiteten i 

danske skove. 

 

Risiko konklusion: 

Da denne indikator ses som delvist omfattet af indikatorer 2.1.1 og 2.1.2, for hvilken lav risiko skal 

demonstreres eller nås gennem formildende foranstaltninger. Risikoen for denne indikator vurderes også 

som specificeret. Nødvendige risikoreducerende foranstaltninger er de samme som beskrevet for 

indikatorer 2.1.1 og 2.1.2. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Vurdering af potentielle virkninger på operationelt niveau og foranstaltninger til at minimere virkninger 

Overvågningsresultater 

Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af de identificerede værdier 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

Danish Forestry Act (Skovloven) -  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267   
 

The Danish Nature Protection Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785  

 

Online map of Natura 2000 areas and protected areas in Denmark: 

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  

 

Pleje af levende hegn. http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/beskyttede-

naturtyper-3/naturplejeportalen/smaabiotoper/smaabiotoper-pleje/levende-hegn/ 

Risiko score ☐   Lav Risiko                   ☒   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  

Målet med reduktionsforanstaltningen er at sikre, at biodiversiteten er tilstrækkeligt beskyttet. Denne 

indikator ses som delvist dækket af indikatorer 2.1.1 og 2.1.2, for hvilken lav risiko skal demonstreres eller 

nås gennem formildende foranstaltninger. Nødvendige risikoreducerende foranstaltninger er de samme 

som beskrevet for indikatorer 2.1.1 og 2.1.2. 

På grund af de tekniske krav, som biomassen skal opfylde med hensyn til fugtighed og tæthed, accepteres 

det generelt ikke af energiproducenter, at forrådnet træ anvendes som input i flis fra danske skove. Det skal 

dog sikres, at biologisk værdifuld dødt og nedfaldet og ved på skovbunden ikke afskæres eller fjernes i 

forbindelse med produktion og udvinding af biomasse. 

 Indikator 

2.2.5 Processen med fjernelse af rester minimerer skade på økosystemerne. 

Analyse 
Skovloven (artikel 1) siger, at skovlovens hensigt er at bevare og beskytte skovene i Danmark og øge 

skovområdet. En yderligere hensigt er at fremme en bæredygtig forvaltning af skovene i Danmark, 

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
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herunder et udtrykkeligt fastlagt mål om at opretholde og øge skovens biologiske mangfoldighed. 

Skovloven (artikel 2) lægger særlig vægt på at beskytte biodiversiteten i de danske statsskove. 

 

Rester fjernes i forbindelse med udtynding, selektiv logning og klipper, udført som en integreret del af 

skovdrift i skovene. Det er almindeligt at fjerne rester efter fældningsoperationer, enten til produktion af 

biomasse råmateriale eller til brænde. 

 

Nogle interessenter nævner, at der er risiko for øget fjernelse af dødt træ fra skovstande som følge af 

biomasseekstraktion. På grund af de tekniske krav, som biomassen skal opfylde med hensyn til fugtighed 

og tæthed, accepteres det generelt ikke af energiproducenter, at råddent træ anvendes som input i flis fra 

danske skove. Interview med interessenter og erfaringer fra Forest Management audits bekræfter, at 

råddent træ generelt ikke bruges som input til flisproduktion og kun forekommer usædvanligt. 

 

Flisen af GROT (GRene Og Toppe) vil sandsynligvis resultere i en reduktion af mængden af små 

dimensioner, der er tilbage i skovbevoksningerne. Denne praksis anses for at være i overensstemmelse 

med kriterierne, fordi den negative indvirkning på økosystemerne forårsaget af fjernelse af smågrene grene 

og toppe i den nuværende skala og praksis, hvilket efterlader blade og grene i skovene, anses for at være 

lav. 

 

Fjernelse af rester forekommer i forbindelse med fjernelse af træplantering fra beskyttede åbne habitater 

som heder og myrer, hvor målet er at regulere trævegetationen for at bevare karakteristika for disse åbne 

levesteder. Da disse levesteder generelt er beskyttet ved lov, skal fjernelse af trævegetation udføres uden 

negativ indvirkning på økosystemet, og derfor ville det være ulovligt, hvis rester fjernes på en måde, der 

forårsager skade på disse økosystemer. 

 

Der er i øjeblikket ingen rapporter eller andre typer beviser, der viser, at processen med fjernelse af rester 

fra skovstande eller beskyttede åbne levesteder forårsager skade på økosystemerne i en skala, der 

medfører specificeret risiko. Rapporten 'Ændringer I arealet af beskyttede naturtyper 1995-2008 - En 

stikprøveundersøgelse' konkluderer, at app 2,6% af de beskyttede åbne levesteder er omdannet i den 

nævnte periode, og den del af denne omstilling er sket i strid med naturbeskyttelsen Handle, hovedsageligt 

i forbindelse med omstilling af enge til landbrugsjord. Denne form for omdannelse vil normalt ikke føre til 

produktion af træbiomasse, og den ovennævnte rapport understøtter derved konklusionen om, at risikoen 

for skade på beskyttede åbne habitater i forbindelse med fjernelse af rester er lav. 

  

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at risikoen for økosystemer fra fjernelse af rester i 

forbindelse med indkøb af råmateriale er lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Vurdering af potentielle virkninger på operationelt niveau og foranstaltninger til at minimere virkninger 

Overvågningsresultater 

Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af de identificerede værdier 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

Danish Forestry Act (Skovloven) -  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267   
 

The Danish Nature Protection Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

 

Online map of Natura 2000 areas and protected areas in Denmark: 

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

 

Ændringer i arelaet af beskyttede naturtyper 1995-2008 – En Stikprøveundersøgelse. Danmarks 

Miljøundersøgelser (2011), Faglig rapport nr. 816 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.2.6 
Negative virkninger på grundvand, overfladevand og vand nedstrøms for 

skovforvaltning minimeres (CPET S5b). 

Analyse 

Naturbeskyttelsesloven beskytter overfladevandsinteresser i Danmark. Loven fastslår, at alle naturlige søer 

over 100 m2 sammen med alle vandløb, der er udpeget til beskyttelse af de lokale kommuner, er beskyttet, 

og at deres tilstand ikke kan ændres. Skovloven beskytter alle damme og vandområder beliggende i skove, 

der selv er beskyttet af skovloven, herunder dem, der ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven på grund 

af størrelse eller manglende betegnelse fra myndighederne. 

 

 

Overflade- og drikkevandsinteresser er godt beskyttet af miljøbeskyttelsesloven, loven om vandforsyning 

og vandforsyningsloven. Kommunerne er de kompetente myndigheder i forhold til drikkevandsinteresser, 

og Miljø- og Fødevareministeriet overvåger drikkevandsinteresser på nationalt plan. 

