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• Velkommen 

• Introduktion

– Hvem omfattes af hvilke krav? 

– Hvilke krav stilles til forskellige kategorier af biomasse?

– Biomassetyper og overgangsordning 

• Krav til biomasse fra landbrug 

• Krav til biomasse fra skov

• Krav til besparelser af drivhusgasudledning 

• Krav til verifikatorer og indberetning

• 5 min pause

• Spørgsmål 

Dagsorden
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2018: 

VEII-direktiv med bæredygtighedskrav

2020

2021

Introduktion

Forår: 

Dialog med 
interessenter

Aug-sept:

Politiske 
forhandlinger

2. oktober: 

Politisk aftale om 
danske krav

okt-nov.

Lovforslag i 
høring 

9. dec – 15. jan:

Bekendtgørelse 
+ håndbog i 

høring: 

Lovforslag

Fremsat 27. jan

Vedtaget 27. 
april

13. apr – 10. maj

Bekendtgørelse, 
håndbog i høring

4. juni: 

Bekendtgørelser 
på hjemmeside 

8. juni: 

Komitémøde om 
EU forslag til IA

30. juni: 

Regler træder i 
kraft
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Forskellige krav til forskellige kategorier af biomasse

Direktivets kravDirektivets krav

Direktivets kravDirektivets krav

Direktivets krav + 

politisk aftale

Direktivets krav + 

politisk aftale

Direktivets krav 

+ politisk aftale

Direktivets krav 

+ politisk aftale
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Eksempel: Skovbiomasse

De omfattede virksomheder stiller krav videre til leverandører

SkovejerSkovejer
Biomasse-
producent
Biomasse-
producent

Evt. traderEvt. trader

Energiselskab

med

Kraftvarmeværk

Energiselskab

med

Kraftvarmeværk

Skal sikre krav er opfyldt, 

beregne drivhusgas-

besparelsen, hyre verifikator og 

indberette til Energistyrelsen

Stiller dokumentations-

krav til leverandører 

bagud i kæden

Leverer dokumentation for oprindelse, 

mængde, energiindhold,  krav-

opfyldelse og input til drivhusgas-

beregningen

Verifikator tjekker 

dokumentationen
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Hvem er omfattet af krav?

Biomasse fra skov

Affald og restprodukter fra træindustri

Fra 2022: Træbiomasse fra ikkeskov

Fra 2021: 

Ejere af 

• Anlæg, der leverer el, varme og/eller køling til kollektiv forsyning, med en 

indfyret termisk effekt på 5 MW eller derover

• Anlæg, der leverer el, varme og/eller køling til energiformål i virksomheder, med 

en indfyret termisk effekt på 20 MW eller derover

Producenter og importører af træpiller, der importerer eller producerer 20.000 tons 

træpiller om året eller derover

Fra 2023 sænkes grænserne til 

• 2,5 MW for anlæg og 

• 5000 tons for træpiller + brænde og briketter omfattes
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Hvem er omfattet af krav?

Biomasse fra landbrug

Affald og restprodukter fra anden produktion

Træaffald og kommunalt fast affald

Fra 2021:

Ejere af

• Anlæg på 2 MW eller derover for gasformige brændsler og 20 MW eller 

derover for faste biomassebrændsler, der leverer til kollektiv forsyning

• Anlæg, der anvender gasformige biomassebrændsler, på 2 MW eller 

derover eller 200 m3 metan/time

• Anlæg, uanset størrelse, der anvender støtteberettiget biogas skal leve 

op til ekstra krav om begrænsning i brug af energiafgrøder
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• Affald og restprodukter: overvågning og 

håndtering af kulstofindhold i jord

• Ikke fra arealer, 

- der havde høj biodiversitetsværdi i 2008

- der havde stort kulstoflager i 2008

- der var tørvebund i 2008

• Drivhusgasbesparelseskrav til nye anlæg fra 2021

• Krav om indberetning og verifikation

Hvilke krav stilles til biomasse fra landbrug?



