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1 Indledning 

Formålet med dette notat er, at give et overblik over EU-lovtekster og -strategier, 

som ved at regulere klima, energi, natur- og miljøbeskyttelse i EU påvirker bære-

dygtigheden af fast biomasse til energiformål (eksempelvis træflis, træpiller, ener-

giafgrøder og halm). 

Der tages udgangspunkt i en typisk værdikæde for fast biomasse, der starter med 

produktion af biomasse i skoven eller på landbrugsjorden, og slutter på kraftvarme-

eller varmeværket, hvor biomassen brændes af. Denne tilgang synliggør, hvordan 

lovgivningen enten dækker produktions- eller anvendelsesled, og de problematik-

ker der følger med forskellige tilgange. De to centrale spørgsmål, der behandles i 

dette notat, er i) hvilket led/sektor er genstand for en given lovgivning, og ii) hvilket 

formål har lovgivningen. 

Notatet refererer til danske oversættelser af EU-lovgivningen og EU-strategier mv., 

men inddrager ikke den danske implementering. Der tages udgangspunkt i offent-

liggjorte kilder og vedtagne lovgivninger per medio maj 2015. Hvor et officielt EU 

dokument ikke foreligger på dansk benyttes den engelske udgave. 

Målgruppen er læsere med en grundlæggende indsigt i EU's klima- og energipoli-

tik. Det forudsættes, at læseren har en vis viden om de generelle miljø- og kli-

mamæssige fordele og udfordringer i forbindelse med anvendelse af fast biomasse 

til energiformål i EU. 

 

2 Opsamling  

› Der findes en række EU-reguleringer, som omhandler eller har potentiel be-

tydning for produktion af fast biomasse og dens anvendelse til energiformål, 

mest væsentligt EU’s kvotehandelssystem for CO2, VE-direktivet, EU’s tøm-

merregulativ, Den Fælles Landbrugspolitik, EU's LULUCF beslutning, EU's 

biodiversitetsstrategi og EU's Skovstrategi. En række andre lovgivninger har 

mere afgrænset indvirkning og behandles kort. 

› Den forskellig EU-regulering har fokus på forskellige led i værdikæden for fast 

biobrændsel og omhandler forskellige aspekter af bæredygtighed. 

› Produktionsleddet i værdikæden for fast biobrændsel er reguleret af EU's 

LULUCF beslutning, EU's biodiversitetsstrategi, EU's Skovstrategi og Den fæl-

les Landbrugspolitik. LULUCF beslutningen omhandler drivhusgasudledning 

og -optag forbundet med arealanvendelse og produktion af biobrændsel, 

mens resten af EU-reguleringen på dette område omhandler bæredygtig pro-

duktion f.eks. bæredygtig skovdrift. 

› Anvendelsesleddet i værdikæden for fast biobrændsel er reguleret af EU’s 

kvotehandelssystem og VE-direktivet. EU’s kvotehandelssystem omhandler 

drivhusgasudledningen forbundet med energiproduktion, hvorimod at VE-

direktivet omhandler både reduktion af drivhusgasser og bæredygtigheden af 
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produktionen af biobrændslet, hvor der dog indtil videre kun er bindende krav 

for flydende biobrændstoffer. 

› Distributørleddet i værdikæden for fast biobrændsel er reguleret af forordnin-

gen om ulovlig handel med træ og dækker kun dette ene aspekt af bæredyg-

tigheden for biomassen. 

3 EU-regulering af anvendelse af fast biomasse til 
energiformål 

Ved ”EU-regulering” forstås i det følgende dels vedtagne EU-lovtekster i form af 

vedtagne forordninger, direktiver mv., dels EU-strategier mv. som kan have væ-

sentlig betydning, dog uden nødvendigvis at være knyttet op på juridisk bindende 

regulering i form af forordninger eller direktiver. 

Produktion og energi-anvendelse af fast biobrændsel reguleres i EU af et antal 

strategier og lovtekster, med ophæng i forskellige ressortområder. Både EU’s 

Skovstrategi fra 2013 og VE-direktivet har bæredygtig produktion af biomasse som 

emne. Ligeledes sigter LULUCF beslutningen (LULUCF: Land Use, Land-Use 

Change and Forestry) og Kvotehandelssystemet sig begge til drivhusgasudlednin-

ger og -optag i forbindelse med energi-anvendelse af fast biomasse. I Tabel 1 

præsenteres lovgivning, som er relevant i forhold til regulering af fast biomasses 

bæredygtighed: 

Tabel 1. Relevant lovgivning i forhold til regulering af faste træbiobrændslers bæredygtighed. 

Lovgivning Komplet engelsk titel på lovgivning Primær(e) retsakt(er) 

EU's kvotehandelssystem The EU Emissions Trading Sy-

stem (EU ETS) 

  

Direktiv 2009/29/EC 

Direktiv 2008/101/EC  

Direktiv 2004/101/EC 

VE-direktivet European Union Renewables 

Directive 

Direktiv 2009/28/EC (ændrer Direktiv 

2001/77/EC og Direktiv 2003/30/EC) 

Bekæmpelse af ulovligt træ The European Union Timber Reg-

ulation 

The Action Plan on Forest Law 

Enforcement, Governance and 

Trade (FLEGT) 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

995/2010 

Rådets Forordning 2173/2005 

Kommissionens Forordning 1024/2008, 

363/2012 og 607/2012 

Den fælles landbrugspolitik 

(landdistriktsprogrammerne) 

The European Union Common 

Agricultural Policy 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 

Nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdi-

strikterne. 

Evt. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 

1306/2013 om finansiering, forvaltning og over-

vågning af den fælles landbrugspolitik, idet der 

henvises hertil i VE-direktivets artikel 17. 
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EU's LULUCF beslutning Accounting rules for Land use, 

Land Use Change and Forestry 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

529/2013/EU af 21. maj 2013 om regnskabsreg-

ler vedrørende drivhusgasemissioner og -optag i 

forbindelse med aktiviteter, der vedrører areal-

anvendelse, ændret arealanvendelse og skov-

brug, og oplysninger om handlingsplaner, der 

vedrører disse aktiviteter. 

EU's biodiversitetsstrategi The European Union Biodiversity 

Strategy to 2020 

Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 

om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's 

biodiversitetsstrategi frem til 2020 

(2011/2307(INI)). 

EU's Skovstrategi The new European Union Forest 

Strategy 

Meddelelse fra Kommissionen: En ny EU-

skovstrategi: for skove og den skovbaserede 

sektor (KOM/2013/659). 

Nævnes under anden relevant lovgivning (sektion 4.9) 

EU’s handlingsplan for bæ-

redygtigt forbrug og produk-

tion 

Sustainable Consumption and 

Production and Sustainable Indus-

trial Policy (SCP/SIP) Action Plan 

Meddelelse fra Kommissionen af 16. juli 2008 

om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, 

bæredygtig produktion og en bæredygtig indu-

stripolitik 

Direktiv for offentlige indkøb Directive on public procurement Direktiv 2014/24/EU 

Vejledende statsstøtteregler 

for Energi og Miljø 

Guidelines on State aid for envi-

ronmental protection and energy 

2014-2020 

Meddelelse fra Kommissionen af 28. juni 2014 

om retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttel-

se og energi 2014-2020 

 

Udgangspunktet for at regulere biomasseproduktion og -anvendelse er forskellig 

for hver af de nævnte lovgivninger i Tabel 1. Dele af lovgivningen har direkte til 

formål at mindske eller understøtte en reduktion af drivhusgasudledningen (f.eks. 

EU's kvotehandelssystem), mens anden lovgivning regulerer, at biomasseproduk-

tionen foregår på en bæredygtig måde (f.eks. VE-direktivet). LULUCF reglerne 

fastlægger, hvordan udledninger skal opgøres, men sætter ikke et reduktionsmål.  

Enkelte andre lovgivninger har en mere indirekte betydning. Disse er ikke gen-

nemgået i notatet. Det gælder eksempelvis retsakter, der regulerer luftforurening 

fra brændeovne (DG
1
 Miljø), EU's strategier for biobaserede industrier (DG Vækst) 

og cirkulær økonomi (DG Miljø), samt statsstøttereglerne for energi og miljø og 

kravene til arealforvaltning under den fælles landbrugspolitik. 

