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FORORD
Geologerne kalder vores æra den antropocæne tidsalder, fordi 
menneskelige aktiviteter og ikke kun naturens processer i dag 
er afgørende for planetens udvikling. Det betyder konkret, at vi 
med vores politiske beslutninger og kollektive handlinger har 
ansvaret for Jordens fremtid.

Miljøtiltag og naturbeskyttelse har været en del af EU’s arbejde 
gennem flere årtier. I 1980’erne blev miljøet for alvor et politisk 
spørgsmål, og det kom med i EU-traktaten gennem den såkaldte 
EF-pakke i 1987. Op gennem 1990’erne var bæredygtighed i fo-
kus, og begrebet kom med i Amsterdam-traktaten i 1999. De sid-
ste 20 år har klima været nøglebegrebet, og det står omtalt en en-
kelt gang i Lissabon-traktaten, der siden 2009 har været grund-
loven for EU-samarbejdet.

I de senere år har både politikere og den bredere offentlighed fået 
øjnene op for, hvor stor en udfordring den globale opvarmning 
er, og hvor mange komplekse kriser der følger med klimakrisen. 
Ikke mindst biodiversitetskrisen, der ser ud til i lyntempo at for-
årsage den sjette masseuddøen af arter i planetens historie.

Der er ingen vej uden om at forholde sig til skovene, hvis de to 
store udfordringer skal løses. DEO og den grønne organisation 
Verdens Skove er derfor gået sammen om at udgive denne bog, 
der lanceres i sammenhæng med en stribe skovvandringer med 
EU-debat, der afholdes i foråret 2022.

Bogen indeholder bidrag fra Verdens Skove; Freja Tybirk Kvist, 
der er studerende og praktikant, Lilian Nielsen, der frivillig i 
Dansk Natur-gruppen, og Anne-Sofie Sadolin Henningsen, der 
er ansat som rådgiver. Fra DEO er der bidrag fra EU-journalist 
Staffan Dahllöf, projektleder Tina Mensel og chefanalytiker Ras-
mus Nørlem Sørensen. Morten Bønke Pedersen fra DEO har bi-
draget med redigering af bogen.
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Bogen er en del af det store europæiske borgerhøringsprojekt 
»Konferencen om Europas fremtid« og har modtaget støtte fra 
Europa-Nævnet.

Rasmus Nørlem Sørensen, 
ansvarshavende redaktør
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DEN LEVENDE OG DYNAMISKE SKOV

Klimaforandringer og fældning af skovene foregår i dag i et 
uhørt højt tempo. Hvis vi vil sikre biodiversitet og stabile 
klimatiske forhold, er det helt afgørende, at vi betragter skov
ene som en nøgleopgave. De har kolossal indflydelse på 
vores liv, selvom vi måske ikke oplever dem som en del af 
vores hverdag.

Af Freja Tybirk Kvist og Lilian Nielsen

Skoven er meget mere end en samling af træer. Den er et økosy-
stem, der opretholder livsvigtige funktioner og er med til at sikre 
naturens balance på Jorden. Skovene er hjem for mange dyr og 
planter, den giver skygge og køler jorden og har stor indflydelse 
på klimaet både lokalt og globalt.

Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) defineres 
en skov som et areal på mindst en halv hektar med træer, der er 
mindst fem meter høje, og hvor trækronerne dækker mindst 10 
procent af det areal, træerne står på. Tidligere var definitionen 
mere fri, og man kunne opfatte skov som et ubestemt areal med 
flere eller færre træer og med større eller mindre variation af ar-
ter, alder og tæthed.

Men uanset hvordan vi mennesker definerer skoven, har den 
stor betydning for os. For nogle er den et sted, hvor man produ-
cerer træ. For andre er den ensbetydende med spændende na-
turoplevelser, og for en tredje gruppe udgør den det materielle 
og kulturelle livsgrundlag.

Efterhånden som naturen har udviklet sig, har også landskabet 
og skovenes fremtoning ændret sig. Billederne rækker i dag fra 
ensartede, højstammede bøgeskove uden undervegetation til 
åbne, mangfoldige skovlandskaber. De europæiske skove, som 
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de står i dag, er resultatet af en lang udvikling, præget af kli-
maændringer og naturens samspil med mennesker og store dyr.

Skovens historie
Europas nuværende skove bredte sig efter sidste istid. I perio-
den fra år 8000-10.000 f.v.t. med birk, pil, bævreasp og fyr, sene-
re hassel, lind, eg, elm og ask og fra omkring 1000 f.v.t. med bøg, 
der begyndte at vinde frem i områder med milde vintre. Læn-
ge græssede elefanter, bisoner, urokser, elge og vildheste i åben 
skovnatur, indtil klimaforandringer og menneskers jagt gjorde 
en ende på det meste af megafaunaen på kontinentet. Af store 
græssere finder man nu kun krondyr, rådyr, og elge, der, ligesom 
vildsvin, er med til at holde skovene lysåbne til glæde for den 
biologiske mangfoldighed.

Mennesket har haft stor indflydelse på skovenes udbredelse. 
Dette har også været tilfældet i Danmark. Med agerbrugets ud-
bredelse i Danmark fra ca. 4000 f.v.t skrumpede skovarealet, så 
det omkring år 1000 e.v.t. dækkede 70 procent af Danmark. I lø-
bet af de følgende 800 år faldt skovarealet til kun 2 procent, som 
følge af hugst til især brænde og udpining af jorden.

Egentlig skovbrug med træproduktion tog sin begyndelse i Dan-
mark i slutningen af 1700-tallet, hvor landet blev opdelt i land- 
og skovarealer, og hvor fremmede træarter blev indført. Afskov-
ningen havde på det tidspunkt nået et sådant omfang, at en ny 
lov om fredsskov blev indført i 1805. Den havde til formål at sik-
re, at træproduktionen blev opretholdt ved at visse arealer blev 
genplantet efter fældning, og at fredskovsarealet blev fordoblet. 
Fra 1875 plantede man desuden skov systematisk, både for at 
hindre sandflugt, producere juletræer og sikre træ til byggeri. I 
1989 vedtog Folketinget at udvide det danske skovareal, primært 
med fokus på driftskove, til 25 procent af Danmarks areal i løbet 
af de næste 100 år.
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Rydning af tempereret skov er i dag ophørt i Europa, hvilket dog 
ikke har betydet stop for hugst, men derimod kontinuerlig fæld-
ning kombineret med genplantning og udvidelse af skovarealet. 
Ofte karakteriseret ved monokulturelle træplantager, dræning, 
og højproduktive træsarter.

Kulturværdier i skoven
Ud over til skovdrift bruges skoven af mange mennesker i de-
res hverdag. Måske lufter man sin hund i skoven, sover i shelter, 
kører på mountainbike eller samler svampe. Måske går man på 
jagt eller bruger den til at finde ro og lytte efter fuglefløjt. Skoven 
står ofte i modsætning til byens travlhed og larm og er et yndet 
åndehul.

I starten af 1800-tallet var skovarealet i Danmark kun 2 procent 
af det samlede landareal. I takt med at skovene blev ryddet, blev 
skovens kulturbærende rolle også indskrænket. Selvom skov-
arealet er øget markant siden dengang, og i dag dækker knap 15 
procent af Danmarks samlede areal, viser en undersøgelse fra 
Friluftsrådet fra 2014, at afstanden til skoven er afgørende for, 
hvordan og hvor meget danskerne bruger den. Selvom den for-
bindes med afslapning og det at opleve naturen, er den for man-
ge ikke en integreret del af deres hverdag.

I andre dele af verden, hvor man ikke har fældet og ryddet i sam-
me omfang, er skovene i høj grad stadig kulturbærende. Her er 
der folk, der lever i, af og med skoven, og som har gjort det i 
mange tusinde år. Mange oprindelige folk er afhængige af store, 
sammenhængende skovlandskaber til at understøtte deres leve-
vis. Her bor de, samler mad, jager, dyrker afgrøder i svedjebrug 
og fisker.

Derudover er oprindelige folks traditioner og religiøse praksis-
ser ofte forankret i skoven. I nogle kulturer er træet et bindeled 
mellem Jorden og himlen og symboliserer forbindelsen mellem 
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den umiddelbare verden og den spirituelle verden, hvor forfæd-
rene hører til. Eksempelvis spillede det tropiske La Ceiba-træ en 
enorm kulturel rolle for Mayafolket, og i den nordiske mytologi 
symboliserer verdenstræet Yggdrasil verdens akse.

Skoven som økosystem
Skovenes udbredelse og artsrigdom er dybt afhængig af klima 
og nedbør. I den nordlige, tempererede klimazone, som meget 
af Europa befinder sig i, består skovene overvejende af nåle- og 
løvtræer, der er tilpasset kolde vintre. De tropiske skove, blandt 
andet regnskovene, breder sig langs ækvator, hvor temperaturen 
er høj, og der falder meget regn. Artsrigdommen i skovene vari-
erer meget. De normalt artsfattige nåleskove er domineret af 2-3 
træarter per hektar, mens der i tempereret løvskov findes 10-30 
arter per hektar. Til sammenligning er der op til 300 træarter 
per hektar i en tropisk regnskov.

Det lokale klima er bestemmende for skovene, men skovene på-
virker også klimaet. Både på lokalt og globalt plan. Lokalt skaber 
skovene skygge og reflekterer en del af solens lys. De er dermed 
med til at regulere de lokale temperaturer. Skyerne skabt over 
skoven giver lokal regn, men har også indflydelse på regnmæng-
derne i andre dele af verden.

Atmosfærens CO2 bindes som kulstof i planter og jordbund og 
ender efter mange millioner år som fossilt kulstoflager. Sunde 
skove bidrager til at modvirke klimaforandringer ved at optage 
og lagre CO2 fra atmosfæren. Skovfældning og afbrænding af 
skov udleder enorme mængder CO2 og fjerner tilmed de sko-
ve, der også i fremtiden kunne have optaget CO2, ofte for at give 
plads til mere landbrug, beboelse og infrastruktur.

Tab af biodiversitet
Skoven har en central rolle, når det kommer til at sikre stabile 
klimatiske forhold. Men den er mindst lige så vigtig til at sikre 
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den biologiske mangfoldighed på jorden. 80 procent af jordens 
landlevende arter er afhængige af skovene.

Når forholdene for dyr og planter ændres, flytter dyrene og plan-
terne sig til nye steder med bedre leveforhold. Men når deres ha-
bitater forsvinder, uddør arterne. Klimaforandringerne og af-
skovningen foregår i dag i så hurtigt et tempo, at dyr og planter 
ikke kan tilpasse sig, sprede sig eller flytte sig så hurtigt, som det 
er nødvendigt. Dette er hovedårsagen til det store tab af biolo-
gisk mangfoldighed, vi ser i dag – et tab, der er uopretteligt.