20. september 2021 Side 9

• Fældningen er lovlig 

• Skove genetableres på fældede arealer

• Naturbeskyttelsesområder beskyttes

• Fældningen tager hensyn til jordkvalitet og biodiversitet

• Fældningen opretholder eller forbedrer skovens

produktionskapacitet på lang sigt

• Krav til arealanvendelse og LULUCF 

• Drivhusgasbesparelseskrav 

• Krav om indberetning og verifikation

• Krav om beskyttelse af værdifulde områder og arter

• Klimakrav om bevarelse af kulstoflagre 

Hvilke krav stilles til biomasse fra skov?

A-niveau: sikres på 

nationalt niveau gennem 

lovgivning

B-niveau: sikres på 

skovkildeområdeniveau 

af aktører
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• Fældningen er lovlig

• Skove genetableres på fældede arealer

• Naturbeskyttelsesområder beskyttes

• Fældningen tager hensyn til jordkvalitet og biodiversitet

• Fældningen opretholder eller forbedrer skovens 

produktionskapacitet på lang sigt.

• Krav til arealanvendelse og LULUCF

• Drivhusgasbesparelseskrav 

• Krav om indberetning og verifikation

• Krav om beskyttelse af værdifulde områder og arter

• Klimakrav om bevarelse af kulstoflagre

Skal opfyldes for 90% af biomassen

Hvilke krav stilles til affald og restprodukter fra træindustri
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• Drivhusgasbesparelseskrav 

• Krav om indberetning og verifikation

(type, mængde og oprindelsesland)

F.eks. Gylle og slagteriaffald

Hvilke krav stilles til affald og restprodukter fra anden produktion?
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• Krav om indberetning og verifikation

(type, mængde og oprindelsesland)

Herunder have-/parkaffald

Hvilke krav stilles til træaffald og kommunalt fast affald?
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Først krav fra 2022 (indberettes 2023)

• Krav om genetablering

• Risikovurdering og 

risikominimering ift. 

naturværdier

• Drivhusgasbesparelseskrav

• Krav om indberetning og 

verifikation

Levende hegn m.m.

Hvilke krav stilles til træ fra ikke-skov?
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Når I ikke kan 

huske hvilke 

krav, der stilles til 

en bestemt 

kategori af 

biomasse, så slå 

op på side 17 i 

håndbogen og 

kig på dette 

skema.

Skema i Håndbog
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Skema findes på hjemmesiden

Biomassetyper (1/2)



20. september 2021 Side 16

Skema findes på hjemmesiden

Biomassetyper (2/2)
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• Energistyrelsen godkender, at direktivets krav til skovbiomasse kan 

dokumenteres opfyldt med FSC, PEFC og SBP (FSC 100 %, FSC Mix Credit, 

100 % PEFC Certified, 100 % PEFC Origin, samt SBP Complient.) EU’s 

godkendelse af frivillige certificeringsordninger forventes i sept. 2021.

• For landbrugsbiomasse godkender Energistyrelsen ISCC og REDcert. 

• I første indberetning kan virksomheden angive den mængde biomasse, 

der var indkøbt eller var indgået købsaftale om inden 30. juni 2021. 

Denne mængde skal ikke dokumenteres yderligere.

• Geografisk oprindelse skal kun angives på landeniveau for alle lande, og 

ikke på regionalt (delstats-) niveau for lande større end 1,5 mio km2.

Overgangsordning og fleksibilitet i første periode (2. halvår 2021)



20. september 2021 Side 18

Bekendtgørelse og håndbog kan findes 

i udkast. Færdig version forventes på 

Retsinformation den 25. juni.

Vejledning m.v.:

• Midlertidigt DK-godkendte 

certificeringsordninger (claims)

• EU-godkendte frivillige ordninger 

(når de kommer)

• Brugbare verifikatorer

• Overblik over biomassetyper

• Indberetningsskema

• Dansk efterlevelse af krav til 

træbiomasse

• Q&A

Hjemmesiden
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1) Overvågnings- eller håndteringsplaner for jordbundens kvalitet og kulstofindhold i jord (kun 

for restprodukter fra landbrugsarealer).

I Danmark er det opfyldt hvis:

Dokumentation: Tro og love-erklæring, hvor der også gives samtykke til stikprøve.

Krav til biomasse fra landbrug (1/2)

1) Der er indført planer til at håndtere kulstofindholdet i jorden, enten i form af:

- Modeldata (f.eks. i PlantePro) eller, 

- Der henvises til konkrete praksisser, der fordrer dette.