Figur 1 viser, hvordan lovgivningen kan opdeles i to grupper, hhv. lovgivning der 

dækker biomasseproducenter, og lovgivning der dækker biomasseforbrugere i an-

vendelsesleddet. I figuren er medtaget flere andre anvendelser end energi. Lovgiv-

ningen i biomasseproducentleddet omfatter biodiversitets- og skovstrategierne, 

LULUCF beslutningen og landdistriktsprogrammerne. Strategierne og LULUCF 

beslutningen har ikke direkte retsvirkning på jordejeren/producenten, men gælder 

for landene, der så har en hvis grad af frihed til at implementere. 

 

                                                      
1
 DG = Directorate Generale = Generaldirektorat. Betegnelse for Kommissionens "ministerier". 
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Figur 1. Oversigt over lovgivningens overlap med led i værdikæden. Værdikæden består af tre led; Biomasseproducenter, distributører og biomasseanvendelsen. Biomasseproducentled-

det dækker over jordejere, eksempelvis landmænd eller skovejere, og er opdelt i EU og non-EU producenter, samt skovbiomasse og ’Anden biomasse’, som er træbiomasse, der ikke 

kommer direkte fra skoven, dvs. resttræ fra savværker og lignende, samt genanvendelsestræ. I anvendelsesleddet dækker husholdning over private energianlæg som brændeovne og 

træpillefyr i boliger. "Andet" dækker over alle andre anvendelser end transport, kraftvarme og private fyr/ovne, såsom materialeanvendelse af træet til eksempelvis papir, konstruktions- 

eller møbeltræ.
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Der er forskellige fordele og ulemper forbundet med at regulere producent eller 

anvendelsesled, og viden herom skal søges i litteratur om tilgange til lovgivning. En 

række udfordringer i denne konkrete sammenhæng for hhv. producentleddet og 

anvendelsesled er nævnt nedenfor: 

› Producentled: 

› En del producenter ligger i tredjelande, dvs. uden for EU, og EU har in-

gen mulighed for at lovgive. Evt. krav til importeret materiale skal være i 

overensstemmelse med WTO's regler. 

› Der er ingen fælles EU-skovpolitik, og EU har ingen traktatbaseret kom-

petence til at regulere skovdrift. Medlemsstaterne har suverænitet til at 

lovgive, hvilket er fremhævet senest i Rådets konklusioner herom 

(9944/14, særligt § 22). 

› Anvendelsesled 

› Energiproducenter kan pålægges krav om bæredygtig biomasse, men 

dette hindrer ikke, at der produceres biomasse, der ikke opfylder kravene 

og at dette så anvendes til andre formål. Det kan igen betyde skævvrid-

ning af markedet og påvirke prisdannelsen. 

› Af hensyn til administrationsomkostninger vil mindre enheder ofte fritages 

for regler, hvorved kun en del af anvendelsesleddet reguleres. 

› Træanvendelse kan ske i mange sektorer, og der er ikke en politik eller et 

generaldirektorat, der kan dække alle med en regulering. 

Grundet disse - og mange andre forhold herunder ressortopdelingen af generaldi-

rektorater i Europa Kommissionen - ses i øjeblikket det reguleringsbillede, der 

fremgår af Figur 1. Med den eksisterende lovgivning er det således begrænset, 

hvilke bæredygtighedskrav der stilles til biomasseproducenterne. Ud over biodiver-

sitets- og skovstrategierne er det kun LULUCF beslutningen, der dækker produ-

centleddet, men sidstnævnte gælder for medlemsstater og ikke producenterne 

selv. Landdistriktsprogrammerne er en mulig finansieringskilde på jordejerniveau, 

også for skovejere, og har en målsætning om at udbrede bæredygtig skovdrift, 

men giver stor frihed til medlemsstaterne på skovområdet. Der er altså ikke EU 

fælles krav til skovdriften på producentniveau. 

Det ses også af Figur 1, at bæredygtighed, inklusiv reduktion af drivhusgasudled-

ningen, ved anvendelse af faste biobrændsler i mindre private anlæg, også bræn-

deovne, ikke er reguleret. Anvendelse af fast biomasse uden for energisektoren 

(kategorien "andet") er ligeledes ikke reguleret mht. bæredygtighed, selvom flere 

lande bl.a. har offentlige indkøbspolitikker for træ, som kan indeholde krav om cer-

tificering af bæredygtighed. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/142685.pdf
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4 Relevante retsakter og lovkomplekser 

4.1 Energi Unionen og Rammeprogrammet for 2030 

Notatet dækker eksisterende lovgivning, men i dette første afsnit gives en kort 

præsentation af to væsentlige rammer for den videre politikudvikling for fast bio-

masse frem mod 2030. 

Rammeprogrammet for 2030 er centralt placeret i EU's klima‑ og energipolitik, der 

blev vedtaget 23. oktober 2014. Hjørnestenene i dette er en reduktion af drivhus-

gasemissioner med 40% i forhold til niveauet i 1990, et EU-bindende mål for ved-

varende energi på mindst 27%, fornyede mål for energieffektivitet, en ny forvalt-

ningsmodel og et sæt nye indikatorer til at sikre et konkurrencedygtigt og forsy-

ningssikkert energisystem. 

I forhold til fast biomasse til energiformål, er det væsentligt at bemærke at Europa-

Kommissionen i sin kommunikation om politikrammen for klima- og energipolitikken 

i perioden (KOM/2014/015) lægger op til at VE-direktivet bør "revideres betydeligt 

for perioden efter 2020 for at give EU midlerne til at sikre, at målene for 2030 nås." 

Derudover understreges det, at det er "nødvendigt, at forbedre biomassepolitikken 

for at maksimere den ressourceeffektive anvendelse af biomasse med henblik på 

at opnå robuste og verificerbare drivhusgasbesparelser […]. Dette bør også omfat-

te bæredygtig arealanvendelse, bæredygtig skovforvaltning i overensstemmelse 

med EU's strategi for skovbrug, samt håndtering af problemet med virkningerne af 

indirekte ændringer i arealanvendelsen for så vidt angår biobrændstoffer." Dermed 

lægges der op til, at biomasse til energiformål skal levere dokumenterede bespa-

relser på drivhusgasudledningen og ikke føre til uhensigtsmæssige ændringer i 

arealanvendelse inden såvel som uden for EU. 

Forslaget til en rammestrategi for en modstandsdygtig energiunion med en frem-

adskuende klimapolitik (KOM/2015/080), der blev fremlagt af Europa-

Kommissionen 25. februar 2015, bygger oven på rammeprogrammet for 2030. 

Energiunionen har til formål at sikre prismæssigt konkurrencedygtig, sikker og bæ-

redygtig energi til Europa og dets borgere. De specifikke foranstaltninger dækker 

fem centrale områder, herunder energisikkerhed, energieffektivitet og "afkarbonise-

ring". Pakken består af tre meddelelser: 

› en rammestrategi for energiunionen med angivelse af målsætningerne for 

energiunionen og de konkrete skridt, der vil blive truffet for at opnå disse. 

› en meddelelse om en EU-vision for den nye globale klimaaftale, der håbes 

vedtaget i Paris i december 2015 

› en meddelelse om de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målet om 

10% sammenkobling af elektricitetsnettet i 2020 

Hvad angår biomasse til energiformål understreges det i en meddelelse fra Euro-

pa-Kommissionen, at EU skal "tage højde for den virkning, som bioenergi har på 

miljøet, arealanvendelsen og fødevareproduktionen" (KOM/2015/080). Derudover 

fremgår det af indsatsområde 13, at Europa-Kommissionen vil fremlægge forslag 

om en ny pakke for vedvarende energi i 2016-2017. Pakken vil omfatte en ny poli-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
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tik for bæredygtig biomasse og biobrændstoffer såvel som lovgivning, der sikrer, at 

EU's mål for 2030 kan nås på omkostningseffektiv vis. 