 

Der er ingen tegn på skovforvaltnings trusler mod vandkvaliteten, og i virkeligheden bliver 

skovbrugsprojekter undertiden udnyttet med det formål at forbedre vandkvaliteten i et område. Satserne for 

anvendelse af pesticider og gødning i skovbrug er meget lavere i forhold til mængder anvendt i 

landbrugssektoren. Den gennemsnitlige årlige anvendelse af pesticider (aktiv ingrediens) er 2,1 kg / ha for 

landbrugssektoren og 0,05 kg / ha for skovbrugssektoren; Dette omfatter dog ikke den årlige pesticid 

ansøgning til juletræer og grønne produktion. Derudover ligger udvaskning af nitrat fra skovområder typisk i 

området 0-10 kg N / år for skove og typisk i området 30-120 kg N / år for landbrugsjord. På baggrund af 

observationer har 70% af skovområderne ubetydelig nitratudvaskning, 20% har noget nitratudvaskning og i 

ca. 10% af skovområdet, opfylder grundvand under skoven ikke drikkevands kvalitetskrav som følge af 

nitratudvaskning. Dette er betydeligt lavere end det, man ville forvente under landbrugsareal. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at risikoen for negative virkninger på grundvand, 

overfladevand og vand nedstrøms for skovforvaltningsaktiviteter i forbindelse med indkøb af råmaterialer er 

lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Registreringer af BP-feltinspektioner 

Vurdering på et operationelt niveau af foranstaltninger med det formål at minimere virkningerne på de 

identificerede værdier 

Interviews med medarbejdere 

Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af luftkvaliteten 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

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

 

Nature Protection Act:  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785 

 

Environmental Protection Act: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=132218 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175785
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Ochre Act: www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127107  

 

Watercourse Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145855 

 

Water Supply Act:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175911 

 

Environmental Damage Act: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173182 

 

Grundvand fra skove - muligheder og problemer. Raulund-Rasmussen, K. & Hansen, K. (eds.). 

Skovbrugsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm, 2003. 122 s. ill. 

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.2.7 Luftkvaliteten påvirkes ikke negativt af skovforvaltningsaktiviteter. 

Analyse 

Der er ingen indikation for, at luftkvaliteten påvirkes af betydning for skovforvaltningsaktiviteterne i 

Danmark. 

 

Alt nyt skovudstyr er underlagt dansk gennemførelse af EU-direktivet om forurening fra ikke-vejgående 

maskiner, som omfatter traktorer og andet skovmaskineri. Desuden udføres skovbrugsoperationer typisk i 

områder, der ligger en smule afstand til byer. 

 

Der er ingen væsentlig brug af brændende praksis i dansk skovbrugskontekst. 

Kilder til 

Verifikation 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Registreringer af BP-feltinspektioner 

Vurdering på et operationelt niveau af foranstaltninger med det formål at minimere virkningerne på de 

identificerede værdier 

Interviews med medarbejdere 

Offentligt tilgængelige oplysninger om beskyttelse af luftkvaliteten 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

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

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

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

2.2.8 

Der er kontrolleret og hensigtsmæssig brug af kemikalier, og at Integrated Pest 

Management (IPM) implementeres, hvor det er muligt i skovforvaltningsaktiviteter 

(CPET S5c). 

Analyse 

Anvendelsen af kemikalier i private skove er begrænset, men glyphosat bruges til at kontrollere 

regenerering af weedy arter forud for genplantning; Og insekticider, herunder, men ikke begrænset til, 

syntetiske pyrethroider, anvendes til bekæmpelse af udbrud af fyrrevikler (Hylobius abietis) i 1-2 år efter 

plantning af grankulturer. Al kemisk anvendelse skal følge den generelle lovgivning vedrørende 

plantebeskyttelsesmidlerne. Krav - vedrørende tilladelse til personale, der er ansvarlig for og udfører 

anvendelsen af kemikalier, opbevaring og anvendelse af kun godkendt kemikalie, brug af personlige 

værnemidler samt påfyldning og vask af sprøjteudstyr - håndhæves af ansvarlige myndigheder. Integreret 

Pest Management (IPM) praksis er implementeret. Dette omfatter kravet om, at kemikalier kun anvendes til 

at kontrollere signifikant tryk fra insekter eller ukrudt baseret på overvågning og vurdering, og at 

ansøgningen udføres på en ansvarlig måde. 

 

Anvendelsen af en hvilken som helst form for pesticid skal registreres af skovets ejer i en sprøjtebog. Den 

tidsbegrænsede og brugsspecifikke godkendelse af agrokemikalier styres af Miljøstyrelsen, som er en del 

af Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Vurdering på operationelt plan af foranstaltninger til minimering af virkningerne på de identificerede værdier 

Overvågning af optegnelser 

Interviews med medarbejdere 

Kilder 

Konsulteret 

Authorisation of pesticides by the Environmental Protection Agency: http://eng.mst.dk/topics/pesticides/ 

 

Summary of requirements for users of chemicals: http://eng.mst.dk/topics/pesticides/professional-user/ 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.2.9 
Metoder til bortskaffelse af affald minimerer negative virkninger på skovøkosystemer 

(CPET S5d). 

Analyse 

Der er ingen væsentlige virkninger - fra skovforvaltningsaktiviteter eller andre skovejerskabsopgaver - på 

grund af affaldshåndtering i skove under enhver form for ejerskab i Danmark. 

 

Brusk og ulovlig affaldshåndtering i danske skove opstår langs veje, parkeringspladser og rekreative 

faciliteter, især hvor disse forekommer i nærheden af byer og rekreative steder, der ofte besøges af 

skovgæster. Når det er muligt, identificeres affaldets kilde og politiet meddeles. 

 

Risiko konklusion: 

Risikoen for negative virkninger af affaldshåndtering i skov vurderes at være lav. 

http://eng.mst.dk/topics/pesticides/
http://eng.mst.dk/topics/pesticides/professional-user/
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Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional Best Management Practices 

Operationel vurdering af potentielle virkninger og foranstaltninger til at minimere virkningen 

Kilder 

Konsulteret 

Environmental Protection Act, Section 43:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218#K6 

 

Nature Protection Act, Section 28:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=155609 

 

Examples of fines:  http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsfraktioner/henkastet-affald/oversigt-

over-boeder-for-henkastet-affald/ 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.3.1 

Analysen viser, at råvarehøsten ikke overstiger skovens langsigtede 

produktionskapacitet, undgår betydelige negative konsekvenser for 

skovproduktiviteten og sikrer langsigtet økonomisk levedygtighed. Høstniveauer er 

berettiget ud fra opgørelses- og vækstdata. 

Analyse 

Skovloven giver grundlæggende beskyttelse mod overudnyttelse af de skove, der er omfattet af loven. 

 

Ifølge National Forest Inventory (NFI) 2014 har der været en nettoforøgelse af både skovareal og stående 

volumen i den undersøgte periode (2010-2014). 

I den betragtede periode steg den stående mængde i gennemsnit med ca. 2,9 mio. M3 om året 

sammenlignet med en årlig høst på 4,8 mio. M3 om året for et samlet årligt stigning på 7,7 mio. M3 om året. 