2) Gødningsregnskabet er indberettet til Landbrugsstyrelsen

3) Kravet om afgrødediversificering er overholdt, via indberetning til 

Landbrugsstyrelsen.

4) Forbuddet mod markafbrænding af halm er overholdt, iht. Miljøstyrelsens regler.
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2) Arealanvendelse, herunder ændringer og beskyttelse af arealer med høj biodiversitet og

store kulstoflagre

Man må ikke anvende biomasse fra områder, der tidligere var f.eks. vådområder eller større

sammenhængende skov, til energi. Eller fremadrettet ændre arealernes status.

I mange tilfælde må man gerne anvende biomasse, hvis arealernes status er uændret, f.eks. 

ved naturpleje.

Formål: Reducér incitament til at bruge areal dedikeret til energi.

Afskæringstidspunkt: Januar 2008. 

I Danmark: Dækket af bl.a. Naturbeskyttelsesloven.

Krav til biomasse fra landbrug (2/2)
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i. Fældningen er lovlig (VE-dir. § 29 pkt 6 i) tømmerforening

ii. Skove genetableres på fældede arealer (VE-dir. § 29 pkt 6 ii) 10 år

iii. Naturbeskyttelsesområder beskyttes (VE-dir. § 29 pkt 6 iii) fældning ikke 

strider mod formål

iv. Fældningen tager hensyn til jordkvalitet og biodiversitet
(VE-dir. § 29 pkt 6 iv) fx rødder, ynglende fugle

v. Fældningen opretholder eller forbedrer skovens

produktionskapacitet på lang sigt (VE-dir. § 29 pkt 6 v) hugst < tilvækst

Bæredygtighedskriterierne i - v anses for opfyldt, hvis biomassen er certificeret 

efter en godkendt frivillig ordning. Ellers opfyldes kravene som beskrevet i 

Håndbogens kap. 5 på nationalt (A) eller kildeområdeniveau (B).

Høst-/hugst-krav i VE-direktivet

Krav til biomasse fra skov
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a) Oprindelseslandet er part i Parisaftalen og 

• har et klimamål, der medregner arealsektoren (LULUCF)

eller

• har indført love om at bevare og øge kulstoflagre og 

–optag og dokumenterer at rapporterede udledninger fra 

LULUCF ikke overstiger optag.

Eller

b) Systemer på skovkildeområdeniveau sikrer, at kulstoflager 

og –optag (dræn) opretholdes eller forbedres på lang sigt. 

Arealanvendelse og LULUCF

Hvilke krav stilles til biomasse fra skov?
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• Ekstra biodiversitetskrav om identifikation og beskyttelse af særligt 

følsomme eller bevaringsværdige områder (gennem 

forvaltningshensyn); herunder områder som rummer særlige arter.

• Ekstra klimakrav om bevarelse af kulstoflagre

- Skovkulstoflageret i oprindelseslandet eller skovkildeområdet er 

ikke i tilbagegang, eller

- Skovene i kildeområdet er skovcertificerede (FSC/PEFC FM), eller

- Der bruges kun restprodukter (her: < 20 cm el. max 50 % af 

hugsten)

Ekstra (danske) krav jævnfør den politiske aftale – gældende for skovbiomasse uanset oprindelsesland

Hvilke krav stilles til biomasse fra skov?
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Krav til træbiomasse fra ikke-skov er udskudt til 2022.

Krav om at efterlade 5 træer pr ha til naturligt henfald og død er slettet.

En række termer er ændret – f.eks. genplantning til genetablering, anlæg, 

restprodukt m.fl.

Skovdefinition: tilføjet min. 20 meter bred, fredskov kan have skovlysninger

Præciseret at dyrkning af træer i kort omdrift < 10 år er landbrug (pil, 

poppel, eukalyptus) medmindre området er skovcertificeret.

Skov skal være genetableret inden for 10 år.

Krav til, hvordan LULUCF-emissioner forventes at udvikle sig i fremtiden er 

slettet.

+ en del mindre bl.a. redaktionelle ændringer.

Se også høringsnotatet

Ændringer efter høringen - skovbiomasse
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Biomasse fra skov samt affald og restprodukter fra træindustri

Hvilke krav er opfyldt for biomasse med dansk oprindelse? 

Opfyldt på A-niveau? 