Med et udspil fra Kommissionen i 2017 kan der altså forventes ændringer i, eller 

tilføjelser til, flere af de lovgivninger der gennemgås i de næste sektioner. Konkret 

er det væsentligt, at der kan forventes et nyt "VE-direktiv" for perioden 2020-2030. 

4.2 EU's kvotehandelssystem 

EU-generaldirektoraterne for hhv. Energi og Klima deler ressortansvar for EU's 

kvotehandelssystem, der omfatter de ca. 10.000 største produktionsenheder
2
 i EU, 

Norge, Liechtenstein og Island, samt dele af luftfarten
3
. En produktionsenhed skal 

føre regnskab over egne drivhusgasudledninger og skal aflevere kvoter svarende 

til den udledte mængde af drivhusgasser til myndighederne. Hver kvote gælder 1 

ton CO₂-ækvivalent og giver ejeren ret til at udlede drivhusgasser med en klimaef-

fekt svarende til 1 tons CO2. Den mængde, som totalt set kan udledes på EU-

niveau, er begrænset af et kvoteloft. 

Mange energiproducenter i EU bruger biomasse til at erstatte fossile brændsler, 

eksempelvis kul. Dette sker for at mindske udledningen af drivhusgasser til atmo-

sfæren. Når en produktionsenhed anvender biomasse til energiproduktion og visse 

andre formål, skal der ikke afleveres kvoter, men den anvendte biomassemængde 

skal stadig registreres og rapporteres til myndighederne og EU. Når produktions-

enheden udregner de samlede udledninger bruges en udledningsfaktor på 0 tCO₂/t 

for biomasse. Denne praksis kaldes nul-regning af biomasse, og tager udgangs-

punkt i IPCC’s guidelines fra 2006 (IPCC, 2006a)
4
. Nulregning er ikke ensbetyden-

de med, at der ikke udledes CO₂ ved afbrændingen af biomassen, men den blev 

indført for at undgå, at kulstofudledningen blev opgjort to steder. Kulstoffet regnes 

nemlig også som udledning, når den høstes i skoven eller på marken. Nulregning 

er en opgørelsespraksis, der sikrer, at kulstoffet i biomassen ikke indgår to steder i 

opgørelsen, men er ikke det samme som CO₂-neutralitet. Princippet bag CO₂-

neutralitet (se også Notat 3: Kulstofkredsløb, kulstofgæld og CO₂-neutralitet) dæk-

ker kort over, at udledninger og optag af CO2 i levende planter og træer inden for 

en bestemt tids- og systemafgrænsning er nul eller endda giver et nettooptag af 

CO2. 

Nulregning af biomasse i kvotehandelssystemet giver et incitament til at anvende 

biomasse frem for fossile brændsler, og dermed fremmes investering i bioenergi-

produktion. Det understøtter derved opfyldelse af medlemsstaternes og dermed 

                                                      
2
 Fortrinsvis energiproducenter, men også eksempelvis kunstgødnings- og cementfabrikker indgår. 

3
 Siden starten af 2012 er udledninger fra alle flyvninger til, fra og mellem de 28 medlemsstater, samt 

Island, Liechtenstein og Norge inkluderet i kvotehandelssystemet. 
4
 Overvågning- og rapporteringsforordningens (EU Forordning 601/2012) underafsnit 5, "behandling af 

biomasse", artikel 38, stk. 2, sætter emissionsfaktoren til 0/nul for biomasse. ’Biomasse’ er defineret i 

artikel 2. I bilaget til forordningen angives emissionsfaktoren igen, med henvisning til IPCC’s Guidelines 

fra 2006 (IPCC, 2006a). I Kommissionens Vejledning (European Commission, 2012) beskrives en ræk-

ke forhold omkring håndtering af biomasse inden for kvotehandelssystemet, i et tilstræbt ikke-juridisk og 

ikke-forvaltningsmæssigt sprog. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0601&qid=1433856653760&from=EN
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/gd3_biomass_issues_en.pdf
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EU's VE-mål på en omkostningseffektiv måde, da konvertering til biomasse eller 

opførelse af biomassebaserede anlæg ofte er et af de billigere VE-alternativer. 

Da nulregningen giver et brændsel en fordel i forhold til andre er kvotehandelssy-

stemet at regne som en statsstøttemekanisme og underlagt EU's regler for stats-

støtte. Disse regler indeholder ikke krav til bæredygtighed, og er ikke dækket af 

dette notat. 

4.3 EU LULUCF 

4.3.1 EU's lovgivning i en international kontekst 

EU's lovgivning for arealanvendelsessektoren følger i meget vid udstrækning FN's 

opgørelsessystem for drivhusgasser, som bruges af lande, der har underskrevet 

Kyoto Protokollen. Opgørelsessystemet bruges til at dokumentere opfyldelse af de 

emissionsreduktionsmål, der er forhandlet og aftalt i FN, og hvor EU-landene har 

påtaget sig et fælles reduktionsmål for 2020 over for FN. Opfyldelsen af dette mål 

sikres gennem kvotehandelssystemet og tiltag i de ikke kvotebelagte sektorer, men 

arealanvendelsessektoren indgår eksplicit ikke i EU's reduktionsindsats, selvom 

det er muligt ifølge FN reglerne. EU-reglerne (EU Afgørelse 529/2013/EU) er derfor 

vedtaget, således at medlemsstaterne kan forberede sig på perioden 2020-2030, 

hvor det forventes, at sektoren tælles med, jf. 2030 rammeprogrammet. 

Både i EU's gældende LULUCF lovgivning og i FN’s regler for arealanvendelses-

sektoren, opgøres udledninger inden for følgende aktiviteter: skovrejsning efter 

1990, skovrydning
5
, drift af skove som eksisterede før 1990

6
, mens det eksempel-

vis er frivilligt at medtage udledninger fra driften af græsningsarealer og agerjord 

eller dræning af vådbundsjorde
6
. Arealanvendelsessektoren kaldes også LULUCF-

sektoren, og der er i FN regi lavet et regelsæt og en vejledning for, hvordan netto-

emissionerne fra sektoren skal opgøres og indregnes (IPCC, 2006b). De forskelli-

ge aktiviteter er nævnt i tabellen nedenfor. 

Indtil 2021 betyder EU's fravalg af reduktioner i arealanvendelsessektoren, at EU's 

medlemslande i praksis ikke har et incitament til at reducere drivhusgasudlednin-

gen i arealanvendelsessektoren, da de ikke får sådanne reduktioner godskrevet i 

forhold til EU2020-målet. EU's samlede reduktionsmål over for Kyoto Protokollen 

skal opnås med indsatser inden for kvote- og ikke-kvotebelagte sektorer, mens 

arealanvendelsessektoren bliver til et overskud, hvis den viser et nettooptag på 

EU-niveau. Hvis arealanvendelsessektoren viser en nettoudledning på fælles-

skabsniveau, som ikke kan opvejes af de andre sektorer, gælder særlige regler, 

der i korte træk betyder, at de enkelte lande må købe kreditter for at kompensere 

for evt. nationale underskud. 

                                                      
5
 Kyoto Protokollens §3.3 

6
 Kyoto Protokollens §3.4 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433853153090&from=EN
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
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4.3.2 Opgørelsesprincip for biomasse  

Et gennemgående princip i FN's bogføringsregler, som går igen i EU's, er, at driv-

husgasudledningen skal medregnes i det land og den sektor, som producerer en 

vare. Derfor skal udledninger forbundet med produktion af biomasse, eksempelvis 

træ, medregnes i det biomasseproducerende land. Også biomassens kulstofind-

hold indregnes som udledning fra skoven, når biomassen høstes. Dette betyder, at 

energiproducenter, der bruger biomasse i deres anlæg, kan nulregne deres bio-

masse. Både FN's og EU's regler afspejler dette princip. 

Da alle EU landenes opgørelser af drivhusgasudledninger over for FN's Kyoto Pro-

tokol mål medregner skovrejsning, skovrydning og skovdrift i eksisterende skove, 

er udledningen af biomassens kulstof formelt set opgjort – og tæller i princippet 

med mod et mål. Udledning af biomassens kulstof indgår som nævnt ikke i EU 

medlemsstaternes opgørelser over for EU's eget 2020 klimamål, og derfor kan det 

være svært ud fra de officielle klimaregnskaber at afgøre, hvordan brugen af bio-

masse i energisektoren har påvirket målopfyldelsen. 

