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Kommissorium for Skovrådets underudvalg om ”biomasse” 
 

 

Formål 
Skovrådet ønsker at sætte fokus på træbaseret biomasse fra skove og dennes fremtidige rolle i en grøn 

omstilling. Det kan ske som led i skovrådets generelle opfølgning på Danmarks nye nationale 

skovprogram og i relation til anden udvikling af relevans for skovene og skovbruget. Aktuelt ønsker 

skovrådet at kunne bidrage med relevant input i forhold til skovenes mulighed for at bidrage med 

råvarer på bæredygtig vis til nye anvendelsesformer for biomasse. Med henblik at kunne forberede en 

anbefaling herom fra skovrådet nedsætter rådet hermed et underudvalg. 

Baggrund 
Danmarks nye nationale skovprogram udstikker flere strategiske pejlemærker af relevans for 

produktion og udnyttelse af skovbiomasse. Blandt disse er:  

 Øge optag og lagre af kulstof i skove og træprodukter gennem bæredygtig drift 

 Øge efterspørgsel efter og udbud af dokumenterbart bæredygtigt træ 

 Fremme af generelle naturhensyn i skovdriften 

Skovprogrammet indeholder uddybende overvejelser om fremme af de enkelte pejlemærker. Det peger 

samtidig på understøttende handlinger og giver yderligere relevant baggrundsinformation.  

Danmarks Nationale Bioøkonomipanel arbejder pt. på anbefalinger til juni 2019 med særligt fokus på 

biopolymerer til emballage, tekstiler og produkter med længere levetid. Nordisk ministerråd og EU har 

begge udviklet særlige strategier for bioøkonomien, og den skandinaviske træindustri viser stor 

interesse for nye anvendelsesformer for biomasse (se bilag).    

Opgave 
Underudvalget skal med afsæt i Danmarks nye nationale skovprogram og anden aktuel skovrelevant 

udvikling inden for bioøkonomien, herunder arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel, udarbejde 

udkast til en anbefaling fra skovrådet med henblik på drøftelse på skovrådets kommende møde den 14. 

maj 2019 vedrørende mulighederne for at producere og anvende dansk træbiomasse til nye, 

værdiskabende anvendelsesformer.  

Sammensætning 
Henrik Skibsted Jakobsen, Danske Træindustrier (Formand), Tanja Blindbæk Olsen, Dansk 

Skovforening, Vivian Kvist Johannsen, IGN/KU, Nora Skjernaa Hansen, DN, Thor Hjarsen, WWF og 

Michael Glud, HedeDanmark.  

Proces for arbejdet 
Underudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform og fremsender resultatet af sit arbejde til Skovrådets 

formand senest den 1. maj 2019. Miljø- og Fødevareministeriet vil efter behov kunne bistå udvalget 

med sekretariatsbistand undervejs. 