 

På grund af aldersklassesfordeling i de enkelte skove kan der være forvaltningsplanperioder, hvor 

høstniveauerne kan overstige stigningen i stående volumen. Disse høstniveauer er berettiget ved hjælp af 

lager- og vækstdata og truer ikke skovproduktivitet eller langsigtet økonomisk levedygtighed. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Høstning af optegnelser, opgørelser og vækstdata og beregninger af udbytter viser, at høstfrekvenserne for 

biomasse råmaterialer ikke har væsentlige negative konsekvenser for skovproduktiviteten og langsigtet 

økonomisk levedygtighed 

Dokumentation for operationel praksis 

Kilder 

Konsulteret 

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

 

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. 

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

skovovervaagning/SP2014.pdf) 

f 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

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/
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Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.3.2 
Der er tilstrekkelig uddannelse til alt personale, herunder medarbejdere og 

entreprenører (CPET S6d). 

Analyse 

Generelt har skovforvaltere og arbejdere i Danmark et højt uddannelsesniveau. Grunduddannelse for en 

dygtig skovarbejder varer tre år og omfatter både praktikplacering og klasseværelseuddannelse. 

Læreplanen omfatter skovmekanisering, ergonomi, sundhed og sikkerhed, skovbrugsteknikker, biologi og 

økonomi. Der er også mulighed for at erhverve formel anerkendelse som en dygtig skovarbejder gennem 

en række 1-2 ugers kurser. I begge tilfælde godkender Undervisningsministeriet læseplanen. Kortere og 

mere specifikke kurser er også tilgængelige, og selv ufaglærte skovarbejdere og entreprenører deltager 

typisk i et eller flere træninger hvert år. 

 

Danske skove må dække et område på op til 10% med juletræer. Indenfor juletræsindustrien er der - ifølge 

en NGO - problemer med ulovlig beskæftigelse af personale fra Østeuropa. Men i skove med krav til 

langsigtet ledelse er dette ikke rapporteret at være et problem. Da juletræer ikke vil blive brugt til produktion 

af råmaterialer, anses risikoen ikke for relevant i relation til denne risikovurdering. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af ovenstående oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Kursusforløb 

Registreringer af BP-feltinspektioner 

Træningsoptegnelser 

Interviews med medarbejdere 

Træningsplaner, træningsoptegnelser og optegnelser over kvalifikationer 

Kilder 

Konsulteret 

Information about the education, courses and trainings offered by the forestry school:  

http://ign.ku.dk/om/skovskolen/ 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.3.3 
Analyse viser, at råvarehøst og biomasseproduktion bidrager positivt til den lokale 

økonomi, herunder beskæftigelse. 

Analyse 

Der er indikatorer for, at biomasseproduktionen bidrager positivt til lokaløkonomien for 

skovbrugere, iværksættere baseret regionalt eller i Danmark og den regionale og 

nationale transportsektor 
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Biomasse med oprindelse i danske skove leveres primært gennem indenlandske 

forsyningskæder til kraftværker i Danmark. 

 

Undersøgelser foretaget af Naturstyrelsen viser, at produktion af biomasse i forbindelse 

med udtynding og høst i statsskovene har øget de kommercielle mængder over en 

rotationsperiode med ca. 10% sammenlignet med volumenmodeller, der ikke tager 

hensyn til biomassen. Den øgede kommercielle anvendelse af rester i forbindelse med 

høst og udtynding bidrager moderat til det økonomiske resultat af høst og udtynding og 

skaber incitament for skovbrugere og iværksættere til at forvalte skovstande 

(http://www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsinfo/skovdyrkning/ foryngelse / traeartsvalg / 

biomasseoptimeretskovdyrkning /). 

 

Interview med forskellige interessenter bekræfter, at logning og forarbejdning af 

biomasse (flis) udføres næsten udelukkende af danske iværksættere. Flisproduktionen 

foregår i skovstande eller på forarbejdningssteder i nærheden af skovene, hvor logning 

finder sted. Biomassen transporteres regionalt over relativt korte afstande. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de gennemgåede beviser konkluderes det, at der er en lav risiko for 

manglende overholdelse af kravet. 

Kilder til 

Verifikation 

Verbal og e-mail kommunikation med Forest og Naturstyrelsen, Private Forest Owners Association og Forest 

Contractors Association (DM & E) 

Christian Bang, Aisma Vitina, Jay Sterling Gregg, Hens Henrik Lindboe (2013). Analyse af biomassepriser. 

Fremtidige danske priser på halm, flis og træpellets 'Endelig rapport'. Ea Energy Analysis 

Kilder 

Konsulteret 

 

Risiko 

score 
☒   Lav Risiko     ☐   Specifik Risiko    ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanst

altninger  

 

 Indikator 

2.4.1 
Sundhed, vitalitet og andre ydelser fra skovøkosystemer opretholdes eller forbedres 

(CPET S7a). 

Analyse 

Skovloven kræver, at skovbrugere opretholder skovdækningen på skovarealet, samt etablerer "robuste 

skove" med høj modstandsdygtighed og modstandskraft over for kendte ulykker som skadedyr, vind og 

klimaforandringer. 

 

I løbet af de sidste ti år har Naturstyrelsen implementeret "tæt på natur" skovforvaltningsprincipper i 

statsskoven og øget området af stande med husholdnings- og blandet artssammensætning - med det 

udtrykkelige mål at øge modstanden og modstandsdygtigheden i skovstande mod Klimaforandringer, 
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storme og andre ulykker. 

 

I forbindelse med vindkastninger siden 1990'erne og som følge af datterselskaber, der favoriserer 

etablering af stande med indenlandske og / eller blandede arter, blev en betydelig del af de tidligere 

monokulturer omdannet til blandede stande med et højt forhold af tamkvæg. Derudover har politikkerne 

for andre typer offentlige datterselskaber ført til omdannelse af monokulturer til blandede skovstande. 

 

Skovenes sundhed overvåges løbende som en del af forskningsprogrammet 'Forest Health Development'. 

Den seneste rapport om skovens sundhed (se referencen) konkluderer, at: 

 

Samlet set var skovenes sundhed på sit laveste i 1990'erne. Efter dette har der været en forbedring, 

omend med aske som en bemærkelsesværdig undtagelse i de seneste år. Da den største del af træerne 

er overvåget, er bøg-, eg- og normandsgran, er resultaterne for disse tre arter de mest pålidelige. 

 

Følgende konklusioner kan trækkes om løvfældende træer: 

• Bøgens sundhed var dårlig i midten af 1990'erne, men har været god i de sidste 10 år. 

• Egens sundhed varierer fra år til år afhængigt af forekomsten af forskellige arter af larver, der spiser 

bladene om foråret. 

• Overordnet har Æren lidt af få sundhedsproblemer, men ramt af tørken i midten af 1990'erne. 