Udledning af kulstoffet i træbiomasse fra lande, der ikke har påtaget sig et redukti-

onsmål under Kyoto Protokollen (eksempelvis Canada eller USA), opgøres dog 

ikke og tælles derfor ikke med, da den heller ikke opgøres og verificeres af en uvil-

dig tredjepart. Disse to lande har påtaget sig et frivilligt punktmål for 2020, hvor de 

medregner bidraget fra LULUCF. Opgørelsen sker dog efter de to landes egne reg-

ler og uden den verificeringsprocedure, der finder sted under Kyoto Protokollen.  

Som konsekvens af disse forhold kan udledningen af biomassens kulstof i nogle 

tilfælde hverken være indregnet i biomasseproduktionsleddet eller i energiproduk-

tionsleddet. En oversigt over de specifikke regler for opgørelse af sektoren er præ-

senteret i Tabel 2 og kort beskrevet i bilag B. 
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Tabel 2. Oversigt over aktivitetskategorier og tilhørende opgørelsesregler i FN's og EU's regler for 

arealanvendelsessektoren. 

Areal Beskrivelse Princip 

Landbrug (A) Fokuserer på de aktiviteter, 

der er associeret med forvalt-

ningen af landbrugssystemer, 

og potentielt er store kilder til 

udledninger, herunder: Udled-

ninger fra dyrehold, gødskning, 

risdyrkning, kalkning af jorde 

og andre udledninger. 

Metoder til beregning af ikke-CO₂-drivhusgasudledninger fra land-

brugssektoren. 

Udledning opgøres som ændring i forhold til nettoudledning i et 

basisår, fastsat til 1990. 

De metodiske fremgangsmåder for de fire områder findes i IPCC 

2006, Vol. 4, kap. 5 (f.eks. risdyrkning), kap. 10 (f.eks. drøvtygge-

re) og kap. 11 (f.eks. gødskning). 

Arealanvendelse (OLU) Udledninger fra drift af græs-

ningsarealer, agerjord eller 

dræning af vådbundsjorde 

Emissioner og optag fra disse aktiviteter, beregnet som emissioner 

og optag i hver af regnskabsperioderne fratrukket den værdi, der 

fremkommer ved at gange antallet af år i den pågældende regn-

skabsperiode med medlemsstatens emissioner og optag fra disse 

aktiviteter i dens basisår (1990). 

Skovbrug (F) Udledninger fra skovrejsning 

efter 1990, skovrydning eller 

drift af skove, som eksisterede 

før 1990 

Skovforvaltning (EU Afgørelse 529/2013/EU, art. 6): 

Emissioner og optag fra skovforvaltningsaktiviteter beregnes som 

emissioner og optag i hver af regnskabsperioderne fratrukket den 

værdi, der fremkommer ved at gange antallet af år i den pågæl-

dende regnskabsperiode med deres referenceniveau (1990). 

 

Høstede træprodukter (EU Afgørelse 529/2013/EU, art. 7): 

Inkluderer emissioner og optag som følge af ændringer i puljen af 

høstede træprodukter, herunder emissioner fra høstede træproduk-

ter, som er blevet fjernet fra skove i medlemsstaterne før den 1. 

januar 2013. Emissioner fra høstede træprodukter, som der allere-

de er taget højde for under Kyotoprotokollen i perioden fra 2008 til 

2012, udelades. 

 

Nyplantning, genplantning og rydning af skov (EU Afgørelse 

529/2013/EU, art. 5): 

Afspejler kun emissioner og optag fra sådanne aktiviteter på area-

ler, som ikke var skov den 31. december 1989. Nettoemissioner og 

optag fra nyplantning, genplantning og rydning af skov indregnes 

som de samlede emissioner og det samlede optag for hvert af 

årene i den relevante regnskabsperiode. 

 

Tabel 3. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for EU LULUCF 

Lovgivningsområde EU LULUCF 

Ressort Generaldirektoratet for Klima er ansvarlig for LULUCF lovgivningen og 

forhandlingerne i FN regi. 

Link til Primærlovgivning EU Afgørelse 529/2013/EU:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

con-

tent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433857798256&from

=EN 

Dedikeret hjemmeside DG KLIMA: http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433857798256&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433857798256&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433857798256&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0529&qid=1433857798256&from=EN
http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf/index_en.htm
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4.4 VE-direktivet 

Direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder fra 

2009 (EU Direktiv 28/2009/EF), kaldet "VE-direktivet", er centralt for forståelsen af 

bioenergi i EU politik. I indledningens første afsnit nævnes specifikt behovet for at 

opnå drivhusgasreduktioner for at sikre opfyldelse af forpligtelser under Kyoto Pro-

tokollen. For at opfylde disse forpligtigelser sætter direktivet mål for andelen af VE i 

de enkelte landes energiproduktion i 2020 og pålægger landene at lave en VE 

handlingsplan gældende frem til 2020. Disse planer kan findes på DG Energis 

hjemmeside. 

Faste biobrændsler vil i mange lande bidrage væsentligt til opnåelse af VE-mål, og 

direktivets regler for 1) statistisk overførsel mellem medlemsstater, 2) fælles projek-

ter mellem medlemsstater og med tredjelande, 3) oprindelsesgarantier, 4) admini-

strative procedurer, 5) information og uddannelse samt 6) adgang til el-nettet for 

energi gælder således for både for flydende og fast biomasse. Men meget væsent-

ligt gælder artikel 17 omkring bæredygtighedskriterier ikke for fast og gasformig 

biomasse. Al anvendelse af fast biomasse i en medlemsstats energisystem tæller 

derfor med til opfyldelse af VE-målet. 

4.4.1 Bæredygtighed 

I VE-direktivets artikel 17, stk. 2-6 fastsættes bæredygtighedskriterier for flydende 

biobrændsler, som skal overholdes for at biobrændslet kan tælle med til opfyldelse 

af VE-målet og være berettiget til at modtage statsstøtte. 

I artikel 17, stk. 1, afgrænses de sammenhænge, hvor bæredygtighedskriterierne 

gælder. Her nævnes kun flydende biobrændsler og flydende biomasse, ikke faste 

biobrændsler og biomasse. Med ’biobrændstoffer’ menes brændsler til transport og 

med ’flydende biobrændsler’ menes flydende biobrændsler til alle formål. Da artikel 

17 ikke gælder for fast biomasse, er træpiller eller træflis, der bruges i energisekto-

ren, ikke underlagt bæredygtighedskravene. Kommissionen anbefaler dog i en 

rapport fra 2010 (KOM/2010/11), at medlemslandene anvender de samme bære-

dygtighedskriterier som i VE-direktivets artikel 17 for faste biobrændsler, men med 

enkelte tilføjelser (KOM/2010/11), og enkelte medlemslande er i gang med at im-

plementere disse anbefalinger. I 2014 udgav Generaldirektoratet for Energi et ar-

bejdspapir, der gav yderligere vejledning omkring bæredygtighedskriterier for fast 

biomasse frem mod 2020 (SWD/2014/259), men der skal tages forbehold for, at 

dette arbejdspapirer ikke har opnået godkendelse fra de resterende direktorater og 

derfor ikke nødvendigvis er en indikation af Kommissionens overvejelser for perio-

den efter 2020. 

VE-direktivets foreskriver, at Kommissionen skal undersøge, om der er behov for 

bæredygtighedskriterier på EU-niveau for anden biomasse end den flydende og i 

givet fald, hvorledes kriterierne kunne tilpasses. Indtil videre, per 2015, har Kom-

missionen dog besluttet, at der ikke er behov for bæredygtighedskriterier for faste 

biobrændsler eller biogas på EU-niveau, og derfor må sektoren afvente kommissi-

onens forventede udspil i 2017. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=en
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_state_of_play_.pdf
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Ifølge anbefalingerne fra 2010 er der, med henvisning til VE-direktivet, overordnet 

fem bæredygtighedskrav, der skal opfyldes (stk. 2-6 i direktivet og gengivet med 

samme nummerering nedenfor): 

2 Besparelse i drivhusgasemission… 

3 Råmaterialer fra et areal med høj biodiversitetsværdi… 

4 Råmaterialer fra arealer med stort kulstoflager… 

5 Råmaterialer fra arealer, der var tørvebundsarealer i januar 2008… 

6 Råmaterialer skal fremstilles i overensstemmelse med kravene og standar-

derne i bestemmelserne under overskriften »Miljø« i del A og i punkt 9 i bilag 

II til EU Forordning 73/2009. 

