
Procedure for årlig opdatering af SBR 
(1.1.2018-31.12.2018)

Følgende opdateringer skal indsamles årligt. Opdateringen samles i et separat opdateringsskema og offent-
liggøres på hjemmesiden sammen med den originale “Public Summary Report”. SBR fremsendes til SBP 
senest 90 dage efter afsluttet evalueringsdato.

Signifikante ændringer i “Supply Base”
Der er ikke nogen ændringer i supply basen. Biomasseproducent producerer stadig under 200.000 tons pri-
mær råvare fra regionerne Syd og Midtjylland.

Kvalitet af de forudgående afværgeforanstaltninger
De indførte afbødende tiltag har været effektive, og de standardprocedurer der er blevet implementeret har 
forbedret kommunikationen mellem skovfogederne, entreprenørene og skovejerne. Men der har været en be-
rettiget klage fra Sønderborg lokal afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening.

Nye risikovurderinger og afværgeforanstaltninger
Der er indført nye afværgeforanstaltninger på baggrund af den berettigede klage fra DN. Der er i den forbin-
delse afholdt flere undervisningsmøder blandt det ansvarlige personale, for at oplyse dem om problematik-
ken, og hvad de kan gøre for at undgå lignende tilfælde. Ligeledes er der blevet lavet et billedkatalog, som 
hjælp til identificering af lignende problematikker. 



Aktuelle tal for “feedstock” over de seneste 12 mdr.
Al biomasse er primær.

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

Budgettal for “feedstock” over de seneste 12 mdr.
Al biomasse er primær.

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

Opdateret 25 januar 2019 på http://www.skovdyrkerne.dk/syd/salg-af-flis/

Approval of Supply Base Report by senior management

Report 
Prepared 
by:

Anders Holt Paulsen

Msc. Forestry 25-1-2019

Name Title Date

The undersigned persons confirm that I/we are members of the organisation’s senior management 
and do hereby affirm that the contents of this evaluation report were duly acknowledged by senior 
management as being accurate prior to approval and finalisation of the report. 
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Henrik Fredslund

Forest manager (CEO) 25-1-2019

Name Title Date
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