I Danmark er skovene levested for mere end 60 procent af vores 
rødlistede dyre- og plantearter, som blandt andet trues af man-
gel på levesteder. Det skyldes især, at skovene er små, opsplittede 
og intensivt drevet, så der ikke efterlades meget plads til dyre- og 
planteliv. Populationerne bliver derfor for små til at kunne for-
mere sig og overleve. Knap 15 procent af Danmarks nuværende 
areal er skov.

Økosystemtjenester
Udover at optage CO2 fra atmosfæren er skovene afgørende for 
at skabe balance i andre dele af Jordens økosystemer. Skove ska-
ber vanddampe, som stiger op og bliver til skyer i atmosfæren, 
der hjælper til at holde temperaturen på jorden nede. Skyerne 
giver nedbør og holder tørke fra døren. Træernes rødder hjæl-
per til at mindske overfladeafstrømning af regnvand, som ellers 
kan skabe problemer med jorderosion og ødelæggelser i vegeta-
tionen. Skovene er altså vigtige for at opretholde balancen i det 
hydrologiske kredsløb, og skovrydning kan medføre store prob-
lemer for regncyklussen og vandforsyningen.

Økosystemer omfatter også andre goder og tjenester, som vi 
mennesker får fra naturen. Blandt andet forsyning af mad, byg-
gematerialer, medicin, bestøvning, luftkvalitet og kultur, eksem-
pelvis æstetik, identitet og sociale relationer. Nogle af goderne 
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kan omsættes til varer, mens andre er til fri, offentlig afbenyt-
telse. Forringelse eller forbedring af de fælles goder lokalt eller 
globalt har ofte ingen konsekvenser for dem, der står bag æn-
dringerne, men for dem, der er afhængige af goderne, kan det 
betyde liv eller død. Afskovning og klimaforandringer er eksem-
pler med globale dimensioner, der har negative konsekvenser for 
blandt andet vandforsyning, biodiversitet og bosætning.

Skovenes tilstand
FN’s klimapanels (IPCC) rapport fra august 2021 slog endnu en-
gang fast, at vi befinder os i en alarmerende situation med hasti-
ge klimaforandringer og et endnu hastigere tab af biodiversitet. 
I kampen mod klimaforandringer og biodiversitetstab spiller 
skov en en stor rolle. Den store fældning og afbrænding af særligt 
tropisk skov har udledt store mængder CO2 til atmosfæren, og 
den globale afskovning står for omkring 11 procent af de globa-
le CO2-udledninger. Hvis vi skal nå reduktionsmålene for driv-
husgasudledningerne og stoppe tabet af arter, er det derfor helt 
afgørende at få sat en stopper for afskovningen.

Skove er værdifulde både for reguleringen af vores klima og for 
biodiversiteten, det vil sige alle de dyr, planter og svampe, der 
har hjemme i skoven, ligesom skove er livsgrundlag og kultu-
relt arnested for mange mennesker verden over. Det er derfor 
vigtigt, at vi passer på vores skove og værner om deres kvalitet. 
Vi har ansvaret for at skabe betingelser for en positiv udvikling i 
Europas og verdens skove, og for at det skal lykkes, er vi nødt til 
at tænke og handle både sammenhængende og hurtigt.
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NÅR SKOVEN FORSVINDER 
I BARE TRÆER

EU’s nye skovstrategi splitter medlemslandene mellem dem 
med mange træer og dem med få. Samtidig lægger Kommis
sionens længe ventede forslag til en taksonomiforordning, 
der opstiller kriterier for, hvornår en investering kan kaldes 
grøn, an til landing. Også her tegner sig en magtkamp mel
lem medlemslandene.

Af Staffan Dahllöf

Der synes at gøre sig en regel gældende, når EU’s medlemslande 
forholder sig til spørgsmålet om Europas skove. Jo færre træer et 
medlemsland har, desto større er engagementet i, at EU-regler 
skal beskytte og bevare. Og omvendt, jo større skove et land rå-
der over, desto mindre er interessen i en fælles skovpolitik. Mod-
standen mod en fælles skovpolitik er altså størst, der hvor træ-
erne er flest.

På trods af intern uenighed nåede medlemslandene i november 
2021 til enighed om en ny EU-skovstrategi. Selv om strategien er 
et tydeligt tegn på, at skovpolitik nu er rykket højere op på den 
europæiske dagsorden, besvarer den langt fra spørgsmålet om, 
hvad bæredygtighed egentlig dækker over, og hvem der bestem-
mer om, skovbrug skal kaldes for grønt eller brunt.

Med strategien er det lykkedes medlemslandenes ministre at bli-
ve enige om, at skovbrug spiller en nøglerolle i EU’s overgang 
til en »grøn, klimaneutral og konkurrencedygtig bio-økonomi«. 
Men enigheden var ikke påfaldende stor. Derfor understregede 
ministrene også nødvendigheden af en »balance mellem miljø-
mæssige, sociale og økonomiske aspekter«. En balance, der skal 
respektere og vedligeholde »forskellene i skovforvaltning« mel-
lem lande og regioner. 
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Derudover, som for at strø salt i såret, gav flere medlemslande 
udtryk for »skepsis overfor værdien« af nationale skovforvalt-
ningsplaner i det hele taget, hvilket også var forudset i Kommis-
sionens oplæg.

Strategier med ringe effekt
EU’s nye skovstrategi er den første af sin slags – og så alligevel 
ikke. For Kommissionen, EU’s daglige embedsmandsregering, 
udstyrede allerede i 2013 de på daværende tidspunkt 28 med-
lemslande med en skovstrategi. Den byggede på en skovhand-
lingsplan for årene 2007-2011, som igen refererede til skovstra-
tegien fra 1998. Ingen af disse tidligere planer og strategier har 
dog sat afgørende spor i naturen. EU’s Revisionsret, der svarer til 
de danske rigsrevisorer, fandt i oktober 2021, at den hidtil førte 
skovpolitik kun havde givet begrænsede resultater.

I strategien fra 2013 konstaterede Kommissionen, at traktaten, 
EU’s grundlov og arbejdsmanual, ikke indeholder nogle speci-
fikke bestemmelser om skovpolitik – til forskel fra artikler om 
for eksempel fiskeri, landbrug og miljø. Manglen på traktat-
grundlag er noget, som de store skovlande, der traditionelt er 
modstandere af fælles tiltag, er blevet ved med at påpege.

Samtidig har andre hensyn sat skove, skovbrug og skovpolitik 
højere op på dagsordenen. Det er hensyn som biodiversitet, bio-
brændsler og genbrug af træ i forskellige sammenhænge, og som 
har grøn omstilling og klimapolitik som de helt overordnede ru-
brikord.

Skovstrategien præsenteres som én af otte (i nogle sammenhæng 
én af elleve) flagskibsinitiativer, der alle skal bidrage til klima-
neutralitet i 2050 med delmålet om 55 procents CO2-reduk tion 
i 2030.
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Gamle love og en enkelt ny
I en meddelelse fra Kommissionen fra den 18. juni 2018, peger 
Kommissionen på ikke færre end otte eksisterende EU-love, som 
skal føre strategien ud i livet: Habitatdirektivet, Fugledirektivet, 
Miljøværnsdirektivet, Direktivet om miljøkriminalitet, Direk-
tivet om strategisk konsekvensanalyse og Direktivet om vurde-
ring af virkningerne på miljøet (aktuelt omtalt som ’VVM-di-
rektivet’ i forbindelse med ø-boligprojektet Lynetteholmen i Kø-
benhavn).

Derudover fremsendte Kommissionen i efteråret 2021 et lov-
forslag om at bremse eller standse import af varer til EU, som 
medfører skovrydning i Asien, Afrika og Latinamerika. Forsla-
get blev hilst velkommen af miljøorganisationer som en mulig  
game-changer – eller i det mindste et efterspurgt initiativ i den 
rigtige retning. Men det blev også mødt af kritik. Organisation-
erne pegede på, at forslaget ikke omfatter afskovning til fordel 
for dyrkning af afgrøder som majs og gummitræer, at det ikke 
omfatter savanneskove og vådområder, og at det ikke omfatter 
bankers finansiering af skovrydning i troperne.

Hvordan medlemslandene vil stille sig til forslaget i Minister-
rådet, er endnu ikke kendt, men EU-Parlamentet forventes at 
bakke op og sandsynligvis stille sig bag nogle af de stramninger, 
som miljøorganisationerne efterlyser. De to lovgivende instan-
ser, Ministerrådet og Parlamentet, skal dog blive enige, før for-
slaget kan blive til bindende lov.

Endelig indeholder EU’s skovstrategi en opfordring til EU-bor-
gere, foreninger, virksomheder og myndigheder om at plan-
te mindst 3 milliarder træer frem til 2030. Opfordringen skal 
kunne følges via et website med den indbyggede funktion Map-
MyTree (’kortlæg mit træ’). Selvom det kan være svært at fore-
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stille sig, hvor meget 3 milliarder nye træer vil fylde i landskabet, 
skønner Kommissionen, at de nye træer vil udvide EU’s samlede 
skovareal med mellem 1,3 og 1,9 procent.

På trods af de mange eksisterende love og de mange hensigter og 
mål er det heller ikke nemt at identificere, hvad den nye strate-
gi vil få af konsekvenser. Dokumenterne domineres af ord som 
’fremme’, ’forbedre’, ’opfordre’, ’vejlede’ og ’sørge for’.

Forpligtelser og milepæle
Der er dog også formuleringer om forpligtende tiltag og om nye 
måder at finansiere forslaget på. For det første skal der indføres 
et obligatorisk system for overvågning, rapportering og dataud-
veksling med det formål at få et samlet og sammenligneligt bil-
lede af tilstanden for de europæiske skove.

For det andet opfordres medlemslandene til at føje skovbrug 
til den fælles landbrugspolitik – Common Agricultural Policy 
(CAP). Det vil gøre det muligt at indføre støtteordninger på lin-
je med de bidrag fra EU-kassen, som i mange år er tilgået land-
bruget. Landene skal også selv kunne give støtte til skovejere 
og skovforvaltere, som opfylder betingelserne for miljøvenlige 
skovningsmetoder.

Endelig skal EU have nye fælles regler for restaurering og gen-
etablering af truede eller ødelagte økosystemer.