Pkt. 6 refererer til dele af krydsoverensstemmelseskravene, inklusiv både lovbe-

stemte krav og standarder for god landbrugs- og miljømæssig stand fastsat i den 

fælles landbrugspolitik, først for perioden 2007-2013
7
 og siden for 2014-2020

8
. 

Drivhusgasreduktionskravet behandles særskilt nedenfor, mens landskabstyperne 

(VE-direktiv artikel 17, stk. 3, 4 og 5) dækker over, at biomasse fra områder med 

høj biodiversitetsværdi, fra afskovningsområder og fra tørvebundsjorder under vis-

se omstændigheder ikke kan regnes for bæredygtige, uanset at de måtte opfylde 

de andre krav. 

Opfyldelse af krydsoverensstemmelseskravene betyder i praksis, at landbrugsaf-

grøder, der kvalificerer sig til landbrugsstøtte under søjle et (enkeltbetalingsordnin-

gen), også anses for at være bæredygtige i en VE-sammenhæng. Krydsoverens-

stemmelseskravene knytter kravene i VE-direktivet til en eksisterende og omfat-

tende miljøregulering af landbruget (EU Forordning 1305/2013). Kravene omfatter 

forhold omkring vand, jordbund og kulstoflager, biodiversitet, landskabelige værdi-

er, samt fødevaresikkerhed. 

Den tilgang til regulering af bæredygtighed der er gældende for perioden indtil 

2020 for biobrændsler og biobrændstoffer, vil indgå som en af flere muligheder for 

at regulere bæredygtighed for fast biomasse efter 2020. Kommissionens regler for 

konsekvensvurderinger af foreslået lovgivning kræver, at en række andre væsens-

forskellige tilgange vurderes. Givet at der ikke har kunnet opnås enighed om at 

udbrede tilgangen til fast biomasse inden 2020, er det sandsynligt, at andre tilgan-

ge vil komme i spil i den politiske proces. 

4.4.2 Drivhusgasbalance 

Drivhusgasbesparelsen ved brugen af biobrændstoffer eller flydende brændsler 

skal være 35% relativt til det fossile alternativ. Besparelsen skal per 1/1 2017 være 

mindst 50%, og fra 1/1 2018 mindst 60%, gældende for anlæg, der tages i brug 

efter disse datoer. Disse krav gælder som andre krav i VE-direktivet ikke for fast 

                                                      
7
 Miljø-SMR og GLM krav og standarder i EU Forordning 73/2009 

8
 Se bilag 2 i EU Forordning 1306/2013 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0073&qid=1433858088489&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0073-20140404&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=da
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biomasse. Kommissionens rapport fra 2010 giver heller ikke anbefalinger for be-

stemte procentvise reduktioner i drivhusemissionerne for fast biomasse, men fore-

slår beregningsmetoder, der i det væsentligste er i overensstemmelse med VE-

direktivets. I arbejdspapiret fra 2014 beskrives en regnemetode til udregning af 

kulstoffodaftryk for fast biomasse baseret på en simpel livscyklusanalyse. Metoden 

bygger på VE-direktivets og indeholder en række standardværdier udregnet af 

kommissionens Joint Research Center (JRC). Denne regnemetode er identisk med 

den, der benyttes i Biograce II værktøjet, som er beskrevet i notat 4 om bereg-

ningsværktøjer og LCA. 

Ifølge beregningsmetoden fastlagt i VE-direktivet, anbefalet i Kommissionens rap-

port fra 2010, og uddybet i arbejdspapiret fra Energidirektoratet i 2014, skal selve 

drivhusgasudledningen som følge af afbrændingen af biobrændslet ikke medtages 

i beregningen af besparelsen, jf. princippet om CO2-neutralitet (se mere herom i 

notat 3). Dette giver god mening for de (landbrugs)afgrøder og restprodukter, som 

udgør råmaterialet til biobrændslerne. Landbrugsafgrøder har meget korte vækst-

cykler, og det kulstof, der udledes som kuldioxid når biobrændstoffet eller brænds-

let forbrændes, kan med rimelig antages at blive optaget igen i takt med, at den 

efterfølgende afgrøde på samme jord vokser til. Da landbrugsafgrøder og mange 

energiafgrøder plantes og høstes i 1-3 årige rotationer, er tidsrummet, hvor kulstof-

fet befinder sig i atmosfæren kortere end de typiske forpligtelsesperioder, hvor over 

målopfyldelse opgøres (5-8 år). For restprodukter gælder at primæranvendelsen 

"bærer" kulstoffet og skal opgøres helt eller delvist som sådan, hvilket betyder, at 

restprodukter regnes som værende kulstofneutrale som udgangspunkt. Denne an-

tagelse har for visse faste biomasser fra visse træsorter med lang livscyklus været 

anset for at være problematisk, hvilket har været en del af udfordringen med at 

overføre kriterierne til fast biomasse, som også beskrevet i arbejdspapiret s17. 

Restprodukter fra træer og trævarer regnes også umiddelbart som kulstofneutrale, 

mens træstammer ofte anses for at have en vis ’tilbagebetalingstid’. Dette skyldes 

dog, at man vælger blot at se på en enkelt bevoksning og ikke på hele skoven, 

hvor der findes bevoksninger i alle aldre og kulstofoptagelsen derfor også er den 

samme fra år til år. 

De udledninger der så indgår i udregningen af emissionsbesparelsen er; transport, 

dyrknings- og procesudledninger. Der indgår i VE-direktivets metode ikke en ILUC
9
 

faktor, men lovgiverne i Bruxelles forhandler om en sådan
10

. De detaljerede bereg-

ningsmetoderne fremgår af direktivets bilag for de flydende biobrændsler og af 

Kommissionens anbefalinger fra 2010 for faste biobrændsler. I rammeprogrammet 

for 2030 er det specifikt nævnt, at indirekte effekter på arealanvendelsen skal ind-

gå i det forventede lovinitiativ i 2017. 

 

 

                                                      
9
 ILUC = Indirect Land Use Change, dvs. ændringer i arealanvendelse drevet af forskydninger i udbud-

efterspørgsel i markedet. 
10

 http://ec.europa.eu/energy/node/75 

http://ec.europa.eu/energy/node/75
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Tabel 4. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for VE-direktivet 

 Lovgivningsområde VE-direktivet 

Ressort EU-generaldirektoraterne for hhv. Energi og Klima deler ressortansvar for 

implementeringen af VE-direktivet. 

Link til Primærlovgivning VE Direktivet: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 

Dedikeret hjemmeside DG KLIMA: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_en.htm 

DG ENERGI: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-

energy/renewable-energy-directive 

 

4.5 Den fælles landbrugspolitik 

Den Fælles Landbrugspolitik (CAP) har to søjler: søjle et kaldes enkeltbetalinger 

og søjle to dækker landdistriktsprogrammerne. Mens landbrugspolitikkens første 

søjle kun dækker landbrug og ikke skovbrug, findes der i landdistriktsudviklings-

programmerne foranstaltninger målrettet skovdrift og tilhørende krav om bæredyg-

tighed. Disse præsenteres kort i dette afsnit. CAP'ens første søjle, enkeltbetalin-

gerne kan også være relevant i denne sammenhæng, da der her stilles arealbase-

rede miljøkrav til produktion af bl.a. halm, og at overholdelse af disse krav specifikt 

nævnes i VE-direktivets artikel 17. Disse krav, bl.a. krydsoverensstemmelseskra-

vene er dog grundet lovområdets omfang og kompleksitet, ikke yderligere behand-

let i notatet. 

