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Kommissorium for Skovrådets underudvalg samt procesplan ifm. arbejdet med temaet 

”fremme af en bæredygtig dansk træproduktion som bidrag til den grønne omstilling1”  

 

Formål 

Skovrådet ønsker at sætte fokus på fremme af bæredygtig produktion af dansk træ som bidrag til den grønne 

omstilling. Dette sker med henblik på at levere samlede udtalelser og anbefalinger til miljøministeren om, 

hvordan den fremtidige forsyning af bæredygtigt dansk produceret træ sikres og fremmes, og hvordan træ 

bedst muligt kan indtænkes i og fremme den grønne omstilling. Skovrådet nedsætter to forberedende under-

udvalg herom.  

Baggrund 

Miljøministeren har i et brev til Dansk Skovforening d. 5. marts 2021 udtrykt, at hun vil finde det positivt, 

hvis Skovrådet sætter fokus på og giver anbefalinger om fremme af en bæredygtig produktion af træ til den 

grønne omstilling i indeværende år. Baggrunden for ministerens udtalelse er bl.a., at natur- og biodiversitets-

pakken, som blev vedtaget i december 2020, ventes at medføre udlægning af ca. 75.000 hektar urørt skov 

eller knap 12 pct. af Danmarks nuværende skovareal. Det vil alt andet lige mindske produktionen og specielt 

udbuddet af træ, særligt fra statens skove, som i en årrække har bidraget væsentligt til den danske forsyning 

med bæredygtighedscertificeret råtræ.  

Samtidig er der en stigende markedsmæssig efterspørgsel efter og et politisk fokus på at øge brugen af klima-

venlige og bæredygtige byggematerialer, hvor træ spiller en vigtig rolle, og på at sikre, at træet er produceret 

bæredygtigt, når det anvendes såvel i energiforsyningen som i det offentlige forbrug af træ til byggeri, møbler 

og papir. Eksempler herpå ses i aftalen om en national strategi for bæredygtigt byggeri (marts 2021), hø-

ringsudkastet for en handlingsplan for cirkulær økonomi (december 2020) og den politiske aftale om lovkrav 

til træbiomasse (oktober 2020).  

Ovenstående giver anledning til to overordnede spørgsmål: 

1) Hvordan sikres og fremmes en forsyning af bæredygtigt dansk træ?  

2) Hvilke nye anvendelsesformer af træ kan med fordel fremmes for at understøtte den grønne omstil-

ling?  

Afgrænsning    

Skovrådet vil fokusere på de eksisterende skove, da Skovrådet i 2020 arbejdede med temaet ”fremme skov-

rejsning som klimavirkemiddel i Danmark” og gav anbefalinger herom, og da potentialet til at fremme pro-

duktion af bæredygtigt træ til den grønne omstilling på kortere sigt er størst i de eksisterende skove.   

Opgave og arbejdsform  

Der nedsættes to underudvalg: Underudvalg om at sikre og fremme en forsyning af bæredygtigt dansk træ 

og Underudvalg om nye anvendelsesformer af dansk træ til fremme af den grønne omstilling.  

 

Underudvalg om at sikre og fremme en forsyning af bæredygtigt dansk træ har til opgave at undersøge og 

drøfte de nuværende og fremtidige rammer for produktion af bæredygtigt træ, herunder hvordan produktio-

nen af dokumenterbart bæredygtigt træ fremmes f.eks. ved certificering.  

 
1 Med grøn omstilling menes: Omstilling fra et fossilbaseret samfund til et samfund, hvor det langsigtede mål om klima-
neutralitet opnås ”så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, 
bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, samt at dansk er-
hvervsliv skal udvikles og ikke afvikles” (jf. klimalovens §1).  

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/BOU/bilag/104/2381471.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/0cdb3dae-88c9-444b-a3d7-283ff83fc217/H%C3%B8ringsudkast_Handlingsplan%20for%20cirkul%C3%A6r%20%C3%B8konomi_National%20plan%20for%20forebyggelse%20og%20h%C3%A5ndtering%20af%20affald%202020-2032.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/0cdb3dae-88c9-444b-a3d7-283ff83fc217/H%C3%B8ringsudkast_Handlingsplan%20for%20cirkul%C3%A6r%20%C3%B8konomi_National%20plan%20for%20forebyggelse%20og%20h%C3%A5ndtering%20af%20affald%202020-2032.pdf
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/politisk-aftale-om-lovkrav-til-traebiomasse
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/politisk-aftale-om-lovkrav-til-traebiomasse
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Underudvalg om nye anvendelsesformer af dansk træ til fremme af den grønne omstilling har til opgave at 

undersøge og drøfte hvilke nye anvendelsesformer af dansk træ, der kan fremme den grønne omstilling, her-

under særligt hvordan biomasse til afbrænding kan benyttes til nye formål i fremtiden og hvordan træ i hø-

jere grad kan indgå i den cirkulære økonomi. 

Begge underudvalg skal udarbejde et baggrundsnotat og udkast til anbefalinger, som skal samles til én illu-

strativ og lettilgængelig rapport.  

Sammensætning 

Underudvalg om at sikre og fremme en forsyning af bæredygtigt dansk træ består af: Formand for under-

udvalget Johan Husfeldt (Friluftsrådet), Christian Holck (Landbrug & Fødevarer), Michael Glud (HedeDan-

mark), Lisbet Christoffersen (Verdens Skove) og Niels Otto Lundstedt (Dansk Skovforening).  

Underudvalg om nye anvendelsesformer af dansk træ til fremme af den grønne omstilling består af: For-

mand for underudvalget Tanja Blindbæk Olsen (Dansk Skovforening), Henrik Skibsted Jakobsen (Danske 

Træindustrier) og Kristian Gernow (Skovdyrkerne).  

Proces for arbejdet 

Underudvalgene tilrettelægger selv deres møde- og arbejdsform, men forventes primært at bestå af virtuelle 

møder. Underudvalgene bedes løbende koordinere deres arbejde. For at sikre den løbende koordinering vil 

Skovrådsformanden deltage som menigt medlem i begge underudvalg. Desuden vil der afholdes et virtuelt 

statusmøde i Skovrådet i september 2021.  

Formanden vil med bistand fra sekretariatet sammenfatte notater og anbefalinger fra de to underudvalg, og 

det samlede udkast til slutprodukt udsendes til Skovrådet to uger inden Skovrådsmødet d. 12. oktober 2021, 

hvor Skovrådet tager endeligt stilling til udkastet.  

De universitetsudpegede rådsmedlemmer vil bidrage med forskningsbaserede analyser og vurderinger til ud-

valgsarbejdet, men er ikke ansvarlige for den endelige rapport og anbefalinger. 

 

Vedtaget ved ordinært møde i Skovrådet d. 28. juni 2021 