Der er også milepæle i den nye strategi, som skal gøre det muligt 
for borgerne at følge med i, hvad der sker på området allerede 
fra 2022. En milepæl er websitet for de 3 milliarder ny træer. En 
anden er retningslinjer for miljø og diversitetsvenligt skovbrug. 
En tredje er en fælles platform for overvågning af træer med link 
til plantningsjournaler. En fjerde er certifikater, mærkningsord-
ninger og hashtags til brug for personer, der er engagerede i bæ-
redygtigt skovbrug.
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Træer splitter
Tiltagene har splittet medlemslande i to lejre. Skillelinjen går 
groft sagt mellem dem med mange træer og dem med få. I juli 
2021, kort efter at EU-Kommissionen havde præsenteret sit for-
slag, stillede 11 medlemslande sig bag et fælles brev. De mente, at 
et nyt system for overvågning og sammenligning af skovenes til-
stande ville føre til »hidtil usete administrative byrder«.

Rangeret efter hvor stor en del af deres areal, som er optaget af 
skove, tæller de 11 lande: Finland (75 procent), Sverige (73 pro-
cent), Letland (55 procent), Estland (53 procent), Tyskland (51 
procent), Polen (51 procent), Rumænien (49 procent), Østrig (48 
procent), Slovakiet (47 procent), Tjekkiet (33 procent) og Un-
garn (24 procent).

Ifølge opgørelsen fra Revisionsretten i EU er kanp 15 procent af 
Danmark dækket af skov. Mens skovene herhjemme har navne 
som Gribskov og Rold skov, defineres skoven i Sverige ved alt 
det, som ikke er byer, industriområder, veje eller dyrkede mar-
ker. Spanien, Portugal og Grækenland er også skovrige lande 
med mere end 50 procent af deres arealer dækket af skove. På 
trods heraf fylder skovbrug og fremstilling af trævarer, papir og 
papirmasse mindre i deres økonomier end i de nordiske, baltiske 
og centraleuropæiske lande. Ifølge EU-Parlamentets egen opgø-
relse dækker skovene 38 procent af EU-landenes samlede areal.

Hvad satellitbillederne (måske ikke) viste
Argumenterne fra landene, der forholder sig kritisk til EU’s stra-
tegi, følger to spor. Et spor der handler om EU’s manglende beføj-
elser, og et spor der handler om, at Kommissionens skovstrategi 
bygger på forkerte eller misvisende oplysninger. 

Argumentet om, at EU skal blande sig udenom på dette område, 
har holdt ved siden de skovrige lande Sverige, Finland og Østrig 
blev medlemmer i 1995. Juridisk set har argumentet den samme 
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værdi som dengang. Politisk er argumentet blevet svækket i den 
forstand, at spørgsmålet om skovbrug ikke længere kan adskilles 
fra klimadagsordenen og dagsordenen om den grønne omstil-
ling. Dagsordener, som alle medlemslande står bag – eller i hvert 
fald siger, de står bag.

Argumentet om, at skovstrategien er et skrivebordsprojekt base-
ret på forkerte og misvisende oplysninger, er en til dels teknisk 
diskussion, men samtidig en diskussion, der afspejler det klas-
siske modsætningsforhold mellem miljø- og erhvervsinteresser.

I en meget omtalt artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature 
fra sommeren 2020 anslås det, at skovfældning i Europa er øget 
dramatisk efter 2015 på grund af øget efterspørgsel på træpro-
dukter. En voksende klimabevidsthed kan på den måde siges at 
have medvirket til en øget klimabelastning. Artiklen anfører, 
at det høstede skovareal i perioden 2016-2018 blev øget med 49 
procent sammenlignet med perioden 2011-2015, og at skovene i 
EU tabte 69 procent af deres biomasse. Forfatterne til artiklen er 
ansatte ved EU’s forskningscenter JRC (Joint Research Centre) i 
Ispra i Italien, og deres budskab er blevet citeret og brugt af både 
EU-Parlamentet og miljøkommissær Virginijus Sinkevičius.

Ti måneder senere satte 33 forskere fra 13 lande spørgsmålstegn 
ved artiklen. De mente, at skovfældningen var øget med 6 pro-
cent og ikke med 69 procent målt i tabt biomasse som påstået i 
artiklen. Ifølge kritikerne var fejlen, at satellitbillederne ikke var 
sammenlignelige med billeder fra før 2015, da sensorteknologi-
en og billedopløsning i mellemtiden var blevet forbedret. Derud-
over registrerede billedanalysen ikke ødelæggelser i form af stor-
me, brænde og tørke – det vil sige den naturlige eller klimaskabte 
skovning. Billedanalyserne, der lå til grund for den oprindelige 
artikel, var heller ikke i overensstemmelse med nationale skov-
ningsdata, som bygger på feltrapporter.
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Fældningen af svenske skove var i realiteten blevet mindsket 
med 8 procent – og ikke øget med 36 procent, som påstået af 
EU-forskerne i Nature. I hvert fald ikke, hvis man skal stole på de 
svenske kritikere. Uanset hvem man stoler på, kom debatten for 
udenforstående til at fremstå som påstand mod påstand.

Debatten gav ekko i mange akademiske fora, og en mulig kon-
klusion blev, at fjernanalyse baseret på satellitdata må følge gene-
relle metoder og protokoller, så det bliver muligt at sammenligne 
data over tid. Forskere må forholde sig til de samme faktiske til-
stande, som de derefter så kan vurdere forskelligt.

Striden om taksonomien
Vanskeligheden ved at blive enige om, præcis hvad man taler 
om, viser sig i endnu højere grad i diskussionen om definitionen 
af bæredygtighed. En tilsyneladende teknisk og upolitisk EU-lov 
fra juni 2021 skjuler store politiske modsætninger og en indædt 
magtkamp mellem EU’s institutioner og medlemslande. Det er 
Taksonomiforordningen, på officielt EU-dansk »Forordning om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investerin-
ger og om ændring af forordning (EU) 2019/2088«.

Taksonomi – efter det græske taxis (orden) og nomos (lov) – er 
læren om inddeling af naturen i arter, slægter, familier etc. For-
målet med taksonomiforordningen er at få etableret en fælles 
definition af, hvad der tæller som bæredygtige økonomiske til-
tag. Forordningen indeholder seks forskellige miljømål, men er 
samtidig binær: Enten er en investering grøn, det vil sige miljø-
mæssigt bæredygtig, eller også er den brun. Noget kan altså tyde 
på, der er tale om en sort-hvid – eller måske snarere grøn-brun 
– tilgang til bæredygtige investeringer.

Ifølge EU’s Platform on Sustainable Finance, en ekspertgrup-
pe nedsat af Kommissionen, er forordningens regler dog ikke et 
spørgsmål om enten-eller. I deres rapport fra juli 2021 kan man 
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læse: »I virkeligheden er taksonomien ikke binær, men tilskynd-
er snarere til aktiviteter, der møder høje standarder for miljø-
præstationer målt i forhold til objektive kriterier.« Spørgsmålet 
er så, om denne uddybning tjener til en større afklaring.

Den svenske Skogsstyrelsen, myndigheden som administrerer 
reglerne for skovbrug i Sverige, oplyser, at man fortolker forord-
ningen således, at en aktivitet eller investering enten er godkendt 
som bæredygtig, eller bliver stemplet som ikke-bæredygtig eller 
ikke godkendt. Det har ikke været muligt at få et klargørende 
svar fra Kommissionen selv.

I juni 2021 protesterede Sverige mod forordningen. Sammen med 
brancheorganisationer og virksomheder frygtede den svenske re-
gering at blive ramt af definitionerne på skov og biologisk jord-
kvalitet og EU’s tiltag for at øge biodiversiteten. Det er særligt den 
svenske praksis med at fælde store skovarealer med brug af tun-
ge maskiner og derefter genplantning, som risikerer at ødelæg-
ge markbiologien. Og det er denne praksis, svenskerne frygter, at 
EU’s tiltag vil sætte en stopper for.

På samme tidspunkt vedtog Kommissionen en såkaldt delege-
ret retsakt om de specifikke definitioner af bæredygtighed. Dele-
gerede retsakter er regler, som Kommissionen kan vedtage, selv 
om den består af embedsmænd, som ikke er politisk valgte. Par-
lamentet og Ministerrådet kan så standse, men ikke ændre på 
Kommissionens forslag, hvis bare modstanden er stor nok. Det 
kræver et flertal i Parlamentet eller et kvalificeret flertal i Rådet 
(55 procent af medlemslande som repræsenterer mindst 65 pro-
cent af EU’s samlede befolkning).

Til forskel fra almindelig EU-lovgivning, som vedtages med 
kvalificeret flertal, bruges det kvalificerede flertal altså til at for-
hindre de regler, som Kommissionen stikker ud, når det drejer 
sig om delegerede retsakter. Det styrker Kommissionen på be-
kostning af Parlamentet og Rådet.
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Sverige fik i efteråret 2021 selskab af Finland, som også mener, at 
Kommissionens definitioner af bæredygtighed er »vanskelige at 
forstå«, »vanskelige at verificere« og »ikke tjener sit formål.« Fin-
land gentog i en udtalelse, at detailstyring af skovbrug er og bør 
være et rent mellemstatsligt anliggende – altså noget, EU skal 
blande sig uden om.

De to nordiske skovlande er meget langt fra at udgøre et bloke-
rende flertal i Rådet. Men der findes også andre lande, som af an-
dre grunde har modsat sig forordningen.

»Hele realøkonomien«
Før rådsmødet i december 2021 meldte 13 medlemslande ud, at 
de ville modsætte sig Kommissionens forslag til taksonomifor-
ordningen. Grundene hertil var forskellige: Frankrig, Finland, 
flere østeuropæiske lande og til dels Sverige mener, at atomkraft 
skal defineres som en grøn energiform. Andre lande med Tysk-
land i front er i gang med en omstilling fra kulbaseret el til el 
fremstillet af naturgas, ligesom Danmark gjorde det i 1980’erne 
og 1990’erne. De ønsker derfor ikke at se naturgas som brunli-
stet.

Selvom naturgas er et bedre alternativ end kul betragtet i for-
hold til CO2-udledning, udgør lækket og ikke-forbrændt me-
tangas en mere aggressiv drivhusgas end kuldioxid. En gasba-
seret energiforsyning menes derfor ikke være på linje med en 
klimavenlig omstilling. Dertil kommer det geopolitisk spegede 
spørgsmål om, hvor gassen skal komme fra. Norge, USA, Mel-
lemøsten, Nordafrika eller Rusland? Og som om tiltaget ikke var 
konfliktfyldt nok, har flere EU-lande også meget bestemte hold-
ninger til, hvorfor lige præcis deres landbrugsindustri skal be-
tegnes som grøn.

Det lykkedes Kommissionen at kapsle modsætningerne inde ved 
at vedtage reglerne for skovbrug før jul. På dette tidspunkt var 
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der nemlig ikke et stort nok flertal imod denne del af forslaget. 
Til gengæld blev regler for naturgas, atomkraft og landbrug fjer-
net fra lovteksten og vil blive behandlet i separate retsakter.