Med finansiering fra CAP'en under landdistriktsprogrammerne kan der for perioden 

2014-2020 i de enkelte medlemsstater iværksættes foranstaltninger, der fremmer 

bæredygtig skovdrift og understøtter bl.a. klimatilpasning i skove (EU Forordning 

1305/2013, artikel 21). I forordningen stilles ikke specifikke krav til bæredygtighed, 

men Kommissionen har udgivet en række noter om bæredygtighedskrav. Inden for 

disse krav kan medlemsstaterne, f.eks. gennem skovlovgivningen, søge at regule-

re produktionen af fast biomasse. Der er desuden mulighed for støtte til skovrejs-

ning, hvormed produktionen af biomasse bl.a. til energiformål kan øges (EU For-

ordning 1305/2013, artikel 22), men der er ikke nogen bæredygtighedskrav i denne 

sammenhæng. Ligeledes kan der gives støtte til fysiske investeringer (EU Forord-

ning 1305/2013, artikel 17), herunder eksempelvis biogas og andre bioenergianlæg 

på enkelte bedrifter, men igen uden bæredygtighedskrav. Under forordningens ar-

tikel 26 kan der bl.a. gives støtte til afsætning af skovprodukter. Generelt kan de 

præcise foranstaltninger variere fra medlemsstat til medlemsstat, og vil typisk af-

spejle overordnede prioriteter for en ønsket udvikling i landdistrikterne, oftest 

vækst. 

Da deltagelse i landdistriktsprogrammernes foranstaltninger er frivillig, kan kryds-

overensstemmelsesreglerne dog ikke regulere bæredygtig produktion af fast bio-

masse over en bred kam, men det kan sikres, at støttekroner kun gives til projek-

ter, der overholder EU's miljølovgivning.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
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Indtil 2008-revisionen af CAP'en var der desuden en specifik støttemulighed for 

energiafgrøder i anden søjle, men denne er blevet nedlagt
11

. 

Tabel 5. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for Landbrugspolitikken 

Lovgivningsområde Landbrugspolitikken 

Ressort Generaldirektoratet for landbrug 

Link til Primærlovgivning EU Forordning 1305/2013/EU: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=da.  

Dedikeret hjemmeside DG LANDBRUG: 

Landdistriktsprogrammer: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/index_en.htm.  

4.6 EU-strategi for skove og den skovbaserede sektor 

EU Kommissionen lancerede i 2013 en meddelelse om en ny EU-Skovstrategi. 

Rådet har bakket op om strategien og udstukket retningslinjer for dens udmøntning 

i rådets konklusioner fra 2014 og Europaparlamentet har afgivet en udtalelse om 

den i 2015. Den nye EU-Skovstrategi
12

 afløser den hidtidige EU-Skovbrugsstrategi, 

som var en rådsbeslutning fra 1998. EU har ikke traktatbaseret kompetence til at 

lovgive om skovbrug, og strategien som sådan er ikke juridisk bindende for med-

lemsstaterne. Strategien afstikker imidlertid en række sigtelinjer for indsatser, som 

har relevans for skove og skovbrug, og som på en række områder vedrører for-

hold, der er omfattet af – eller kan omfattes af – bindende EU-regulering (på områ-

der reguleret af EU kompetence, herunder miljø, klima, energi, biodiversitet, handel 

med træ etc.). EU Kommissionen støtter sig under implementeringen af skovstra-

tegien til en skovbrugskommitte, hvori repræsentanter fra alle medlemsstater kan 

deltage. 

Med den nye skovstrategi kom der bl.a. fokus på at understøtte 2020-målene om 

ressourceeffektivitet og EU's strategier for biodiversitet og bioøkonomi
13

. Strategien 

udstikker en række strategiske retningslinjer og konkrete bud på aktiviteter inden 

for otte overordnede prioritetsområder. Dens overordnede formål er: 

› At sikre og påvise, at alle skove i EU forvaltes efter principperne for bæredyg-

tigskovforvaltning, og at EU's bidrag til fremme af bæredygtig skovforvaltning 

og begrænsning af skovrydningen på globalt plan styrkes ved: 

› at bidrage til at afbalancere skovenes forskellige funktioner, imødekom-

me efterspørgsel, og sikre vitale økosystemtjenester; og  

                                                      
11

 http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/cap/index_en.htm 
12

 http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm 
13

 Biodiversitetsstrategi: KOM/2011/244 og bioøkonomi strategi: KOM/2012/60 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=da
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=da
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/cap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_da.pdf
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"Bæredygtig skovforvaltning indebærer, at skove og skovområder 

anvendes på en måde og i et omfang, der bevarer deres biodiversitet, 

produktivitet, gendannelsesevne og vitalitet samt deres muligheder 

for nu og i fremtiden at opfylde relevante økologiske, økonomiske og 

samfundsmæssige funktioner på lokalt, nationalt og globalt niveau - 

uden at skade andre økosystemer" 

Den nye skovstrategi, s4 

› ved at sikre et grundlag, således at skovbruget og hele den skovbasere-

de værdikæde kan yde et konkurrencedygtigt og gyldigt bidrag til den 

biobaserede økonomi. 

Boks 1: Bæredygtig skovforvaltning forklaret i den nye skovstrategi 

 

Konkret indeholder strategien nu tekst om bæredygtig skovdrift, og en definition af 

hvad bæredygtig skovdrift er (se Boks 1). Definitionen stammer fra ministerkonfe-

rencen i Helsinki i 1993 (Resolution H1) om beskyttelse af skovene i Europa. Den 

rummer således ikke noget nyt, men lægger op til, at man på EU-niveau anvender 

samme definition af bæredygtig skovdrift. Strategien bygger desuden på andre do-

kumenter fra det internationale samarbejde under Forest Europe processen. 

Konkret lægger Kommissionen op til at ”fastlægge objektive, ambitiøse og påvise-

lige kriterier for bæredygtig forvaltning af skove i EU, der kan anvendes i forskellige 

politiksammenhænge uanset den endelige anvendelse af skovbiomasse” (uddrag, 

red). Det vurderes, at dette standpunkt sigter til, at der ikke laves fælles bæredyg-

tighedskriterier for enkelte anvendelser af træ (f.eks. til energiformål), da dette kan 

forvride markederne og afsætningen af træ og træprodukter mellem sektorer og 

lande. Bæredygtighedskriterierne for biobrændsler i VE-direktivet er et eksempel 

på anvendelsesbestemte bæredygtighedskriterier, men følges skovstrategien skal 

fremtidige bæredygtighedskriterier for biomasse, uanset om den er fast eller fly-

dende, således ikke være afgrænset til bestemte slutanvendelser, markeder eller 

lande. 

I strategien påtager Kommissionen sig senest med udgangen af 2014 at udarbejde 

forslag sammen med medlemsstaterne til kriterier. Et forslag er ikke offentliggjort i 

skrivende stund, men en arbejdsgruppe under ’Den Stående Skovbrugskomité’ er i 

proces. Et andet konkret initiativ, med relevans for produktion af biomasse, der 

fremgår af strategien, er en generel forpligtelse til at fremme brugen af skovforvalt-

ningsplaner eller lignende instrumenter
14

. Skovdriftsplanerne eller lignede instru-

menter skal være i overensstemmelse med principperne for bæredygtig skovfor-

valtning og EU's strategi for biodiversitet. 

Som det fremgår af ovenstående kan flere af strategiens initiativer potentielt kom-

me til at medføre mere eller mindre enslydende lovkrav på medlemsstatsniveau. 

Særligt hvis det lykkes at vedtage kriterier for bæredygtig skovdrift, kan disse 

komme til at spille en central rolle i andre lovgivningsmæssige sammenhænge på 

området, især efter 2020. 

                                                      
14

 Forest Management Plans (FMP) 

http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf
http://www.foresteurope.org/
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Tabel 6. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for EU’s skovstrategi 

Lovgivningsområde EU's skovstrategi 

Ressort Generaldirektoraterne for Landbrug og Miljø koordinerer sammen Kom-

missionens arbejdsgrupper og opfølgning på skovstrategien. 