• Askens sundhed har været svingende, og siden 2005 er den blevet forværret på grund af 

svampesygdommen asketoptørre. 

 

Følgende konklusioner kan trækkes på sundhed af nåletræer: 

• Rødgran var i ringe sundhed i 1980'erne og 1990'erne. Men i de sidste 10 år har dens sundhedstilstand 

været tilfredsstillende. 

• Overordnet set er sundheden på Sitka-granen værre end Rødgrans sundhed. Dens sundhedstilstand er 

langsomt bedret, men ramt et tilbageslag i 2007-08 på grund af en luse-angreb. 

• Skovfyrs og andre fyrretræers sundhed var ringe i 1980'erne på grund af en svampesygdom. Deres 

sundhed er siden forbedret. 

Andre nåletræer som lærk- og nobilisarter har generelt været temmelig sunde siden midten af 

1990'erne. 

Kilder til 

Verifikation 

Gennemgang af videnskabelige rapporter og data 

Kilder 

Konsulteret 

Results from the national Forest Vitality monitoring program: Skovsundheden i Danmark ( 

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.4.2 
Naturlige processer, såsom brande, skadedyr og sygdomme, styres hensigtsmæssigt 

(CPET S7b). 

Analyse 
Den overordnede politiske ramme for skovene i Danmark er defineret i lovgivningen og inden for det 

nationale skovprogram fra 2002, som er under revision gennem en proces, der blev indledt i 2014 

(http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/lovgivning/nationalt-skovprogram /). 
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Skovloven kræver, at skovbrugere opretholder skovdækningen på skovarealet, samt etablerer "robuste 

skove" med høj modstandsdygtighed og modstandskraft over for kendte ulykker som skadedyr, vind og 

klimaforandringer. 

 

Generelt forekommer brande, skadedyr og sygdomme i mindre omfang i danske skove og forvaltes af 

skovejeren. 

 

Den vigtigste naturlige proces, der har en negativ indvirkning på skovstande, er storme, der forårsager 

vindkast. Det er skovbrugernes og / eller ledernes ansvar at anvende plantebeskyttelsesmetoder, der 

forbedrer stabiliteten af skovstande. 

 

Incitamenter til at etablere robuste skovstande er indbygget i forskellige datterselskaber til private 

skovejere (stormfaldsordningen, regenerering og genplantning). 

 

Omplantning efter vindkast i private skove er subsidieret gennem et forsikringssystem, der dækker de 

fleste skovbrugere. 

 

Statsskovene forvaltes i henhold til "nær natur" skovforvaltningsprincipper (ref. Handlingsplan for 

Naturnær Skovdrift) med det formål at fremme artssammensætning og skovkonstruktion med høj 

resistens og modstandskraft. 

 

Forvaltningen af andre typer skadedyr, brande og sygdomme udføres af hver skov ejer og er generelt 

baseret på viden og vejledning fra intern skovpersonale, skovbrugskonsulenter, skovbrugsmagasiner og 

andre informationskanaler. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de gennemgåede beviser konkluderes det, at der er en lav risiko for manglende 

overholdelse af kravet. 

Kilder til 

Verifikation 

Gennemgang af dokumentation 

 

Interviews med private og statslige Forest Management personale 

 

Generel viden om skovbrugspraksis indsamlet fra almindeligt engagement med skovsektoren 

Kilder 

Konsulteret 

Skov- og Naturstyrelsen (2005) Handlingsplan for Naturnær Skovdrift i Statsskovene.  

 

Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen (2005). Katalog over Skovudviklingstyper I Danmark  

 

Hans Peter Ravn (2016). Typografsituationen april/maj 2016. Videntjenesten, Københavns Universitet 

 

Videntjenesten, Københavns Universitet, Skader på Skov 

 

Results from the national Forest Vitality monitoring program: Skovsundheden i Danmark ( 

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 
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2.4.3 
Der er tilstrækkelig beskyttelse af skoven mod uautoriserede aktiviteter, såsom ulovlig 

skovhugst, minedrift og indgreb (CPETS7c). 

Analyse 

Generelt er der et højt niveau af retshåndhævelse i Danmark. Ulovlig logning og indbrud er ikke problemer i 

Danmark, da skovene er så små, og skovaktiviteter er i de fleste tilfælde synlige for offentligheden og 

skovforvaltningen fra veje. 

 

De typer af ulovlige aktiviteter, der oftest opstår i Danmark, er ulovlig strøelse, stray hunde, uautoriseret 

mountainbike, tyveri af brænde og til tider poaching. Ulovlige eller uautoriserede aktiviteter i danske skove 

har generelt begrænset økonomisk eller biologisk indvirkning. 

 

Risiko konklusion: 

Det vurderes, at risikoen ved uautoriserede aktiviteter i danske skove er lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Registreringer af BP-feltinspektioner 

Overvågning af optegnelser 

Interviews med medarbejdere 

Interviews med interessenter 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

Interviews with officials from The Danish Nature Agency and representatives from the Danish Forest 

Owners’ Association.  

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.5.1 

Retlige, sædvanlige og traditionelle ejendomsrettigheder for oprindelige folk og 

lokalsamfund relateret til skoven identificeres, dokumenteres og respekteres (CPET 

S9). 

Analyse 

Der er ingen indfødte mennesker med traditionelle ejendomsrettigheder i Danmark, og dette krav er derfor 

ikke relevant. I det følgende diskuteres skovbrugsrettigheder for offentligheden, herunder lokalsamfund. 

 

Ifølge naturbeskyttelsesloven (artikel 23) har offentligheden ret til at få adgang til både offentlig og privat 

skov til fods, cykler og hesteryg (undtagen områder brugt af militæret). I offentlige skove er adgang til hele 

skovområdet, mens offentligheden kun har ret til private skove på veje eller stier fra kl. 6 til solnedgang. 

Afskærmning eller begrænsning af offentlig adgang er ikke tilladt. En privat skov ejer er i stand til at 

begrænse adgangen til cykler og heste, selv om kommunen i visse tilfælde kan overstyre sådanne 

restriktioner. 
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Samling af svampe, bær og mos til privat brug er tilladt, men kun i begrænsede mængder (BEK nr 1317 af 

21/12/2011, §28). I private skove kan der dog kun indsamles hvad der kan nås fra veje eller stier. Det er 

tilladt at skære grene fra løvtræer med en højde på mere end 10 meter, mens grene kan indsamles fra 

både løvfældende og nåletræer, der er døde. 

 

Der er ingen generel ret til at samle brænde. Dette er kun tilladt efter aftale med skov ejer. 

 

Beskrivelse af risiko 

Der er et par tilfælde af konflikt mellem private skovejere og folk, der har adgang til skovene (personlig 

kommunikation); Sådanne tilfælde rapporteres til og håndteres af kommunen. Disse sager løses ofte i 

overensstemmelse med lovgivningen, og kravet præciseres med skovene eller skovens offentlige brugere. 

Sagerne bringes sjældent til retten. 