Formelt set er taksonomiforordningen med dens delegerede 
retsakter en finansmarkedsregulering. Men i virkeligheden an-
går den noget langt større. For EU’s definition af, hvad der tæller 
som grønne og brune aktiviteter, vil komme at styre investering-
er fra pensionsfonde, kapitalfonde, banker og andre finansie-
ringskilder i lang tid fremover. Og det vil igen få store følgevirk-
ninger for beskæftigelse, eksport og medlemslandenes industri-
strukturer.

Eller som en EU-embedsmand tæt på forhandlingerne udtryk-
ker det: »Det, vi taler om her, er forandringer af kapitalomkost-
ningerne for hele den europæiske realøkonomi. Dette er uhørt 
stort. Det er politik«.
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KAN EU STOPPE 
DEN GLOBALE AFSKOVNING?

EUKommissionens forslag til en antiafskovningslov på
lægger europæiske virksomheder ansvaret for at modvirke 
afskovning – blandt andet ved få styr på deres underleve
randører. EU kan potentielt gøre en stor forskel for verdens 
skove, men det kræver, at en række huller i lovudspillet bliv
er lukket.

Af Anne-Sofie Sadolin Henningsen

Amazonas. Grønt så langt øjet rækker. Træernes kroner breder 
sig i alle retninger. Men noget forstyrrer billedet. Brune, golde 
marker har indtaget det grønne paradis, side om side som felter-
ne på et skakbræt. Det grønne synes ikke længere så grønt. Og 
dér! En stor røgsøjle tårner sig op. Skoven står i flammer.

Amazonas er ikke det eneste område, der oplever afskovning og 
skovbrande. Siden 1990 har vi på verdensplan mistet over 420 
millioner hektar skov, især i de tropiske områder. Det svarer 
ifølge FN’s fødevare og landbrugsorganisation (FAO) til 10 pro-
cent af verdens skovareal. Det er alarmerende af flere forskellige 
grunde, og afskovning er i dag ansvarlig for 11 procent af ver-
dens CO2-udledning.

Selvom skovbrande og rydning af uvurderlig natur ofte kan føles 
langt fra vores hverdag, hænger det uløseligt sammen med vores 
stigende forbrug og den globale handel. I en rapport fra Science 
Direct fra maj 2019 blev det slået fast, at mellem 29 og 39 procent 
af de menneskeskabte CO2-udledninger fra afskovning i dag er 
relateret til international handel. Der er med andre ord tale om 
et globalt problem, der ikke bare kan løses lokalt. 
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EU’s ansvar
Gennem vores import er vi i Europa ansvarlige for omkring 16 
procent af al afskovning, der er relateret til international handel. 
Kun overgået af Kina, der er ansvarlig for 24 procent. Dit og mit 
forbrug er med til at sætte Amazonas i brand, og giver incita-
menter til at rykke landbrug og anden rovdrift længere og læn-
gere ind i skoven.

EU har faktisk gode intentioner. Det har længe været EU’s mål at 
leve op til sit internationale ansvar og begrænse importen af rå-
varer, der forårsager afskovning, når de bliver produceret. Målet 
er at sikre, at de varer, vi køber i supermarkederne, ikke trækker 
et spor af afbrændt regnskov efter sig. 

Den 17. november 2021 præsenterede EU-Kommissionen derfor 
sit udspil til en forordning, der skal forhindre, at netop varer im-
porteret til og eksporteret fra det europæiske marked har væ-
ret medvirkende til afskovning. Det er en forordning, der blandt 
andet har været efterlyst af EU-Parlamentet, NGO’er samt virk-
somheder, og som kommer i slipstrømmen af FN's klimakonfe-
rence COP26 i Glasgow i 2021, hvor 141 lande vedtog at stoppe al 
ulovlig afskovning inden 2030.

Et skridt i den rigtige retning
COP26 viste os, at der er kommet mere fokus på skoven og sko-
venes rolle som en del af løsningen på både klima- og biodiver-
sitetskrisen. Derfor er det også et skridt i den rigtige retning, at 
EU-Kommissionen er kommet med et udspil til en anti-afskov-
ningslov. Med sit udspil lægger Kommissionen op til, at europæ-
iske virksomheder skal udvise såkaldt rettidig omhu ved at have 
bedre styr på deres værdikæder for at sikre, at de ikke er med til 
at forårsage ødelæggelse af skovnatur. 

Udspillet foreslår en tredelt proces: Først skal virksomhederne 
indsamle al den information om varen, de er i stand til. Dernæst 
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skal de lave en vurdering af risikoen for, at varen har været med-
virkende til afskovning. Endelig skal virksomhederne, hvis der 
er en ikke-ubetydelig risiko for afskovning, håndtere risikoen og 
begrænse den, inden en vare kan importeres eller eksporteres 
til og fra EU. Virksomheder, der ikke lever op til forordningen, 
kan blive mødt med sanktioner i form af tilbageholdelse af varer, 
bødestraf eller ligefrem udelukkelse fra det europæiske marked.

Det er godt, at virksomhederne nu skal tage ansvar for deres 
værdikæder og samtidig bliver pålagt nogle konkrete anvisnin-
ger. Det er også værd at rose Kommissionen for at dække både 
import og eksport. I 2020 kunne FAO nemlig fastslå, at også de 
europæiske skoves tilstand i gennemsnit har været i tilbagegang 
i perioden 2010 til 2018, selvom skovdækket er blevet øget med 
9 procent siden 1990.

Dette blev bekræftet af den europæiske revisionsret i 2021, der 
kunne dokumentere, at 54 procent af alle skove i Europa var i 
svækket tilstand, og 31 procent var i decideret dårlig tilstand.

Hullerne skal stoppes
Den nye forordning er dog kun et lille skridt i den rigtige ret-
ning. Udspillet fra Kommissionen indeholdt allerede ved offent-
liggørelsen huller, der, hvis de ikke stoppes, har potentiale til at 
underminere de gode intentioner. Hvis Kommissionens udspil 
reelt skal stoppe afskovning, så skal der ændres en del i den en-
delige tekst. Der er især fem punkter, som EU bør kigge nærme-
re på.

Klare definitioner
For det første skal EU sikre, at de definitioner, som danner fun-
damentet for forordningen, er klare og ikke efterlader rum til 
fortsat afskovning. Afskovning dækker kun omlægning af skov 
til landbrug, og dermed er det ikke al konvertering af skov og 
økosystemer, der er medtaget i loven, og det burde det selvfølge-
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lig være. Også definitionen af skovforringelse er blevet ændret 
markant og dækker nu kun forringelse i forbindelse med »høst-
metoder, der ikke er bæredygtige«. Der er ikke længere fokus på 
skovens sundhed og trivsel, og det er svært at se, hvordan man 
skal måle og rapportere på skovforringelse baseret på den defi-
nition.

Kommissionens udspil opdeler plantager i to typer: Landbrugs-
plantage og skovplantage, hvor den sidste type stadig indgår i 
definitionen af »skov«. Når plantager defineres som skov, så be-
holdes muligheden for afskovning. Eksempelvis vil plantager, 
hvor der produceres gummi, falde ind under kategorien »skov«, 
og det samme er tilfældet for produktionsskov – monotone sko-
ve, hvor der produceres tømmer. Man kan derfor frygte, at pri-
mær skov fortsat vil blive ryddet til fordel for plantager, hvilket 
vil underminere hele forordningen.

De rigtige varekategorier
Dernæst skal EU sikre, at de varekategorier, der faktisk forår-
sager afskovning, er omfattet af loven. EU importerer og eks-
porterer mange varer, der produceres med risiko for afskov-
ning og naturødelæggelse – de såkaldte FERC-varer (Forest and 
Ecosystem-Risk Commodities). Det drejer sig især om palme-
olie og soja, der er ansvarlige for henholdsvis 33,95 procent og 
32,83 procent af EU’s import af afskovning, men der er også en 
lang række andre varer, som er medvirkende til, at skove sættes 
i brand og ødelægges verden over.

Derfor er det ærgerligt, at EU kun vælger at fokusere på seks va-
rer, nemlig soja, palmeolie, træ, kaffe, kakao og oksekød og ikke 
medregner alle varer med risiko for afskovning. Eksempelvis 
udelukkes gummi, majs og sukker, selvom den øgede interesse 
for disse tre råvarer medfører mere afskovning i de lande, hvor 
de produceres.
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I udspillet lægger Kommissionen op til, at listen af varer skal 
opdateres to år efter, forordningen er trådt i kraft. To år er dog 
lang tid, og meget skov kan nå at forsvinde på den tid som kon-
sekvens af eksempelvis øget majsproduktion i Brasilien. Dermed 
kommer udspillet til at fremstå som brandslukning – bogstave-
lig talt – og ikke som en præventiv beskyttelse af uvurderlig na-
tur.

Medtag alle økosystemer
Selvom der lige nu er meget fokus på skov og skovenes rolle, må 
man ikke glemme, at der også findes andre vigtige økosystemer. 
Ligesom skov kan de lagre kulstof, og bevarelsen af dem er es-
sentiel for at modvirke klimaforandringerne og tabet af biodi-
versitet. Tag for eksempel den brasilienske savanne, Cerradoen, 
der er et globalt hotspot for biodiversitet, men som allerede har 
mistet mere end halvdelen af sit areal til landbrug. Rydningen af 
Cerradoen udleder årligt 250 millioner tons CO2. Til trods for at 
Cerradoen alene står for 70 procent af EU’s afskovnings- og kon-
verteringsaftryk med forbindelse til soja, så vil den ikke være be-
skyttet under den nye forordning. 

Eller hvad med det brasilianske Pantanal, der er verdens største 
vådområde? 28 procent af dette kulstofrige og enormt mangfol-
dige økosystem gik op i flammer i 2020. Selvom vådområder er 
nogle af de største kulstoflagre på jorden, og derfor enormt vigti-
ge at inkludere i lovgivningen, så er de ikke dækket af Kommis-
sionens udspil.

Medtænkt menneskerettigheder
Udvidelse af landbrugsarealer, skovbrande og rydning af økosy-
stemer er ofte forbundet med brud på menneskerettighederne. 
Det er derfor også afgørende, at kommende lovgivning sikrer, 
at de varer, der importeres til EU, er produceret i overensstem-
melse med de internationale menneskerettighedskonventioner. 
Flere studier har vist, at oprindelige folk er de bedste til at beva-
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re naturen og skovene. EU bør derfor anerkende de oprindelige 
folks rettigheder og ikke glemme dem i en forordning, der har til 
hensigt at stoppe afskovning. 