= via national lovgivning

B-niveau. Kildeområde

i. At fældningen er lovlig Ja. (relevante love skal overholdes)

ii. At skove genetableres på 

fældede arealer 

Ja, hvis kildeområdet kun indeholder 

fredskov. 

Hvis kildeområdet rummer arealer, der ikke er pålagt 

fredsskovspligt, skal virksomheden have et 

styringssystem, der sikrer, at fældede områder 

genetableres. 

iii. At 

naturbeskyttelsesområder, 

beskyttes 

Ja. 

iv. At fældningen udføres 

under hensyntagen til 

opretholdelsen af jordbundens 

kvalitet og biodiversiteten med 

det formål at minimere 

skadevirkninger 

Nej. 

Der findes dansk lovgivning, som 

generelt minimerer skadevirkninger på 

biodiversiteten eller på jordbundens 

kvalitet i forbindelse med fældninger. 

Kravet kan opfyldes på B-niveau ved at biomassen er 

certificeret (bærer et godkendt claim) af godkendte 

frivillige ordninger eller ved at virksomheden har et andet 

styringssystem, som sikrer opfyldelse af kravet. 

v. At fældningen opretholder 

eller forbedrer skovens 

produktionskapacitet på lang 

sigt

Ja, hvis kildeområdet kun indeholder 

fredskov.

Hvis kildeområdet indeholder skov, der ikke er fredsskov, 

skal kravet opfyldes på B-niveau for disse områder, ved 

at virksomheden har et styringssystem, som sikrer 

opfyldelse af kravet.
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Biomasse fra skov samt affald og restprodukter fra træindustri

Hvilke krav er opfyldt for biomasse med dansk oprindelse? 

Opfyldt på A-niveau? 

= via national lovgivning

B-niveau. Kildeområde

Forvaltningen af skoven 

skal sikre beskyttelse af 

biodiversitet, følsomme og 

bevaringsværdige områder 

og særlige arter. 

Nej. Kravet er opfyldt på B-niveau, hvis 

biomassen er certificeret med en frivillig 

godkendt certificeringsordning, som er 

godkendt til opfyldelse af dette krav 

(bærer et godkendt claim).

(FSC, PEFC, SBP)

Det kan også opfyldes uden certificering 

ved specifikke vurderinger, som beskrevet 

i Håndbogen. 



20. september 2021 Side 27

Biomasse fra skov samt affald og restprodukter fra træindustri

Hvilke krav er opfyldt for biomasse med dansk oprindelse? 

Opfyldt på A-niveau? 

= via national lovgivning

B-niveau. Kildeområde

Krav vedr. arealanvendelse 

og LULUCF

VE-direktivet art. 29.7

Ja, 

Danmark og EU er part i Paris-aftalen og EU har 

forelagt en NDC, der omfatter LULUCF.
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Biomasse fra skov

Hvilke krav er opfyldt for biomasse med dansk oprindelse? 

Opfyldt på A-niveau? 

= via national lovgivning

B-niveau. Kildeområde

Det ekstra klimakrav 

a) Det dokumenteres, at 

skovkulstoflageret ikke er 

i tilbagegang. 

b) Skovene i kildeområdet er 

skovcertificerede. 

c) c) Der anvendes kun 

restprodukter

Ja,

Opfyldt gennem mulighed a, da den seneste 

skovstatistik for Danmark viser, at det 

gennemsnitlige kulstoflager i danske skove i de 

seneste 5 år er større end de foregående 5 år. 
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Landbrugsbiomasse samt affald og restprodukter fra anden produktion

• 70 pct. for anlæg idriftsat fra 1. januar 2021 indtil 31. december 2025

• 80 pct. for anlæg idriftsat fra 1. januar 2026 

Træbiomasse 

• 75 pct. indtil 31. december 2024

• 80 pct. fra 1. januar 2025 

• 83 pct. fra 1. januar 2028

Besparelsen beregnes for hvert anlæg (f.eks. blok/kedel) på årsbasis

Kravet gælder ikke for træaffald og kommunalt fast affald

Krav om drivhusgasemissionsbesparelser (GHG-krav)
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3 metoder