 

Ifølge en rapport fra 2014 fra Friluftsrådet er der ingen tegn på systemiske konflikter med skovbrugere; Med 

den samme rapport om, at 97% af de besøgende er tilfredse med deres besøg i skovene og primært bruger 

skoven til rekreative formål. 

 

Risiko konklusion: 

Risikoen for overtrædelse af lokalsamfundets brugsret er vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Brugerdefinerede rettigheder identificeres og dokumenteres 

Interviews med lokalsamfund og andre interessenter angiver, at deres rettigheder respekteres 

Der findes passende mekanismer til løsning af tvister 

Der findes aftaler om disse rettigheder 

Kilder 

Konsulteret 

Act on public access to nature: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348  

 

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere ( The 

Outdoor Council - Report on the Danes’ use of nature ) 

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

 

:   

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.5.2 

Produktion af råmaterialer er ikke til fare for fødevare-, vandforsyning eller 

subsistensmidler i samfund, hvor brugen af dette specifikke råmateriale eller vand er 

afgørende for opfyldelsen af basale behov. 

Analyse 

Deltagelsesbehov for lokalsamfund vurderes som ikke gældende for Danmark. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at der er lav risiko for manglende overholdelse af kravet. 

Kilder til 

Verifikation 

 

Kilder 

Konsulteret 

 

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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Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.6.1 
Der findes passende mekanismer til løsning af klager og tvister, herunder dem, der 

vedrører ejendomsret og brugsrettigheder, skovforvaltningsmetoder og arbejdsvilkår. 

Analyse 

Klager og tvister, herunder forhold vedrørende ejendomsret og brugsrettigheder, skovforvaltningsskik og 

arbejdsforhold, reguleres af lovgivningen, bl.a. Grundloven, arbejdsmarkeslovgivningen mv. 

 

De involverede personers detaljerede procedurer, opgaver og ansvar er defineret i lovgivningen. 

Lovgivnings- og retsvæsenet giver en klageadgang, hvis folk er utilfredse med resultatet af 

tvistbilæggelsesprocessen. 

 

Tvisterne vedrørende arbejdsforhold skal løses i henhold til administrative procedurer og 

arbejdsmarkedslovgivning. Den fremherskende praksis er at inkludere yderligere 

tvistbilæggelsesrelaterede redegørelser om afklaring i arbejdsaftalerne. Desuden kan fagforeningerne 

hjælpe med at løse tvister over arbejdsvilkår og kan bruge deres egne procedurer og aftaler. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af de gennemgåede beviser konkluderes det, at der er en lav risiko for manglende 

overholdelse af kravet. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional Best Management Practices 

Leveringskontrakter 

Kilder 

Konsulteret 

 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.7.1 
Foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger 

overholdes. 

Analyse 

Loven om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet beskytter arbejdstagernes rettigheder i forhold til deres 

medlemskab af arbejdstagerforeninger og beskytter arbejdstagere mod uretfærdig afskedigelse. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, herunder konvention 87 om 

foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere og konvention 98 om retten til at organisere og 

kollektive forhandlinger. 
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International Trade Union Confederation (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste (på 

en skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor "kollektive 

arbejdstagerrettigheder generelt er garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres 

rettigheder kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår 

gennem kollektive forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer 

ikke regelmæssigt. " 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at foreningsfriheden og ret til kollektive forhandlinger 

overholdes for arbejdstagere i forbindelse med høst af biomasse råmateriale i danske skove, når dette 

arbejde Udføres af danske arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om det er tilfældet for 

arbejdere, der arbejder for udenlandske entreprenører, og de ved ikke, hvor meget arbejde der udføres af 

udenlandske entreprenører i forhold til råvareproduktion i danske skove. 

 

Udenlandske udbydere i Danmark skal tilmelde sig RUT-registeret eller risikere en 10000 dkr bøde. Når 

virksomheder har registreret sig i RUT-registret, får de offentlige myndigheder kendskab til virksomhedens 

størrelse og det forretningsområde, som tjenesteydelserne leveres til, og virksomhederne kan derefter 

kontrolleres af myndighederne. Et opslag i det offentligt tilgængelige RUT-registry returnerer navne på 22 

virksomheder, alle små (1 eller 2-4 ansatte) og mellemstore (5-9 og 10-19 ansatte), der arbejder i 

skovrelaterede tjenester, undtagen produktion af Juletræer. Dette begrænsede niveau af udenlandske 

entreprenører svarer godt til skøn fra arbejdsgiverforeningen GLS-A. 

 

Beskrivelse af risiko 

I Danmark er der forholdsvis høj håndhævelse af regler vedrørende arbejdsmiljø, dette omfatter også 

registrerede udenlandske entreprenører. De fleste medarbejdere i Danmark er omfattet af en kollektiv 

overenskomst. Virksomheder omfattet af en kollektiv overenskomst skal følge loven. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger og antagelsen om, at der for øjeblikket er meget lidt aktivitet i 

forbindelse med råvareproduktion, der udføres af uregistrerede udenlandske entreprenører i danske 

skove, er risikoen for denne indikator vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

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/  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

 

Registry for Foreign Service Providers: https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-

tjenesteydere-rut  

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
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 Indikator 

2.7.2 Råvarer leveres ikke ved brug af nogen form for tvangsarbejde. 

Analyse 

Arbejdsmiljøloven skal altid skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i overensstemmelse med samfundets 

tekniske og sociale udvikling. Loven er grundlaget for virksomheder til at løse problemer inden for 

sundhed og sikkerhed med vejledning fra sociale organisationer og ledelse og kontrol fra 

Arbejdsinspektoratet. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, herunder konvention 29 og 105 om 

tvangsarbejde og bundet arbejde. 

 

International Trade Union Confederation (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste (på 

en skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor "kollektive 

arbejdstagerrettigheder generelt er garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres 

rettigheder kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår 

gennem kollektive forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer 

ikke regelmæssigt. " 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke forekommer tvangsarbejde i forbindelse med 

høst af biomasse råmaterialer i danske skove. 

 

Beskrivelse af risiko 

I Danmark er der stor håndhævelse af regler vedrørende arbejdsmiljøet, for sikkerhed, minimumsalder for 

arbejde og farligt arbejde. Der er ingen tegn på tvangsarbejde i Danmark. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

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/  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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2.7.3 Råvarer leveres ikke under børnearbejde. 

Analyse 

Arbejdsmiljøloven skal altid skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i overensstemmelse med samfundets 

tekniske og sociale udvikling. Loven er grundlaget for virksomheder til at løse problemer inden for sundhed 

og sikkerhed med vejledning fra sociale organisationer og ledelse og kontrol fra Arbejdsinspektoratet. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, herunder konvention 138 om 

minimumsalder for arbejdstagere. 