Kommissionen argumenterer for, at menneskerettighederne vil 
være sikret i direktivet for virksomheders rettidige omhu (Sus-
tainable Corporate Governance Directive). Problemet er dog, 
at dette initiativ ikke har samme bindende kraft som anti-af-
skovningsforordningen. Initiativet er derudover blevet udskudt 
to gange nu, og det er derfor usikkert, hvornår det overhovedet 
kommer på plads. EU burde sikre, at menneskerettighederne 
bliver inkluderet, hvor det giver mening, hvilket i dette tilfælde 
er både i forordningen og i direktivet.

Alle virksomheder bør omfattes
Sidst men ikke mindst bør EU’s kommende anti-afskovningslov 
gælde alle virksomheder, uanset om de er små eller store, impor-
tører eller investorer. Kommissionen har valgt at begrænse små 
og mellemstore virksomheders ansvar og stille dem mere lempe-
lige krav i udsigt. Da de små og mellemstore virksomheder ud-
gør over 99 procent af alle europæiske virksomheder, bør man 
ikke udelukke dem fra ansvar.

Når Kommissionen ekskluderer hele finanssektoren i den for-
ordning, der skal modvirke afskovning, så giver man de finan-
sielle investorer et fripas til fortsat at finansiere virksomheder, 
der ødelægger skovene, i stedet for at stille de samme krav til 
dem, som man gør til importører og eksportører. I perioden 2016 
til 2020 tjente finansielle institutioner med base i EU og Storbri-
tannien samlet set 646 millioner dollars på lån, som finansierede 
afskovning. Disse lånemuligheder driver en stor del af afskov-
ningen globalt.

Kommissionen argumenterer for, at den finansielle sektor og in-
vestorer vil være dækket af EU’s taksonomi for bæredygtige ak-
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tiviteter, der skal sikre, at investeringer bliver foretaget i projek-
ter, der understøtter den grønne omstilling i Europa, samt i di-
rektivet for virksomheders bæredygtighedsrapportering. Der er 
dog intet, der tyder på, at taksonomien eller direktivet vil stille 
krav til rettidig omhu. Der vil stadig være rum for, at de finan-
sielle virksomheder kan være medvirkende til afskovning gen-
nem deres økonomiske aktiviteter. Derfor bør alle virksomhe-
der og finanssektoren naturligvis også inkluderes i anti-afskov-
ningsloven.

De næste skridt
Udspillet fra Kommissionen er blot begyndelsen. Nu starter det 
rigtige arbejde, hvor Kommissionen, Ministerrådet og Parla-
mentet skal blive enige om en forordning. Både Rådet og Par-
lamentet er i skrivende stund i gang med at fastlægge deres po-
sitioner til Kommissionens udspil. Parlamentet offentliggjorde 
i 2020 en rapport med en opfordring til Kommissionen om at 
komme med et udspil. Det er dét udspil, som lige nu forhandles.

I samme ombæring bad Parlamentet om, at alle økosystemer 
skulle være dækket, menneskerettigheder og oprindelige folks 
rettigheder skulle inkluderes, og at alle initiativerne også skulle 
gælde den finansielle sektor. Såfremt Parlamentet vælger at hol-
de fast i deres opfordring fra den gang, vil de trække i en mere 
ambitiøs retning.

Rådet vil dog prøve at gøre det modsatte, og der er en ikke ube-
tydelig risiko for, at Kommissionens forslag bliver yderligere ud-
vandet, inden den endelig forordning ligger klar. På nuværende 
tidspunkt har Frankrig formandskabet i Rådet. Selvom anti-af-
skovningsloven har det franske formandskabs bevågenhed, ty-
der meget på, at vi ikke får et endeligt resultat i løbet af det halve 
år, hvor franskmændene sidder ved roret (første del af 2022). Det 
er muligt, vi skal helt hen til efteråret 2023 og det spanske for-
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mandskab, førend vi ser den hvide røg stige op, og medlemssta-
terne kan gå i gang med implementeringen. Dermed står vi med 
en forordning, der reelt set ikke træder i kraft før 2024 eller 2025.

Kan EU stoppe afskovning?
At EU har valgt at sætte problemet med afskovning på dagsorde-
nen er stort, og EU kan potentielt gøre en kæmpe forskel for ver-
dens skove, hvis loven udformes på den rigtige måde. Det kræver 
dog, at forordningen dækker alle typer varer, alle økosystemer 
og at den udstyres med klare, specifikke og afgrænsede defini-
tioner.

Amazonas. Grønt så langt øjet rækker. Træernes kroner, der bre-
der sig i alle retningerne. De brune marker rykker ikke længere 
fremad, og ingen røg stiger op fra det grønne skovdække. Pan-
tanal. De blå og grønne farver er flettet sammen. De blå søer 
danner organiske mønstre på den grønne baggrund. Et par fug-
le stiger op fra trækronerne og bryder vandoverfladen med de-
res landing. 

Amazonas og Pantanal. To vidt forskellige økosystemer i Brasi-
lien, som begge bør beskyttes gennem EU’s kommende anti-af-
skovningslov. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal EU sørge 
for, at de fem beskrevne huller stoppes godt og grundigt.
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BIOMASSE I DEN GRØNNE OMSTILLING

Senest i 2030 skal en tredjedel af EU’s energiforbrug kom
me fra vedvarende kilder. Det er målet i EU’s direktiv for 
vedvarende energi, som har fået Danmark og mange andre 
lande til at erstatte kul og olie med træbaseret biomasse, 
som i EU’s klimaregnskab ofte kan opgøres som CO2neu
tralt. En opgørelsesmåde, som både forskere og grønne 
miljø organisationer stiller sig kritiske overfor. 

Af Tina Mensel

I dag kommer 34 procent af energiforbruget i Danmark fra ved-
varende energi. Der er altså stadig et arbejde, der skal gøres, før 
Danmark når sit mål om uafhængighed af kul, olie og gas i 2050. 
Som et vigtigt led i planen understøtter den danske regering 
brugen af bæredygtig biomasse. I dag kommer hele 75 procent af 
den vedvarende energi i Danmark fra biomasse.

Logikken bag den prioritering er klar nok. Afbrænding af kul og 
olie medfører CO2-udledning, fordi kul og olie ikke gendannes. 
I hvert fald ikke de næste mange millioner år. Men da træ kan 
genplantes, antager man, at det er CO2-neutralt. Hvis biomassen 
er bæredygtig, minimeres dermed effekten på klimaet, og der 
bidrages til Paris-aftalens målsætning om at holde temperatur-
stigningen på under to grader. 

Hvis vi kigger på det danske drivhusgasregnskab, ser det ud som 
om, vi har valgt den rigtige strategi. Ifølge Energistyrelsens op-
gørelser skyldes en væsentlig del af CO2-reduktionen siden 1990 
den øgede brug af biomasse til el- og fjernvarmeproduktion. 
Men den stigende efterspørgsel betyder også, at mange EU-lan-
de fælder mere træ, end hvad der er bæredygtigt. I en rapport fra 
2016 vurderer EU-Kommissionen, at hvis der ikke gøres noget 
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politisk for at minimere hugstraterne, vil Europas skove optage 
25 procent mindre CO2 i 2050 end i dag. 

Massiv import af træ
I dag kommer 14 procent af verdens energi fra biomasse. Tradi-
tionelt er hovedparten blevet anvendt til madlavning og op-
varmning i udviklingslande. I dag bruges biomassen i højere og 
højere grad til at producere el, varme og flydende biobrændstof-
fer, hvilket er en af grundene til den stigende efterspørgsel. 

En stor andel af den faste biomasse i Danmark er affald fra skov-
brug, restprodukter fra træbearbejdningsindustrien – såsom sav-
smuld og ubehandlet træaffald – samt udbytte fra hurtigtvok-
sende plantager. Træbaseret biomasse er blevet Danmarks største 
grønne energikilde, og Danmark er i dag et af de lande i verden, 
der afbrænder mest træ pr. indbygger for at få energi.

53 procent af biomassen kommer fra udenlandske skove og den 
består typisk af skovflis, træpiller, brænde og træaffald. I 2018 
udgjorde importen 96 procent af det samlede danske forbrug af 
træpiller og importerede træpiller og -flis til de danske kraft-
varmeværker kræver årligt et skovareal på størrelse med Fyn og 
Sjælland, et areal på cirka en million hektar. Det danske skova-
real skulle tredobles, hvis Danmark selv skulle levere træpiller-
ne.

Knap halvdelen af den stigende import af træpiller kommer fra 
de tre baltiske lande, mens USA og Canada står for 19 procent. 
Størstedelen af den faste biomasse stammer fra fældet skov i 
Estland, fra hvis havne der hvert år sejler store fragtskibe mod 
København. I 2020 eksporterede Estland 558.519 tons træpil-
ler til Danmark, som dermed er det land, Estland eksporterer 
mest til.

Samme år sejlede et andet fragtskib ind i Københavns havn. Det 
var lastet med 32.117 tons træflis og havde tilbagelagt 8.859 kilo-
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meter fra havnen Santana ved Amazonfloden til Amagerværket 
i København. Det lastede træ kom fra en eukalyptusplantage, på 
størrelse med Lolland, som ligger i det nordlige Brasilien. 

Spørger man Annika Lund Gade, rådgiver på landbrug- og ener-
giområdet i Rådet for Grøn Omstilling, er der tale om en aldeles 
uholdbar løsning:

»Det forhold, at det kan betale sig at læsse træpiller på et contai-
nerskib i for eksempel USA og fragte det hele vejen til Køben-
havn for at brænde det af i et kraftvarmeværk. Det giver ingen 
mening,« udtaler hun i et interview til denne bog.

Biomasse deler vandene
Biomasse er et omstridt emne. På den ene side er der politisk 
enighed om, at bæredygtig biomasse udgør en del af løsningen 
på den globale CO2-udledning. På den anden side ser mange 
miljøorganisationer med kritiske øjne på den voksende brug af 
biomasse, da de ikke mener, det giver mening at tale om biomas-
se som en vedvarende energikilde. En kritik, der i særlig grad 
handler om den træbaserede biomasse.

I 2020 fik regeringen vedtaget en aftale, der stiller krav til den 
biomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. 
Aftalen kom i hus i erkendelsen af, at forbruget af biomasse ikke 
kan reduceres markant på kort sigt. I stedet stiller den krav om, 
at biomassen skal være bæredygtig. Hvis man for eksempel an-
vender hele stammer fra træer, der ikke genplantes, så er der in-
gen positiv klimaeffekt. Som klima-, energi og forsyningsmini-
ster Dan Jørgensen har udtalt, kan træbaseret biomasse i sådan-
ne tilfælde have større skadevirkninger end kul. 