Link til Primærlovgivning Skovstrategien: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0659 

Biodiversitetsstrategi: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

Bioøkonomistrategi: 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustain

able_growth_da.pdf 

Dedikeret hjemmeside DG Landbrug: http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.htm 

DG Miljø: http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm 

 

4.7 Bekæmpelse af ulovlig tømmerhugst 

EU´s Tømmerforordning (EUTR, EU Forordning 995/2010) fik virkning fra 3. marts 

2013. Fra den dato blev det forbudt at bringe ulovligt fældet træ og træprodukter 

heraf i omsætning i EU, samtidig med at virksomhederne blev pålagt at gøre, hvad 

der er nødvendigt for at vurdere og nedbringe risikoen for at bringe ulovligt fældet 

træ i omsætning. Ved ’at bringe i omsætning’ forstås førstegangsomsætning på 

EU’s marked. Endvidere fastlægger forordningen nogle basale krav om sporbar-

hedsregistrering for alle, der handler med træ og træprodukter i EU. En række tred-

jepartsvirksomheder kan godkendes af Kommissionen til verifikation af, om disse 

krav er opfyldt. Forordningen dækker ikke specifikt reduktioner i drivhusgasemissi-

onerne eller andre specifikke bæredygtighedsforhold, men sikrer at træ, herunder 

eksempelvis træpiller, skal være dokumenteret lovlige og at den geografiske oprin-

delse af biomassen er kendt. At træet er lovligt er en grundlæggende, men ikke 

nødvendigvis tilstrækkelig forudsætning for, at træet er bæredygtigt, som dette for-

stås i f.eks. VE-direktivet, Kommissionens rapport fra 2010 eller i EU’s Skovstrate-

gi. Med kravene i forordningen kan det også undersøges, om træet kommer fra et 

land, der opgør udledninger i LULUCF-sektoren. 

 

I foråret 2015 har langt de fleste medlemsstater implementeret lovgivningen
15

. 

Forordningen er en del af en større indsats inden for rammerne af EU’s såkaldte 

FLEGT
16

-Handlingsplan fra 2003. Et andet og nært knyttet indsatsområde er den 

såkaldte FLEGT-licens-forordning med tilknyttede partnerskabsaftaler. Inden for 

rammerne af dette regelsæt har EU indgået samarbejdsaftaler om skovforvaltning 

med en række frivilligt medvirkende partnerlande. Et vigtigt element heri er udvik-

ling og administration af en licensordning for blåstempling og eksport af lovligt fæl-

det træ fra disse lande til EU (FLEGT-licenser).   

                                                      
15

 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20implementation%20scoreboard.pdf 
16

 EU Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0659
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0659
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_da.pdf
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_da.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/home_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20implementation%20scoreboard.pdf
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Dertil kommer som et tredje af i alt syv indsatsområder under FLEGT-

handlingsplanen fremme af offentlige indkøbspolitikker for sikring af lovligt og/eller 

bæredygtigt produceret træ.   

Tabel 7. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for Forordning om ulovligt træ 

Lovgivningsområde Forordning om ulovligt træ 

Ressort Generaldirektoratet for Miljø administrerer programmet og aftalerne. 

Link til Primærlovgivning Lovtekst om bekæmpelse af handel med ulovligt træ: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA 

FLEGT forordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA 

Dedikeret hjemmeside DG MILJØ: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

4.8 EU's biodiversitetsstrategi 

EU's aktuelle biodiversitetsstrategi er fra 2011 (KOM/2011/244) og den er en fort-

sættelse af handlingsplanen for Biodiversitet fra 2006. Strategien sigter mod opfyl-

delse af UNCBD målene
17

 og fremlægger nationale initiativer samt påpeger, at EU 

har et globalt ansvar. Det er relevant især i forbindelse med anvendelse af fast 

biomasse til energiformål. 

Under mål 2 (sektion 3.2) identificeres behovet for at bevare økosystemer og øko-

systemydelser inden for EU fællesskabet og genoprette mindst 15% af de skadede 

økosystemer. Mål 6 er en smule bredere, men dækker netop den internationale 

vinkel og handler om, at EU skal øge sin indsats for at modvirke tab af biodiversitet 

globalt. Strategien nævner ikke direkte stigende pres på økosystemer som resultat 

af stigende efterspørgsel efter fast biomasse til energiformål, i EU eller globalt, 

men nævner at Europas økologiske fodaftryk i 2011 var dobbelt så stort som den 

biologiske kapacitet. Hvis EU's samlede efterspørgsel efter fast biomasse stiger, 

kan dette blive omsat til et stigende økologisk fodaftryk og dermed pres på økosy-

stemerne hvor biomassen dyrkes. Dermed kan evt. krav, der stilles til sådan bio-

masse bl.a. gennem bæredygtighedskriterier fastsat i andre politikker, evt. et kom-

mende VE-direktiv for perioden op til 2030, være et af flere mulige virkemidler til at 

opfylde mål 2. 

Et andet potentielt virkemiddel til at understøtte mål 2 er MAES
18

 initiativet. Dette 

initiativ sigter mod at kortlægge alle økosystemydelser i fællesskabet og er en for-

udsætning for at opnå et andet (del)mål, der går på at stoppe tabet af biodiversitet 

per 2020
19

. Bag dette sidste delmål ligger et forventet (lovgivnings-)initiativ med 

forventet offentliggørelse i 2015
20

. Afhængigt af et sådan initiativs udformning, gi-

                                                      
17

 FN's biodiversitetskonvention (UNFCBD) fra 2010 fastlægger en ti års strategisk plan for biodiversitet 

på globalt plan, og blev vedtaget i Nagoya i Japan. 
18

 Mapping and Assessment of Ecosystem Services. 
19

 No Net Loss, http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm 
20

 Der står: ”Action 7b specifies that ’the Commission will carry out further work with a view to proposing 

by 2015 an initiative to ensure there is no net loss of ecosystems and their services (e.g. through com-

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=DA
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN¨
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm


  
20/27 EU REGULERING AF BÆREDYGTIGHED AF FAST BIOMASSE 

ver det mulighed for at medlemsstaterne iværksætter tiltag, der er designet med 

udgangspunkt i MAES terminologi og tænkning. Hvis enkelte eller flere lande i de-

res VE-planer forudsætter øget national produktion af træbiomasse, er det afgø-

rende for at undgå yderligere tab af økosystemtjenester, at de producerende sko-

vene forvaltes bæredygtigt og at biodiversitet og økosystemtjenester i skovene kan 

monitoreres. Der er på den måde en indirekte sammenhæng mellem mål 2, mål 3 

(nedenfor) og VE-planerne. 

Under mål 3 (sektion 3.3) sigtes til skovenes biodiversitet, og brugen af skovfor-

valtningsplaner eller lignende instrumenter – på linje med principperne for bære-

dygtig skovforvaltning - fremhæves som mål for 2020 for alle skove, som er offent-

ligt ejede og for skovområder over en vis størrelse, som modtager støtte under EU 

politikken for udvikling af landdistrikter. Dermed er strategien i samklang med EU's 

Skovstrategi, som i øvrigt er udarbejdet efter Biodiversitetsstrategien. Landbrugs-

støtten under landbrugspolitikkens anden søjle (landdistriktsprogrammerne) næv-

nes specifikt som et virkemiddel, idet støtten herfra for bedrifter over en vis størrel-

se, som medlemsstaterne fastlægger i programmet, er betinget af fremlæggelse af 

de relevante oplysninger fra en skovforvaltningsplan eller et tilsvarende instrument. 

Lovkravet bag dette skal findes i den relevante landbrugsforordning (EU Forord-

ning 1305/2013). 

Der findes et arbejdspapir bag strategien, der forklarer mere og giver baggrund 

(SEC/2011/540). Desuden er No Net Loss (NNL) initiativet blevet behandlet og 

udviklet i en arbejdsgruppe (se link fodnote 19). 

Tabel 8. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for EU’s biodiversitetsstrategi 

Lovgivningsområde EU's biodiversitetsstrategi 

Ressort Generaldirektoratet for Miljø er ansvarlig for de fleste initiativer under 

Biodiversitetsstrategien. 