 

International Trade Union Confederation (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste (på en 

skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor "kollektive 

arbejdstagerrettigheder generelt er garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres rettigheder 

kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår gennem kollektive 

forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer ikke regelmæssigt. " 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke forekommer børnearbejde i forbindelse med høst 

af biomasse råmateriale i danske skove. 

 

Beskrivelse af risiko 

I Danmark er der stor håndhævelse af regler vedrørende arbejdsmiljøet, for sikkerhed, minimumsalder for 

arbejde og farligt arbejde. Der er ingen tegn på børnearbejde i Danmark. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

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/  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.7.4 
Råvarer leveres ikke ved hjælp af arbejdskraft, der diskrimineres med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv. 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
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Analyse 

Loven om ligebehandling af mænd og kvinder sikrer ligebehandling af mænd og kvinder i 

erhvervstilknyttede ordninger og dækker den erhvervsaktive befolkning, herunder selvstændige, 

arbejdstagere, der midlertidigt er ude af arbejde på grund af sygdom, moderskab, ulykke eller ufrivillig 

arbejdsløshed og Personer, der søger arbejde, og pensionister og handicappede arbejdstagere. Loven 

gælder også i forbindelse med forsikring og relaterede finansielle tjenesteydelser. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, herunder konvention 100 om lige løn og 

konvention 111 om forskelsbehandling. 

 

International Trade Union Confederation (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste (på 

en skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor "kollektive 

arbejdstagerrettigheder generelt er garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres 

rettigheder kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår 

gennem kollektive forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer 

ikke regelmæssigt. " 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at der ikke forekommer børnearbejde i forbindelse med 

høst af biomasse råmateriale i danske skove. 

 

Ifølge en rapport fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retfærdighed og Forbrugere har den 

seneste retspraksis vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen behandlet 

handicap og alder. Der har ikke været nylige sager relateret til skovbrugssektoren eller levering af 

råmaterialer. 

 

Beskrivelse af risiko 

I Danmark er der forholdsvis høj håndhævelse af regler vedrørende arbejdsmiljøet, for sikkerhed, 

minimumsalder for arbejde og farligt arbejde. De fleste medarbejdere i Danmark er omfattet af en kollektiv 

overenskomst. Virksomheder omfattet af en kollektiv overenskomst skal følge loven. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne kategori blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

European Commission (Report by Pia Justesen): Country report Non-discrimination Denmark 2014. 

(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 

 

Overview of ILO conventions ratified by Denmark:  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

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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2.7.5 
Råvarer leveres ved arbejde, hvor løn- og ansættelsesforholdene er rimelige og 

opfylder eller overstiger minimumskrav. 

Analyse 

Loven om ligebehandling af mænd og kvinder sikrer ligebehandling af mænd og kvinder i 

erhvervstilknyttede ordninger og dækker den erhvervsaktive befolkning, herunder selvstændige, 

arbejdstagere, der midlertidigt er ude af arbejde på grund af sygdom, moderskab, ulykke eller ufrivillig 

arbejdsløshed og Personer, der søger arbejde, og pensionister og handicappede arbejdstagere. Loven 

gælder også i forbindelse med forsikring og relaterede finansielle tjenesteydelser. 

 

Ifølge Holiday Act er ferie og betalinger for medarbejdere reguleret. En medarbejder har ret til feriepenge 

eller løn i ferier. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, men ikke konvention 95 om 

lønbeskyttelse eller konvention 131 om mindsteløn. 

 

Den Internationale Faglige Sammenslutning (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste 

(på en skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor 

"kollektive rettigheder er Generelt garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres rettigheder 

kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår gennem kollektive 

forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer ikke regelmæssigt. 

" 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at løn- og ansættelsesforholdene er rimelige og opfylder 

eller overstiger minimumskrav i forbindelse med høst af biomasse råmateriale i danske skove, når dette 

Arbejde udføres af danske arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om det er tilfældet for 

arbejdere, der arbejder for udenlandske entreprenører, og de ved ikke, hvor meget arbejde der udføres af 

udenlandske entreprenører i forhold til råvareproduktion i danske skove. Flere interessenter nævner, at 

danske entreprenører regelmæssigt ansætter arbejdstagere fra andre lande (primært EU-lande) til 

manuelt arbejde som logning og plantning. Skovorganisationerne konstaterer, at brugen af manuel 

arbejde i forbindelse med høst- og biomasseproduktion er faldende på grund af ændringer i 

bevoksningsstrukturer og indførelse af ny teknologi. Nogle interessenter nævner, at der kan være nogle 

tilfælde, hvor primært ikke-danske skovarbejdere modtager gennemsnitlige betalinger, der ikke opfylder 

mindstekrav som angivet i kollektive overenskomst mellem 3F og GLS-A. Der er ingen statistikker om 

betalingsniveauet i disse tilfælde, men interessenter vurderer, at det ikke er betydeligt under det niveau, 

der kræves i kollektive aftaler. 

Tre store organisationer (Skovdyrkerforeningen Vestjylland, HedeDanmark og Naturstyrelsen) producerer 

biomasse, har kommenteret, at de kun bruger entreprenører, der er registreret i det danske 

selskabsregister. Det store skovforvaltningsfirma HedeDanmark i 2015 bedt deres entreprenører om at 

besvare et spørgeskema, og de næsten 400 svar har alle et dansk selskabsregistreringsnummer, mere 

end 80% beskæftiger kun danske borgere, mere end 75% har indgået den fælles Aftale med foreningen, 

og alle erklærede, at de følger dansk lovgivning med hensyn til løn, feriebetalinger og skatter. Dette er af 

særlig betydning på grund af organisationens position og størrelse og antallet af entreprenører, de 

anvender. Disse 400 entreprenører udgør en stor del af alle skoventreprenører i Danmark. 

Søfartsstyrelsen kræver specifikt, at entreprenørerne skal sikre, at ansættelsesvilkårene for deres 

medarbejdere opfylder minimumskravene i henhold til kollektive overenskomster mellem 3F og 

Naturstyrelsen og anmode entreprenører om at underskrive en omfattende "Leverandørklausul", som 

giver agenturet Retten til at overvåge overholdelse af disse betingelser. 

Udenlandske udbydere i Danmark skal tilmelde sig RUT-registeret eller risikere en 10000 dkr bøde. Når 

virksomheder har registreret sig i RUT-registret, får de offentlige myndigheder kendskab til virksomhedens 

størrelse og det forretningsområde, som tjenesteydelserne leveres til, og virksomhederne kan derefter 

kontrolleres af myndighederne. Et opslag i det offentligt tilgængelige RUT-registry returnerer navne på 22 

virksomheder, alle små (1 eller 2-4 ansatte) og mellemstore (5-9 og 10-19 ansatte), der arbejder i 

skovrelaterede tjenester, undtagen produktion af Juletræer. Dette begrænsede niveau af udenlandske 

entreprenører svarer godt til skøn fra arbejdsgiverforeningen GLS-A. 