Ifølge Annika Lund Gade medfører brug af træbaseret biomas-
se generelt en risiko for store negative konsekvenser for klima og 
miljø. Særligt to problematiske forhold gør sig gældende. 
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Den første ses i den politiske enighed om, at afbrænding af bio-
masse er et positivt skridt på vejen mod en mere klimaneutral 
verden. Den enighed hviler nemlig på antagelsen om, at træ at-
ter vil vokse op igen. Men det mener Annika Lund Gade er en 
forkert præmis. Hun mener derfor ikke, træbaseret biomasse er 
svaret – heller ikke som en overgangsløsning:

»Når man fælder skoven og brænder noget af det af, så sker ud-
ledningerne med det samme, hvorimod CO2-optaget sker over 
rigtig lang tid. Så man kan godt sige, at træ er CO2-neutralt, hvis 
man ser på en 100-års periode, men det, der er relevant for os lige 
nu, er at reducere vores drivhusgasudledninger inden for 20-30 
år – eller så hurtigt som muligt. Derfor nytter det ikke, at noget 
er CO2-neutralt, hvis vi venter 100 eller 200 år. Det skal være 
CO2-neutralt i dag,« siger hun.

Biomasse skader biodiversiteten
En anden udfordring er ifølge Annika Lund Gade den vigtige 
rolle, som træbiomasse spiller for biodiversiteten i skovene. Hun 
peger på, at når skoven udgør det mest effektive kulstoflager på 
landjorden, er det blandt andet fordi, de største stykker træ lag-
rer CO2 i al den tid, de får lov til at ligge i skovbunden. Men de 
døde træer er derudover også afgørende for skovens organismer 
og dyrearter. Derfor er det vigtigt, at vi ikke støvsuger skovbun-
den for restprodukter, men efterlader noget, så både kulstoflag-
ringen og biodiversiteten sikres så gode kår som muligt.

Fjerner man skove til fordel for plantager med energiafgrøder, 
fjerner man også økosystemer, som ikke vil kunne genskabes. 
Etableringen af plantager kan medføre, at varierede og artsrige 
skove og naturområder går tabt og bliver afløst af monokulturer 
som for eksempel sojabønner og oliepalmer. Før vi kan begyn-
de at tale om bæredygtig træbiomasse, kræver det ifølge Annika 
Lund Gade, at vi tager hånd om bæredygtigheden i skovdriften 
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ved at forbedre forholdene for biodiversiteten og ved at stille krav 
til, hvor meget der skal efterlades derude.

EU’s grønne stempel
Træbiomasse står i dag på EU’s liste over godkendte vedvaren-
de energiteknologier på lige fod med sol og vind. Det forven-
tes også, at biomasse kommer til at indgå som grøn teknologi i 
den nye grønne taksonomi for investeringer. Annika Lund Gade 
påpeger, at selvom sol- og vindenergi er en både billigere, mere 
langsigtet og bæredygtig energiform, udgør træbaseret biomas-
se et nemmere alternativ, fordi kraftvarmeværkerne hurtigt kan 
omstille sig fra afbrænding af kul til afbrænding af træbiomasse. 
Derudover fremmes bioenergi gennem tilskud og afgiftsfritagel-
se. Kraftværker modtager altså pristillæg, når biomasse bruges 
til elproduktion, og bioenergi er som regel fritaget for energi- og 
CO2-afgifter.

Hun mener derfor, det er afgørende, at EU stopper med at give 
statsstøtte til opførelse af biomasseanlæg. EU bør i stedet lægge 
en afgift på afbrænding af biomasse, så det ikke får en konkur-
rencefordel i forhold til andre vedvarende energikilder:

»I Rådet for Grøn Omstilling anbefaler vi, at der lægges en af-
gift på afbrænding af biomasse. Netop for at gøre op med det her 
problem, der er med bogføringen: At vi i Danmark ikke har et 
incitament til at begrænse vores forbrug, fordi det ikke bliver op-
gjort i vores klimaregnskab. Tværtimod er det afgiftsfritaget, så 
det får en konkurrencefordel over for andre teknologier, og det 
burde det ikke have,« siger Annika Lund Gade.

Problemer med CO2-bogføringen
Selvom man måske skulle tro det, opgøres CO2-udledninger fra 
afbrænding af biomasse ikke i energisektoren. De indgår i stedet 
i drivhusgasopgørelsen for det, der kaldes arealsektoren – eller 
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omtales som LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Fore-
stry).

Hvis et land fælder sine træer hurtigere end nye vokser op, så op-
gøres det som CO2-udledning i LULUCF-sektoren. Hvis skov-
tilvæksten overstiger skovhugsten, så bidrager sektoren med 
CO2-lagring, der beregnes som nettooptag. Det betyder, at ud-
ledninger fra biomasse regnskabsmæssigt henregnes til det land, 
som høster biomassen – og ikke til det land, som anvender bio-
massen. Dermed antager man, at CO2-udledningerne registre-
res korrekt i det land, hvor træet fældes.

»Problemet ved LULUCF er, at det hele registreres i ét lands driv-
husgasregnskab. Fælder man træ i Estland eller Amazonas og 
fragter det til Danmark som træpiller, så er reglen, at regnska-
bet opgøres i det land, som eksporterer træpillerne. Og så be-
høver Danmark, som brænder træpillerne af, ikke at registre-
re noget, selv om vi har en CO2-udledning fra vores kraftvar-
meværker, der ryger direkte ud af skorstenen. Det er derfor et 
problem, at man går ud fra, at input og output går op. I så store 
internationale systemer, er der ikke nogen garanti for, at det rent 
faktisk er det, der sker,« forklarer Annika Lund Gade.  

Alle EU’s medlemslande er dækket af EU’s LULUCF-regnskab, 
og ved korrekt opgørelse vil udledninger blive registreret og 
medregnet i forhold til hver medlemsstats klimaforpligtelser for 
2030. På et globalt plan arbejder landene dog med forskellige re-
duktionsmål. Der er altså forskel på, hvad de må og ikke må.

For eksempel indrapporterer Danmark årligt sine LULUCF-ud-
ledninger i henhold til FN’s rammekonvention om klimaæn-
dringer (UNFCCC) og Kyoto-protokollen. Nogle lande har in-
gen forpligtende klimamål, medregner ikke LULUCF-sektor-
ens udledninger i deres eventuelle mål eller har ikke pligt til at 
indrapportere disse udledninger. Det gælder for eksempel Rus-
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land og USA, som i 2018 leverede omkring en fjerdedel af den 
dansk importerede biomasse.

»Det er et problem, hvis man i importlandet har et uambitiøst 
drivhusgasreduktionsmål, fordi man så ikke vil kompensere for 
den CO2-udledning, der sker i LULUCF-sektoren. For i Dan-
mark, som har et ambitiøst reduktionsmål, er vi så nødt til at 
kompensere for de CO2-udledninger, der forekommer, når vi 
høster træbiomasse til dansk flis,« fremhæver Annika Lund 
Gade.

Biomassens fremtid i EU
EU stiller krav til bæredygtigheden af træbiomasse i Direktivet 
om Vedvarende Energi, og Danmark har implementeret de krav 
i lovgivningen i 2021. For de grønne NGO’er og mange eksperter 
er der ingen tvivl om, at bæredygtighedskravene er blevet vejet 
og fundet for lette. Annika Lund Gade fra Rådet for Grøn Om-
stilling så helst, at vi går bort fra biomasse som overgangstekno-
logi og i stedet koncentrerer politikken og investeringerne om 
de energityper, som man på længere sigt ønsker at anvende. Det 
kunne være udviklingen af varmepumper og varmelagre, der 
kan fungere som en backup i perioder uden sol og vind.

For EU’s regeringer, der har investeringer bundet op i de eksiste-
rende kraftvarmeværker, og som har et behov for en energifor-
syning, der ikke er afhængig af vind og vejr, bliver det ikke let 
at slippe biomassen. I visse sammenhænge kan det måske give 
mening at bruge biomassen, om end i mindre omfang end i dag. 
Det var i hvert fald klimaminister Dan Jørgensens vurdering i et 
indlæg i Altinget den 8. september 2021, hvor han rejste spørgs-
målet: 

»Hvis ikke vi udnytter resttræet, vil det alligevel blive nedbrudt 
i løbet af kort tid og afgive CO2 til atmosfæren. Og skulle vi så 
ikke hellere lade det gøre nytte i vores el- og varmeproduktion?«
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Uanset om man ønsker sig en afvikling af brugen af biomasse 
eller ej, så ser det ud til, at EU’s lande mangler umiddelbare al-
ternativer, hvis de vedtagne klimamålsætninger skal nås med de 
nuværende spilleregler. Den nyligt afdøde klimapioner og tidlig-
ere Generaldirektør i EU, Jørgen Henningsen, slog hovedet på 
sømmet i et citat til Financial Times i juli 2021:

»Uden at kunne støtte sig tungt på biomasse, så vil mange 
EU-medlemsstater finde det særdeles vanskeligt at leve op til de-
res forpligtelser, det være sig om emissionsreduktioner eller til-
sagn om vedvarende energi.«
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HVAD ER PERSPEKTIVERNE 
FOR EU’S SKOVPOLITIK?

EU har ikke en egentlig skovpolitik, for det er der ikke grund
lag for i EUtraktaten. Men der er ambitioner for EU’s egne 
skove i den nyligt lancerede skovstrategi, og der er konkrete 
lovforslag, der skal rette op på EUlandenes negative påvirk
ning af skove i resten af verden. Men EUlandene er hverken 
enige om linjen eller ambitionsniveauet.

Af Rasmus Nørlem Sørensen

Der er tre dominerende skovtyper i verden. Den store boreale 
skov, med nåletræer og permafrost som kendetegn, breder sig 
fra det nordlige Skandinavien og hele vejen gennem Rusland og i 
Canada. De tidligere vidt udbredte tempererede skove med man-
ge løvfældende sorter som bøg, ask, elm og eg i Europa, USA, det 
sydøstlige Rusland og i det nordlige Kina. De ekstremt artsrige 
og varierede tropiske regnskove i Sydamerika, Afrika og Ocea-
nien, der fortsat udgør knap halvdelen af verdens skovdække.

EU’s nye skovstrategi frem mod 2030 sigter på de cirka 5 procent 
af verdens skove, der ligger på EU-landenes territorium. Strate-
gien er blevet mødt med indledende velvilje, men også mode-
rat skepsis fra medlemsstaterne, og der er ingen tvivl om, at den 
konkrete udmøntning af strategien vil føre til en række sværds-
lag i de kommende år. Helt parallelt med de øvrige kampe om 
lovgivning om klima, biodiversitet og miljøtiltag i øvrigt. Det er 
værd at kigge nærmere på, hvilke lande og interesser, der træk-
ker i hvilken retning.