Link til Primærlovgivning Strategien: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN 

Dedikeret hjemmeside EU's Biodiversitetsstrategi på DG Miljøs hjemmeside: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

pensation or offsetting schemes)’” 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0540&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/index_en.htm
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4.9 Anden relevant lovgivning 

4.9.1 Statsstøttereglerne 

Statsstøttereglerne kan potentielt benyttes til at fastsætte biomassens bæredygtig-

hedsegenskaber. 

Statsstøtte er som udgangspunkt forbudt i EU, som beskrevet i Lissabon Traktaten 

(Traktaten, Artikel 107). Men for at fremme omstillingen af energisystemet må med-

lemsstaterne dog gerne give forskellige former for direkte støtte til projekter eller 

anlæg, der producerer bioenergi. Statsstøtteregler er derfor et potentielt virkemid-

del til regulering af biomassens bæredygtighedsegenskaber. Statsstøtten kan dog 

målrettes, således at den giver meget specifikke incitamenter, bl.a. specifik anven-

delse af en specifik fast biomasse. 

Tabel 9. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for statsstøtte til miljø og energi 

 Lovgivningsområde Statsstøtte til miljø og energi 

Ressort Generaldirektoratet for Konkurrence har ressort for statsstøttereglerne 

generelt, men koordinerer tæt med fagdirektoraterne på de enkelte regel-

sæt.  

Link til Primærlovgivning For perioden 2014-2020 er retningslinjerne for støtteforanstaltninger i 

medlemsstaterne inden for miljøbeskyttelse og energi beskrevet i kom-

missionsmeddelelse 2014/C 200/01, særligt punkt 3.3 og 3.10. 

Dedikeret hjemmeside DG KONKURRENCE: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html 

 

4.9.2 EU’s Handlingsplan for bæredygtig forbrug og 
produktion 

Den 16. juli 2008 fremlagde Europa-Kommissionen handlingsplanen for bæredyg-

tigt forbrug og produktion (KOM/2008/397). Den omfatter en række forslag om bæ-

redygtigt forbrug og produktion, der søger at forbedre produkternes miljøpåvirkning 

og øge efterspørgslen efter mere bæredygtige varer og produktionsteknologier. 

Rådet tilsluttede sig handlingsplanen i sine konklusioner vedtaget den 4. december 

2008 (16914/08). 

Udfordringen er at forbedre den overordnede miljøpåvirkning fra produkter i hele 

deres livscyklus, fremme efterspørgslen efter bedre produkter og produktionstek-

nologier og hjælpe forbrugerne med at træffe miljøbevidste valg. 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2007/306/01&qid=1433858179065&from=EN
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/organisation/da_-_rammebestemmelser_for_statsstoette_til_miljoebeskyttelse_og_energi_20_.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0397&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/council_dec2008.pdf
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Tabel 10. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for EU’s handlingsplan for bæredyg-

tigt forbrug og produktion 

 Lovgivningsområde EU’s handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion 

Ressort Generaldirektoratet for miljø 

Link til Primærlovgivning http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0397&from=EN 

Dedikeret hjemmeside DG MILJØ: http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

 

4.9.3 EU’s direktiv for offentlige indkøb 

EU's Direktiv for offentlige indkøb (EU Direktiv 24/2014/EU) sætter rammerne for 

den måde offentlige institutioner kan stille krav til varer indkøbt til offentlige institu-

tioner, herunder bæredygtigt producerede varer (f.eks. biomasse eller træ), og reg-

ler for evt. krav om brug af miljømærker mv. Der er således ikke tale om obligatori-

ske EU-krav, men om rammer for, hvordan de medlemsstater, der ønsker at tage 

disse forhold i betragtning, vil kunne gøre det. 

Tabel 11. Oversigtstabel for ressort og adgang til information for direktiv for offentlige indkøb 

 Lovgivningsområde Direktiv for offentlige indkøb 

Ressort Generaldirektoratet for miljø 

Link til Primærlovgivning http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN 

Dedikeret hjemmeside DG MILJØ: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0397&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0397&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Bilag B Ressortfordeling 

Lovgivningen er ressortfordelt med ansvar hos enkelte generaldirektorater eller delt 

mellem to generaldirektorater som vist nedenfor: 

 DG KLIMA DG ENERGI DG MILJØ DG LANDBRUG DG VÆKST DG 

KONKURRENCE 

Kvotehandelssystem (4.2) Fælles     

LULUCF (4.3) X      

VE-direktiv (4.4) Fælles     

Den fælles landbrugspolitik 

(4.5) 
   X 

  

Skovstrategi (4.6)   Fælles   

Ulovligt træ (4.7)   X    

Biodiversitetsstrategi (4.8)   X    

Statsstøtte (4.9.1)      X 

Handlingsplan for bæredyg-

tigt forbrug og produktion 

(4.9.2) 

  X  

  

Direktiv for grønne offentlige 

indkøb (4.9.3) 
  X  
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Bilag C Opgørelses regler for arealanvendelsessektoren 

I både FN og EU regi opgøres udledningen af kulstof fra biomasseanvendelse efter 

de samme regler som aftalt i FN's klimapanel (IPCC). Disse regler er beskrevet i 

en række fælles retningslinjer for AFOLU-sektoren, dvs. Landbrug, skovbrug og 

anden arealanvendelse (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Reglerne fast-

sattes i 2006 og er opdelt efter arealanvendelse. Reglerne indeholder standard-

værdier for emissioner og metodiske retningslinjer (IPCC, 2006b) og bygger på de 

tidligere fastsatte retningslinjer for arealanvendelse og skovbrug (LULUCF), men 

integrerer landbrug ('A'et') i denne sektor. Emissionsfaktorer og -principper er fast-

sat efter en omfattende revisionsproces, der involverer eksperter fra de pågælden-

de fagområder. Retningslinjerne er aftalt ved en konsensusproces, der involverer 

alle medlemslande, og er blevet revideret løbende siden vedtagelsen. I dette afsnit 

gives en kort introduktion til de grundlæggende principper for opgørelsen af kul-

stofudledningen fra biomasse. 

Med planternes og træernes vækst opgøres deres kulstofoptag fra atmosfæren, og 

ændringerne i økosystemets indhold af kulstof i jord og dødt ved indregnes. Høst 

af træ indregnes som en udledning. Dette opgørelsesarbejde udføres hvert år af de 

nationale myndigheder, efter et system, der i sin simpleste form bruger standard-

kulstofudlednings- og optagsværdier fra en given vegetationstype og klima, samt 

udledninger som følge af estimerede nationale ændringer i arealanvendelsen. Me-

re avancerede opgørelsessystemer kan basere sig på højopløselige geografiske 

data og modelberegninger ud fra faktiske målinger, inklusiv klima- og jordbundsda-

ta. Den simple metode med brug af standardværdier er til brug i de lande, hvor 

man ikke har tilstrækkelige ressourcer og information til at anvende mere avance-

rede og omkostningstunge metoder. Det centrale er, at når biomasse forlader 

dyrkningsarealet (eller nedbrydes på jorden) antages kulstoffet at blive frigjort og 

udledt til atmosfæren som CO2. Dog har man besluttet at træprodukter med længe-

re levetid, eksempelvis byggematerialer, kan godskrives for det indhold af kulstof, 

der er i varen. Det gøres ved, at der er oprettet en særlig kategori, "trævarer", hvor 

et hvert nyt produkt opgøres som et optag fra atmosfæren, svarende til den udled-

ning, der var forbundet med fjernelsen af træet fra skoven. I trævarer-kategorien 

afskrives kulstofindholdet over tid efter faste halveringstider. Halveringstiderne er 

bestemt ud fra produkternes levetid og deres indhold af kulstof indgår i opgørelser-

ne fordelt ud som udledning over hele produktets levetid. 

Resultatet er, at når der høstes biomasse tilskrives skoven en udledning, men bru-

ges biomassen til et produkt med lang levetid, så skal landet ikke medtage denne 

udledning i sit samlede regnskab på høsttidspunktet, men til gengæld løbende over 

produktets levetid. Udledning af biomassens kulstof, når den anvendes til energi-

formål kan ikke indgå i trævarekategorien, men indregnes som udledt ved høst. 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html