 

Beskrivelse af risiko 
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NEPCon vurderer, at Danmark har en høj grad af håndhævelse af bestemmelser vedrørende 

arbejdsmiljøet, og dette omfatter også registrerede udenlandske entreprenører. De fleste medarbejdere i 

Danmark er omfattet af en kollektiv overenskomst eller modtager løn og fordele på de niveauer, der er 

fastsat i kollektive aftaler mellem 3F og GLS-A og mellem 3F og Naturstyrelsen. Der er ingen lovbestemt 

mindsteløn i Danmark. 

 Det kan ikke udelukkes, at nogle skovarbejdere modtager gennemsnitlige betalinger, der ikke opfylder 

mindstekrav som angivet i kollektive aftaler mellem 3F og GLS-A og mellem 3F og Naturstyrelsen. På 

baggrund af oplysninger fra en række interessenter og aktuelt tilgængelige beviser vurderes det dog, at 

omfanget og virkningen af overtrædelserne ikke udgør en bestemt risiko i forhold til leveringen af 

råmateriale til biomasseproduktion. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger, og at der for øjeblikket er meget lidt aktivitet i forbindelse med 

råvareproduktion, der udføres af uregistrerede udenlandske entreprenører i danske skove, er risikoen for 

denne indikator vurderet som Lav 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

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  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

 

Registry for Foreign Service Providers: https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-

tjenesteydere-rut 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.8.1 
Der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte skovarbejderes 

sundhed og sikkerhed (CPET S12). 

Analyse 

Arbejdsmiljøloven skal altid skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i overensstemmelse med samfundets 

tekniske og sociale udvikling. Loven er grundlaget for virksomheder til at løse problemer inden for sundhed 

og sikkerhed med vejledning fra sociale organisationer og ledelse og kontrol fra Arbejdsinspektoratet. 

 

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdsvilkårene er acceptable i henhold til sundhed og sikkerhed, og skal 

udvikle en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøets sundhed og sikkerhed (på dansk 

arbejdsmarkedspladsvurdering, APV). Arbejdstype og organisationens størrelse skal overvejes, og APV'en 

skal revideres, enten når der foretages organisatoriske ændringer eller hvert tredje år. APV skal være 

tilgængelig for ledelsen, medarbejderne og tilsynsmyndighederne. 

 

Danmark har ratificeret 72 ILO-konventioner og en ILO-protokol, herunder konvention 148 om arbejdsmiljø 

og konvention 155 om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

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
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
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Beskrivelse af risiko 

Ifølge statistikker fra Arbejdstilsynet er skovbrugsarbejde - sammen med landbruget - en høj risiko for 

arbejdsulykker, men lavere end (f.eks.) Byggeri, slagteri, vand eller kloakarbejde (Arbejdstilsynet 2013). 

Virksomheder skal foretage en vurdering af deres arbejdsplads, men både virksomheder og individuelle 

iværksættere er omfattet af sundheds- og sikkerhedslovgivning og kan kontrolleres af Arbejdsinspektoratet. 

 

En vurdering af arbejdsmiljøer for en række industrier blev gennemført i Danmark i 2014. Skovbruget blev 

sat i en fælles kategori med landbrug og fiskeri; Og som helhed udført bedre end det gennemsnitlige, når 

de reagerede på udsagnene "ledelsen tilskynder altid sikkerhed på arbejdspladsen" og "[ledelse giver] 

vejledning og instruktion for sikker udførelse", hvilket angiver tilstrækkelig håndhævelse af 

arbejdsmiljøloven. I samme vurdering anførte respondenterne, at mindre ulykker er en accepteret del af 

arbejdet, hvor andelen arbejdsulykker også er højere end gennemsnittet af alle andre kategorier. Der blev 

imidlertid ikke fundet noget bevis for, at loven ikke blev håndhævet (Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø 2014). Undersøgelsen om arbejdsmiljøet viste ingen problemer med overtrædelse af 

lovgivningen om sundhed og sikkerhed. 

 

Generelt er der et relativt udvidet fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i Danmark. Arbejdsgiveren er forpligtet 

af arbejdsmiljøloven til korrekt at instruere arbejderne på brugen af (fx) maskiner. Ifølge Skovforeningen 

kan der være tilfælde, hvor denne forpligtelse ikke overholdes. Imidlertid er ulykker i dansk skovbrug 

generelt ifølge både Skovforeningen og Naturstyrelsen generelt ikke relateret til lovbrud. Generelt er 

risikoen også lav, fordi medarbejdere i Danmark er opmærksomme på deres rettigheder og lovgivningen 

om sundhed og sikkerhed. 

 

International Trade Union Confederation (IUTC) tildeler Danmark en rating på 1, som er den bedste (på en 

skala fra 1 til 5+) i ITUC Global Rights Index 2014. Denne vurdering er givet for lande, hvor "kollektive 

arbejdstagerrettigheder generelt er garanteret. Arbejdstagere kan frit forbinde og forsvare deres rettigheder 

kollektivt med regeringen og / eller virksomhederne og kan forbedre deres arbejdsvilkår gennem kollektive 

forhandlinger. Overtrædelser mod arbejdstagere er ikke fraværende, men forekommer ikke regelmæssigt. " 

 

Bygge-, Anlægs- og Trækartellet konkluderer, at sundheds- og sikkerhedsforhold er tilstrækkelige til at 

beskytte arbejdstagere i forbindelse med høst af biomasse råmateriale i danske skove, når dette arbejde 

udføres af Danske arbejdere eller danske entreprenører. De ved ikke, om det er tilfældet for arbejdere, der 

arbejder for udenlandske entreprenører, og de ved ikke, hvor meget arbejde der udføres af udenlandske 

entreprenører i forhold til råvareproduktion i danske skove. 

 

Udenlandske udbydere i Danmark skal tilmelde sig RUT-registeret eller risikere en 10000 dkr bøde. Når 

virksomheder har registreret sig i RUT-registret, får de offentlige myndigheder kendskab til virksomhedens 

størrelse og det forretningsområde, som tjenesteydelserne leveres til, og virksomhederne kan derefter 

kontrolleres af myndighederne. Et opslag i det offentligt tilgængelige RUT-registry returnerer navne på 22 

virksomheder, alle små (1 eller 2-4 ansatte) og mellemstore (5-9 og 10-19 ansatte), der arbejder i 

skovrelaterede tjenester, undtagen produktion af Juletræer. Dette begrænsede niveau af udenlandske 

entreprenører svarer godt til skøn fra arbejdsgiverforeningen GLS-A. 