Det europæiske forbrug af råstoffer og fødevarer har helt ind-
lysende betydning for de 95 procent af verdens skove, der lig-
ger uden for EU’s grænser. Derfor hilser de grønne organisatio-
ner det velkomment, at EU-Kommissionen har foreslået den nye 
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forordning, som analyseres nærmere i kapitel 3, der skal forhin-
dre afskovning også uden for EU’s grænser. Anti-afskovnings-
forordningen rejser et afgørende spørgsmål om, hvor effektive 
løsninger om klima og biodiversitet der i det hele taget kan for-
handles med lande uden for EU. Især de lande der har store øko-
nomiske interesser i at omsætte deres natur og skove til produk-
tion. Men det er bestemt også et spørgsmål, hvordan EU vægter 
egne økonomiske interesser i for eksempel handelsaftaler i for-
hold til skovbevarelse.

Fire dilemmaer i skovstrategien
Op mod 38 procent af EU’s areal, svarende til omtrent 180 milli-
oner hektar, er dækket af skov. Det areal er i moderat vækst, men 
ifølge en særberetning fra EU’s revisionsret er skovenes kvalitet 
samtidig i stadig forværring. Der er ifølge beretningen kun 2,4 
procent af skovene, der er upåvirkede af menneskelig aktivitet. 
4,4 procent er plantager. Langt størstedelen er såkaldt »semina-
turlige skove«, hvor skovbrug eller anden menneskelig aktivitet 
har stor indvirkning.

Skovstrategien understreger behovet for at beskytte miljø og bio-
diversitet i EU’s skove bedre end i dag. Den øgede folkelige og 
politiske bevidsthed i mange af EU’s medlemslande om særligt 
klima- og biodiversitetsspørgsmål giver en vis medvind til den 
nye strategi og til højere ambitioner i fremtiden. Men der er også 
modvind og i hvert fald fire vigtige dilemmaer, det er værd at 
holde øje med, og måske et par billige point.

Penge vokser faktisk på træerne
Det første dilemma er, at skove ikke bare er skove. I 2017 hav-
de skovbrugsproduktionen ifølge Eurostats opgørelser en brut-
toproduktionsværdi på mere end 55 milliarder euro, eller over 
400 milliarder danske kroner. Det svarer omtrent til værdien af 
hele EU’s bryggeribranche. Det producerede træ indgår i træ-
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industrien og andre værdikæder, der samlet har endnu større 
økonomisk betydning for EU-landene. Der er simpelthen ar-
bejdspladser, indtjening og investeringer bundet op på skova-
realerne. Skovhugst på et konkret skovareal giver umiddelbare 
indtægter. De kan være lettere at forholde sig til for både sko-
vejere og lande med skovbrug end de mere langsigtede og gene-
relle økosystemtjenester, som ikke fra dag til dag giver penge i 
hånden.

Skal EU bestemme?
Det andet dilemma er, om det overhovedet er EU, der skal be-
stemme over skovpolitikken. Formelt set står der ikke noget i 
traktaten, der giver EU magten på området, så strategiens skæb-
ne afhænger af medlemslandenes gode vilje. Og der er, som på-
peget i kapitel 2, i alt 11 lande, der kræver, at der ikke skal være 
nogen central, EU-baseret styring af skovdriften. Det er ifølge 
disse lande langt mere oplagt, at de nationale myndigheder tager 
stilling til passende og effektive virkemidler. Her er de 11 rege-
ringer på linje med skovbrugets interesseorganisationer.

Skovforeningen i Danmark formulerer det således i en reakti-
on på Ministerrådets møde om skovstrategien den 1. december 
2021:

»EU’s medlemsstater har allerede egen skovpolitik og har ud-
viklet og implementeret nationale skovstrategier, programmer, 
værktøjer og andre bæredygtige skovforvaltningsrelaterede in-
strumenter. En »one size fits all«-tilgang til skove i EU kan vise 
sig at virke kontraproduktivt, og de nationale skovstrategier kan 
bedre tage hensyn til de individuelle forhold landene imellem.«

Det er altid klogt at se, hvor tyskerne befinder sig, når EU’s lande 
er splittede. I denne sag er Tyskland et af de 11 lande, der i hvert 
fald foreløbigt har slået bremserne i over for øget indflydelse til 
EU på skovområdet.
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Klima eller biodiversitet
Skovstrategien lægger op til en række tiltag, der er designet til 
ikke at genere nogen. I Kommissionens faktaark om skovstrate-
gien er en af målsætningerne meget illustrativt at: »Fremme 
win-win tiltag for alle ved bæredygtigt skovbrug.« Der er win-
win løsninger på nogle områder. For eksempel mere intelligent 
udnyttelse, så træ ikke smides direkte i for eksempel de danske 
kraftvarmeværker, men først bruges i klimavenlige træproduk-
ter, der vedligeholdes, genbruges og først til sidst ryger til af-
brænding som biomasse.

Men der er også reelle dilemmaer. Et af de vigtigste er, at biodi-
versitet alt andet lige fremmes ved at efterlade dødt træ i skoven 
og i det hele taget minimere udnyttelsen. Men træ er på den an-
den side et klimavenligt materiale og en fornybar ressource, der 
kan bidrage til at begrænse CO2-udledning og sikre CO2-lag-
ring i for eksempel byggematerialer af træ.

De kommende års debatter på europæisk plan må vise, om skov-
ene ender med at blive behandlet først og fremmest som et mid-
del til at opnå økonomiske og klimamæssige mål. Eller om mere 
urørt skov, der bestemt også har klimamæssige fordele, får lov at 
være et mål i sig selv.

Hver mand sin skov
Der er hele 16 millioner forskellige ejere af de europæiske skov-
arealer, der for 60 procents vedkommende er privatejede og 40 
procent offentligt ejede. Hvis den fælles skovstrategi skal føre 
til resultater, så er det afgørende, om man kan henvende sig til 
»skovejerne i Europa« i bred forstand og få dem til at efterleve 
beslutninger.

Ejerskabsforholdene varierer meget landene imellem. I Nord-
europa er omkring 70 procent af skovene privatejede. I Øst- og 
Sydøsteuropa er næsten 90 procent statsligt ejet ifølge en opgø-
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relse fra Det Europæiske Skovinstitut (EFI). Her fremgår det 
også, at ser man på EU under ét, så ejer 90 procent af de private 
skovbesiddere under 10 hektar, altså områder, der er mindre end 
Kongens Have i København, der kan krydses i behageligt spad-
seretempo på 6-7 minutter. I Bulgarien, Kroatien og Polen er den 
gennemsnitlige privatejede skov kun på 1 hektar, hvilket svarer 
til en stor fodboldbane. Mange småejere bor langt fra deres skov, 
og forholder sig grundlæggende ikke til driften af den.

Det brogede skovejerlandskab kan ved nogle lejligheder bremse 
storskalaudnyttelse af Europas skove. Men det kan også bremse 
effektiviteten af politiske beslutninger fra EU-hold.

Mere viden og flere træer
Et centralt fokus i skovstrategien er, at der i dag er alt for lidt vi-
den om, hvordan tilstanden er i de europæiske skove. Det er iføl-
ge EU’s revisionsrets seneste opgørelse under en halv procent af 
skovbrugene, der har haft besøg af en kontrolinstans i 2019 og 
2020. Samme opgørelse konkluderer, at der er for lidt data til at 
fastslå, hvordan tilstanden er i hele 77 procent af EU’s skove. Der 
er ikke så mange dilemmaer i den del af skovstrategien. Det er 
blot at komme i gang med at gøre det, EU gør bedst. Der skal la-
ves standarder og koordineres over grænser.

Der er også lagt op til en publicity-sejr for EU med målet om, 
at der skal plantes 3 milliarder træer i EU inden 2030. Helst for 
private borgere og virksomheders penge. Det skal nok lykkes at 
ramme det antal, men det er mere tvivlsomt, hvad effekten af 
kampagnen reelt bliver.

EU og resten af verdens skove
EU, USA og Kina er de tre kæmper på verdensmarkedet, der hver 
udgør 16-17 procent af verdensøkonomien. De tre kæmper sæt-
ter også de største økologiske fodaftryk på planeten, og EU-bor-
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gernes forbrug har tydelige konsekvenser i resten af verden. Det 
forsøger EU-Kommissionen med varierende ihærdighed at tage 
ansvar for, for eksempel med afskovningsforordningen.

Det franske EU-formandskab, der løber i det første halvår af 
2022, har givet »høj prioritet« til afskovningsforordningen. Det 
fremgik ifølge EU-mediet Euractiv.com på et møde i december 
2021 mellem medlemslandenes landbrugsministre og EU’s mil-
jøkommissær, Virginijus Sinkevičius, der på samme møde un-
derstregede forordningens vigtighed:

»Dette lovforslag har potentiale til at blive en game-changer og 
et vendepunkt i den internationale kamp mod afskovning.«

Den nye tyske landbrugsminister, Cem Özdemir, er fra parti-
et De Grønne, der indgår i Olaf Scholz' regeringskoalition. På 
EU-mødet, hvor han kun havde siddet en enkelt uge på minister-
taburetten, understregede Özdemir, at han og den tyske regering 
er meget opsatte på at få forordningen vedtaget, og han hilste 
koblingen mellem EU-landenes forbrugsmønstre og ansvaret for 
verdens skove meget velkommen.

Det er altid værd at notere sig, når Tyskland og Frankrig er enige 
om noget i EU, men der er stadig et langt stykke vej at gå, før EU 
reelt trækker mere i retning af skovbevarelse end det modsatte.

Handelsaftaler uden grønne krav
Historisk har EU’s drivende interesser i resten af været økono-
miske. EU har handelsaftaler eller forskellige former for investe-
rings- og associeringsaftaler med langt de fleste lande i verden. 
Fælles for aftalerne er, at de skal afskaffe toldsatser og på andre 
måder gøre det lettere at handle mellem EU og aftalelandet.

Aftalerne indeholder ofte en række klausuler, der for eksempel 
skal sørge for, at de varer, der handles med, ikke bliver produce-
ret under elendige eller ulovlige arbejdsvilkår – for eksempel ved 
børnearbejde. Men der er ikke mange eksempler på, at EU’s af-
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taler fremmer klima, miljøbeskyttelse eller biodiversitet. Tvært-
imod er der talrige eksempler på, at de fører til overudnyttelse 
af naturressourcer. I 12 af de nyere aftaler, ud af de i alt 88 afta-
ler der er gældende i dag, er der dog indskrevet såkaldte bære-
dygtigshedsklausuler om forskellige former for miljøbeskyttelse.

