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Kære Lars Christian Lilleholt 
 
Dansk holdning til bæredygtighedskriterierne i direktivet for vedvarende energi (REDII) 
 
Vi er bekendt med, at EU’s ministerråd arbejder med det reviderede direktiv for vedvarende 
energi (RED II), som blev fremsat af EU-Kommissionen i december 2016. 
 
Forslaget indeholder nye bæredygtighedskrav for træ til energiformål. Forslagets krav er baseret 
på en risikotilgang, som også kendes fra de danske energiproducenters brancheaftale, og vi vil 
gerne opfordre dig til, at Danmark arbejder for netop den model for bæredygtighedskriterierne.  
 
Bekymring for Europa-Parlamentets ændringsforslag 
Vi er derimod meget bekymrede over det ændringsforslag til bæredygtighedskriterierne, som i 
øjeblikket forhandles i Europa-Parlamentet. 
 
Der er to helt overordnede problemstillinger i ændringsforslaget: 

 Den risikobaserede tilgang slettes og erstattes med de krav, der i dag findes til 
landbrugsbiomasse til flydende biobrændsler. 

 Der indføres krav, som betyder at rundt træ ikke må afsættes til energiformål. 
 
Det betyder, at Kommissionens afbalancerede forslag til bæredygtighedskriterier, der bygger på 
en fornuftig risikotilgang, foreslås erstattet af en model, hvor det er EU og ikke markedet, der 
bestemmer, hvilke af skovens produkter, der bruges til energi.  
 
Usagligt forslag 
Ændringsforslaget bunder i en frygt for, at en stigende efterspørgsel på træ kan føre til, at skov 
ryddes og naturværdier går tabt og i antagelser om, at det er efterspørgslen efter energitræ, der 
driver hugsten i de europæiske skove. Begge dele er misforståelser.  
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Træflis til energi giver ikke et høj dækningsbidrag. Skovejerne kan ikke leve af at dyrke træ til 
energiproduktion, men afsætningen giver skovejerne mulighed for at udføre rettidig pleje af  
bevoksningerne. 
 
Det åbne marked for træprodukter sikrer, at højkvalitativt tømmer bruges til produktion af 
højværdiprodukter, mens rest- og biprodukter finder anvendelse til energiproduktion. Samtidig er 
muligheden for at afsætte flis i forbindelse med pleje af de unge og mellemaldrende bevoksninger 
en forudsætning for at fremme produktionen af højværdiprodukterne. 
 
Endelig vil forslaget betyde øget bureaukrati, da der skal opbygges særlige 
dokumentationssystemer for, hvilke dele af træerne flisen kommer fra inklusive en opfølgende 
kontrol. Begge dele vil være urimeligt omkostningstunge i forhold til produktets værdi.  
 
Ændringsforslaget er derfor usagligt og vil medføre en skadelig styring af skovdriften. 
 
 
Brug Kommissionens model 
Vi vil derfor stærkt opfordre til, at Ministerrådet tilslutter sig EU-Kommissionens risikobaserede 
model uden nye skadelige begrænsninger i muligheden for at afsætte træ til energi. 
  
Vi uddyber gerne vores synspunkter på et møde efter behov. 
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