 

Beskrivelse af risiko 

I Danmark er der forholdsvis høj håndhævelse af regler vedrørende arbejdsmiljø og arbejdstageres 

sundhed og sikkerhed, herunder også registrerede udenlandske entreprenører. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger, og at der for øjeblikket er meget lidt aktivitet i forbindelse med 

råvareproduktion, der udføres af uregistrerede udenlandske entreprenører i danske skove, er risikoen for 

denne indikator vurderet som Lav 

Kilder til 

Verifikation 

Eksisterende lovgivning 

Niveau af håndhævelse 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 
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Offentlig tilgængelig information (nyheder og medier) 

Kilder 

Konsulteret 

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/  

 

Ministry of Employment, Overview of applicable legislation:  

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

 

Registry for Foreign Service Providers: https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-

tjenesteydere-rut 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.9.1 
Råvarer kommer ikke fra områder, der havde store kulstoflagre i januar 2008 og ikke 

længere har disse kulstoflagre. 

Analyse 

Vådområder, tørvemoser og gamle modne skove står for at have højt kulstoflagre. 

 

Ifølge skovloven og naturbeskyttelsesloven er vådområder som tørvemoser og moser strengt beskyttet, 

og størstedelen af disse områder er registreret i offentligt tilgængelige databaser. 

 

Det meste af det danske skovområde er reguleret af skovloven og er afsat som skovreserver (Fredskov). I 

øjeblikket er der ingen tegn på, at skovbrugspraksis har indflydelse på eventuelle resterende vigtige 

storskov. 

 

Skovdrift er planlagt og implementeret i overensstemmelse med kravene i skovloven, som kræver 

beskyttelse af vådområder og tørvemoser. 

 

I skove, der ikke er reserveret som skovstande (fredskov), er vådområder og tørvemoser beskyttet i 

henhold til Naturbeskyttelsesloven, og der foreligger ingen rapporter, der angiver, at råmaterialet kommer 

fra sådanne områder. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af de gennemgåede beviser konkluderes det, at der er en lav risiko for manglende 

overholdelse af kravet. 

Kilder til 

Verifikation 

Kort 

Procedurer og optegnelser 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

Danish Forestry Act -:  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175267-  
 

The Danish Nature Protection Act: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175785 

http://www.miljoeportal.dk 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2014_eng_v2.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Gaeldende%20love%20og%20regler.aspx
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-af-udenlandske-tjenesteydere-rut
http://www.miljoeportal.dk/
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Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.9.2 
Analyse viser, at skovdannelse af råmaterialer ikke mindsker skovens evne til at 

fungere som en effektiv vask eller opbevaring af kulstof på lang sigt. 

Analyse 

Der er en omfattende samling af de data, der anvendes til beregning af det stående volumen af voksende 

bestand samt effekten af biomassehøst og andre faktorer, der påvirker skovens samlede voksende 

bestand. Det videnskabelige arbejde og dets resultater er tilgængelige på 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/ 

 

Opgørelsen af danske skovressourcer udført i 2014 (kilde: Skove og Plantager 2014) viser, at den 

voksende bestand i danske skove udgør i alt 130 millioner kubikmeter svarende til 209 kubikmeter pr. 

Hektar. 'Den voksende bestand i skovene har oplevet en betydelig stigning siden 2000-beholdningen (figur 

1.5). Denne udvikling er relateret til den fortsatte udvidelse af skovområder og er højst sandsynligt også 

forbundet med en stigning i voksende lager pr. Hektar. En væsentlig del af årsagen er imidlertid, at 

metoden til beregning af mængden af voksende bestand ikke længere er baseret på fordeling af alder og 

arter. 'Det største samlede vækstlager findes i det centrale Jylland, mens den største tæthed af voksende 

bestand pr. Hektar forekommer i den østlige del af landet.' 

 

 

Det stående volumen af voksende bestand absorberer i øjeblikket 40 millioner tons kulstof med en lidt 

opadgående tendens, fordi den årlige vækst i skovene overstiger den årlige fældning. 

Ifølge rapporten "Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100. 

Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi ', er det muligt at foretage 

meget betydelige forbedringer på tallene for høst og oplagring. Rapporten vurderer, at visse initiativer 

vedrørende dyrkning af skovene kan øge høsten af træ med 30% inden 2050, mens mængden af kulstof, 

der opbevares i skovene, vil stige tilsvarende. Især den del af træer, der anvendes til produktion af energi, 

kan øges. I øjeblikket udgør ca. 2% af vores energiforbrug, kan træer indeholde op til 5% allerede i 2020, 

mere end 7% i 2050 og ca. 13% i 2100. En tilsvarende stigning i mængden af kulstof, der opbevares af 

skovene, ville betyde At den årlige forskydning af fossilt kulstof og akkumulering af kulstof i skove og 

skovprodukter vil stige fra et niveau på mindre end 5 mio. Ton CO2 pr. År til 6 mio. Tons i 2020, 7-9 tons i 

2050 og 10-13 Mio. Tons i 2100, dvs. en stigning fra mindre end 10% til mere end 20% af vores nuværende 

årlige CO2-udledning (niveauet 2011). Hvis målet om at reducere vores CO2-udledning med 80-95% nås, 

vil mængden af kulstof, der akkumuleres af skov, udgøre mere end halvdelen af de årlige emissioner i 2050 

og være på samme niveau med 2100. 

 

Risiko konklusion: 

På baggrund af de gennemgåede beviser konkluderes det, at der er en lav risiko for manglende 

overholdelse af kravet 

Kilder til 

Verifikation 

Konferencepræsentationer 

Rapporter og videnskabelige artikler med resultater af analyse af kulstoflagre 

Analyse af historiske og nuværende kulstofoptagelsessatser 

Regional, offentligt tilgængelige data fra en troværdig tredjepart 

Eksistensen af en stærk retlig ramme i regionen 

Kilder 

Konsulteret 

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. 
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Suadicani, M. K. (2010). Carbon sequestrations and emissions from harvested wood products - different 

approaches and consequences. Forest & Landscape, University of Copenhagen. (Working Papers / Forest 

& Landscape ; No. 56). 

 

HedeDanmark, Skovdyrkerne, Dansk Skovforening (2011). Danske skove kan fordoble produktionen af træ 

til energy. Baggrundsnotat udarbejdet november 2011 

 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko       ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

 Indikator 

2.10.1 Genetisk modificerede træer anvendes ikke. 

Analyse 

Der er ingen kommerciel brug af GM-træer i Danmark. Alle godkendte GMO-arter inden for EU (også 

dækker Danmark) kan identificeres i EU's register over godkendte GMO'er 

(http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm); Og intet træ (dvs. træproducerende) arter 

registreres. Der er sket en række forsøgsudgivelser for GMO i Danmark, men ingen var for træarter. Alle 

prøveudgivelser skal være underlagt en offentlig høringsprocedure. Der er ingen rapporter om ulovlig brug 

af GMO arter i dansk skovbrug. 

 

Risiko Konklusion: 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er risikoen for denne indikator blevet vurderet som Lav. 

Kilder til 

Verifikation 

EU-register over godkendt GMO: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

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

 

Kilder 

Konsulteret 

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

 

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

 

Risiko score ☒   Lav Risiko                   ☐   Specifik Risiko        ☐   Udefineret Risiko  

Mulige 

Modforanstaltninger  
 

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/