- Metode 1: Standardværdier

- Standardværdier for et antal biomasser angivet i Bilag A

- Metode 2: Faktiske værdier

- Beregningsmetoder angivet i Bilag B

- Metode 3: Sum af faktorer

- Sum af faktiske værdier og disaggregerede standardværdier angivet i 

hhv. Bilag B og C

Beregningsværktøjer såsom Biograce II kan anvendes

Metoder

Beregning af drivhusgasemissionsbesparelsen
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For træbiomasse: 

- mindst én skovcertificeringsordning, f.eks. FSC-Forest Management 

eller PEFC-Forest Management, og 

- mindst én certificeringsordning for biomasseproduktion, f.eks. SBP, og

- mindst én sporbarheds certificeringsordning, f.eks. FSC-CoC eller 

PEFC-CoC, samt 

- være EUTR ”monitoring organisation”. 

For biomasse fra landbrug: 

- mindst én frivillig ordning, f.eks. ISCC eller RedCERT

Energistyrelsen kan dispensere for ovenstående krav efter en konkret vurdering. 

Energistyrelsen kan beslutte, at andre ordninger kan være kvalifikationsgrundlag for verifikator. 

Verifikatorer skal være godkendt eller akkrediteret til at udføre certificering efter

Krav til verifikorer
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• Omfattede virksomheder skal sørger for at indberetningen 

til Energistyrelsen bliver kontrolleret af en verifikator

• For biomasse fra landbrug kan en certificering efter en 

godkendt frivillig ordning i sig selv udgøre en tilstrækkelig 

kontrol.

• For biomasse fra skov (og ikke-skov) skal der under alle 

omstændigheder hyres en verifikator. Verifikator kan 

basere sig på certificeringer efter frivillige ordninger, men 

skal kontrollere at mængder og certificeringer stemmer 

og evt. ekstra krav er opfyldt.

Verifikators rolle
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• Oplysninger om geografisk oprindelse, mængder og 

typer af biomasse anvendt i det foregående kalenderår 

samt oplysninger om overholdelse af krav.

Energistyrelsen udmelder en dato (kan blive f.eks. 1. april)

Fast biomasse: omfattede virksomheder indberetter én om året

Indberettes til Energistyrelsen Sendes til virksomheden
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Indberetning fast biomasse
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Virksomheden skal her opføre alle de anlæg (forbrændingsenheder) som 

virksomheden ejer, som fyres helt eller delvist med biomasse, som er over de 

gældende effektgrænser. 

Anlæg, der udelukkende anvender biomasse fra landbrug, skal kun indberette, hvis de 

er gået i drift 1.1.2021 eller senere.

Oplysninger om anlæg og drivhusgasbesparelse for virksomheder, der anvender biomasse i anlæg

Anlæg og drivhusgasbesparelse
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Bemærk: én linje pr. ”parti”.

Parti = mængde af biomasse med samme egenskaber, så det kan stå på én linje

Hvis man har fået et bådlæs flis, hvoraf én del stammer fra Estland og resten fra 

Rusland, skal disse to mængder indberettes på hver sin linje.

Skovbiomasse

Indberetning
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Skovbiomasse

Indberetning
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Fast biomasse fra landbrug til afbrænding

Indberetning
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- Udvidet biomasseindberetning 

- Mængde og type

- Geografisk oprindelse

- Overholdelse af bæredygtigheds- og DHG-krav

- Med indberetningen skal der følge mindst én af følgende:

- verifikatorerklæring

- dokumentation for certificering under en frivillig ordning

Biogas og forgasningsgas

Indberetning

Indberetningsdato Indberetningsperiode
Krav der indgår i indberetningen

Energiafgrødekrav VE II-krav

1. sept 2021 1. aug 2020 til 31. jul 2021 x

1. sept 2022 1. jul 2021 til 31. jul 2021

1. aug 2021 til 31. jul 2022
x x

1. sept 2023 1. aug 2022 til 31. jul 2023 x x

1. sept 2024 og 

fremover
1. aug til 31. jul x x
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Vi laver en FAQ på hjemmesiden: 

ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-biomasse

Nora Skjernaa Hansen, nshn@ens.dk

Jonas Jürgens, jsju@ens.dk

Mail til os, hvis I har yderligere spørgsmål

mailto:nshn@ens.dk
mailto:jsju@ens.dk


Tak for 

opmærksomheden