En af dem er den aftale mellem EU og det sydamerikanske Mer-
cosur, der blev indgået i 2021 efter mere end 20 års forhandlin-
ger. Reaktionen fra visse medlemslande på EU-Kommissionens 
indgåede aftale viser, at tiderne måske er ved at skifte:

 »Aftaleudkastet har ikke nogen klausuler, der kan discipline-
re Mercosur-landene i kampen mod afskovning. (…) Det er den 
største mangel i aftalen og den primære grund til, at Frankrig 
modsætter sig aftaleudkastet, som det ser ud nu.«

Sådan lød det i en meddelelse fra den franske regering på bag-
grund af en grundig rapport fra Toulouse School of Economics 
den 18. september 2020. Aftalen skal godkendes af alle EU’s 
medlemslande, før den kan træde i kraft, og det står stadigvæk 
åbent, om der kan tilføjes tilstrækkelige nye klima og miljøtiltag 
til, at alle lande er klar til at skrive under.

Tillid og kød, tak
Både bæredygtighedsklausuler i handelsaftalerne og en stor del 
af kravene i anti-afskovningsstrategien er afhængige af, at lande 
og virksomheder uden for EU ændrer adfærd. En vigtig del af 
afskovningsstrategien er for eksempel, at der skal være en klar 
»sporbarhed« for importvarer til EU. Den skal sikres gennem en 
database og forskellige former for overvågning af den oprinde-
lige producent, der kunne være en palmeolieproducent i Indo-
nesien.

Men som en række indonesiske organisationer har påpeget, så 
er det typisk virksomheder i Kina, der køber palmeolien og sæl-
ger produkter, hvori den indgår, videre til EU. De er bekymrede 
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for, om EU har mulighed for at kontrollere de lange værdikæder, 
der ofte bevæger sig gennem mange lande med forskellig regule-
ring og forskellige kontrolregimer, der kan være mere eller min-
dre effektive.

Det kan nok ikke være anderledes, når EU forsøger at påvirke 
resten af verden, men EU satser på, at det i høj grad er de andre, 
der skal gøre noget. Det er en udbudsorienteret strategi, der skal 
sikre, at producenterne af for eksempel soja og palmeolie ikke 
gør skade. Den ser ikke ud til at blive understøttet af en efter-
spørgselsorienteret strategi, som nok også ville være sværere at 
få vedtaget og sværere at forsvare over for EU’s borgere. Konkret 
er der ikke tegn i sol og måne på, at EU vil forsøge at regulere ef-
terspørgslen fra europæiske landmænd på foder og heller ikke 
EU-forbrugernes efterspørgsel på kød, som både direkte og in-
direkte er en af de store syndere i forhold til rydning af regnskov 
og andre naturområder i verden.

Grøn retfærdighed
Det leder frem til spørgsmålet om, hvordan man tænker glo-
bal retfærdighed ind i klimadebatten og biodiversitetsdebatten. 
Der er en lang række lande, hvor befolkningen ikke har bidrag-
et nævneværdigt til den krise, der er under opbygning. EU og 
landene i den tidligt industrialiserede del af verden har et histo-
risk hovedansvar for CO2-udledningen og rovdriften på natu-
ren. Den historie er ikke blot fortid, men også en væsentlig årsag 
til de samme landes velstandsniveau i dag.

I FN-regi har man forsøgt at omsætte den moralske klimagæld 
til økonomisk støtte til håndteringen af de forværrede klima- og 
naturforhold i særligt udviklingslandene. For ti år siden love-
de de rige lande, at der hvert år i perioden fra 2020-2025 skulle 
overføres 100 milliarder dollars til grøn omstilling og klimatil-
pasning i de fattigste lande. De penge er ikke nået frem endnu, 
og i skrivende stund forventes forpligtelsen først at kunne ind-



51

fris tidligst fra næste år. I de to år, hvor verdens fattigste har ven-
tet, har EU-landene kunnet finde flere tusinde milliarder dollars 
til genopretningspakker efter coronakrisen.

Men der er måske grund til en smule optimisme. EU-Kommis-
sionens formand, Ursula von der Leyen, sagde meget tydeligt på 
COP26, at politikerne bliver presset til handling af vælgerne:

»Europæiske vælgere og forbrugere gør det i stadig stigende grad 
klart for os: De ønsker ikke længere at købe produkter, der er an-
svarlige for afskovning eller ødelæggelse af skove.«

Verdens skove er fulde af værdier og EU’s politiske linje i de 
kommende år bliver afgørende for, hvordan de værdier omsæt-
tes og beskyttes.
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Læs mere om skove og skovpolitik

Danmarks Statistik har en mængde data om energiforbrug i 
Danmark. Søg på »biomasse« for at finde de præcise tal, vi har 
anvendt til grafen her i bogen.
www.dst.dk 

Energistyrelsen har blandt andet udgivet rapporten »Biomasse-
analyse« i maj 2020. Den kan findes på hjemmesiden: 
www.ens.dk

EU-Parlamentet har en hjemmeside, hvor man kan holde styr 
på og sætte sig ind i lovgivningsprocesserne. Her finder man 
mange af de dokumenter, som EU-parlamentarikerne selv bru-
ger til at forberede deres arbejde.
www.europarl.europa.eu/legislative-train/

Europa-Kommissionens hjemmeside indeholder overblik over 
indholdet i den nye lovforslag og initiativer, hvor man kan finde 
procesdokumenter, beslutninger og tidsplaner. Noget findes på 
dansk, men meget kun på engelsk. 
Søgeord: ’Forest strategy’, ’Deforestation’, ’Land use’
(tip: Google er ofte bedre til at finde rundt i de tusindvis af doku-
menter end Kommissionens egen søgemaskine. 
Søg evt. på Google med ovenstående søgeord + EC).
www.ec.europa.eu

EU’s miljøagentur har en lang række rapporter, analyser og øv-
rigt materiale om europæisk skovpolitik.
www.eea.europa.eu

Folketingets EU-oplysning har en glimrende informations-
tjeneste, hvor du kan finde alle rele vante dokumenter fra Folke-
tingets arbejde med EU-stoffet. Ved søgning er det oplagt kun 
at markere »udvalgsbilag« i filterindstillingerne. Søgeord: Skov, 
skovstrategi, afskovning, LULUCF.
www.eu.dk 
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Forest Europe er et samarbejde mellem 45 europæiske lande om 
koordinering af beskyttelsen af de europæiske skove. Udgiver 
desuden en række analyser, hvor rapporten »State of Europe’s 
Forests 2020« indgår som kilde til denne bog.
www.foresteurope.org 

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver rege-
ringen om, hvordan den grønne omstilling kan gennemføres i 
Danmark. Deres rapport »Biomassens betydning for grøn om-
stilling« (2018) er kilde til denne bog.
www.klimaraadet.dk 

Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, har udgivet 
rapporten »Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove« (2016), 
som understøtter oplysninger i denne bog.

Medier der dækker denne type sager fra Bruxelles
• EUobserver: Kritisk og uafhængig journalistik om EU-poli-

tik. En del om miljø og klima. Betalingsmedie. 
 www.euobserver.com 
• EURACTIV: Tematisk dækning målrettet erhvervslivet. 

Gode artikelsamlinger og dækning af aktuelle lovforslag. 
www.euractiv.com 

• Politico: Journalistisk dækning af EU og Europa. Mest fokus 
på nyhedshistorier, men en del om klima og miljø. 

 www.politico.eu 

Rådet for Grøn Omstilling arbejder med mange spørgsmål om 
klima, miljø og skove. Annika Lund Gade, som er citeret i den-
ne bog, er ansat her.
www.rgo.org 

Verdens Skove har på deres hjemmeside en lang række materi-
aler om skove, miljøpolitik og klimapolitik – foruden analyser 
og høringssvar.
www.verdensskove.org 
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Om Demokrati i Europa 
Oplysningsforbundet (DEO) 
DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, hvis formål er at 
fremme debat og oplysning om demokrati og Den Europæiske 
Union. DEO er ikke partipolitisk, men arbejder for at oplyse den 
danske befolkning samt stille spørgsmål og skabe debat om EU. 
Med fokus på demokrati og deltagelse ønsker vi at aktivere flest 
mulige i en fordomsfri debat om det europæiske samarbejde un-
der sloganet »demokrati kræver deltagelse«. DEO’s primære ak-
tiviteter indebærer offentlige debatmøder og konferencer, rejser 
til EU-lande, udgivelser af bogserien ’Samfundstanker’ og ud-
vikling af EU-undervisningsmateriale. Sidst men ikke mindst 
uddeler vi sammen med Vartov hvert år Ebbe Kløvedal Reichs 
demokratistafet.

DEO søger løbende støtte fra Europa-Nævnet og flere andre of-
fentlige puljer, EU-puljer og private fonde, men bygger i høj grad 
på frivilligt engagement.

Om Verdens Skove
Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, som arbejder for 
en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. 
Vi arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove 
– både de danske skove og regnskoven – og har over 30 års er-
faring i at bevare skov og biodiversitet. Verdens Skove startede 
som regnskovsgruppen Nepenthes i 1983 og er siden vokset til 
en organisation med aktive frivilliggrupper i de større danske 
byer. Mere end 206.000 danskere har gennem tiden støttet vores 
arbejde for regnskoven gennem regnskovscertifikater.

Verdens Skove er støttet af medlemmer og flere virksomheder 
gennem frivillige bidrag. Vi får støtte af den danske stat gennem 
CISU, og vi får penge til projekter af flere internationale donorer.

 



Verdens skove er afgørende for både klimakrisen og 
biodiversitetskrisen. De kan trække CO2 ud af luften 
og lagre det i træmassen og jordbunden. De leverer træ 
til produkter, byggematerialer og energiforsyning. De 
stabiliserer vejrforhold, regnsæsoner, vandcirkulation 
og bidrager med mange andre økosystemtjenester, som 
vores miljø, produktion og landbrug er afhængige af. 
De er det direkte livsgrundlag for op imod 1,6 milliar-
der mennesker og omkring 90 procent af verdens land-
levende arter findes i skovene.

EU har lanceret en skovstrategi, der skal forbedre for-
holdene i de europæiske skove. Det har åbnet for en 
større armlægning om, hvorvidt det er EU eller med-
lemslandene, der skal bestemme. Men også om biomas-
se fra skovene fortsat skal betragtes som en vedvarende 
energikilde.

Som en del af Green Deal har EU-Kommissionen frem-
sat en række lovforslag, der skal forbedre forholde i de 
95 procent af verdens skove, der ligger uden for EU. Vi 
kigger nærmere på, hvad den nyligt lancerede afskov-
nings-forordning kan få af betydning.
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