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Vedr.: Bemærkninger til delegeret retsakt supplerende taksonomiforordningen fsva. tekniske
screeningskriterier for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer
Dansk Skovforening takker for muligheden for at afgive bemærkninger til den delegerede forordning.
Dansk Skovforening skal i denne forbindelse starte med at tilkendegive, at det er positivt, at skovbrug er en
af de økonomiske aktiviteter, der af EU-kommissionen betragtes som relevant og vigtig i forhold til
klimabæredygtige investeringer.
Dog finder Dansk Skovforening, at det er uklart, præcis hvilken betydning forordningens nye fælles kriterier
vil få for danske skovejere.
Dette er problematisk, da der fra investorside ved forordningens vedtagelse må forventes at blive stillet
krav om efterlevelse af dens kriterier for bæredygtighed ved større investeringer i fx den træindustri, som
aftager skovenes produkter.
Samtidig noterer Dansk Skovforening sig, at forordningens snævre kriterier for bæredygtigt skovbrug
adskiller sig markant fra definitionen af bæredygtigt skovbrug i EU’s direktiv for vedvarende energi.
Den manglende ensretning her risikerer at betyde forøgede dokumentationskrav og bureaukrati for
skovejere overalt i EU, hvis forordningen vedtages.
En skovinvestering skal blandt andet ifølge forordningen, kunne dokumentere opfyldelse af følgende nye
kriterier, for at kunne betragtes som en klimabæredygtig investering:
•
•
•

Krav om CO2-balance i skovdriften inden for 30 år efter enhver skovbrugsaktivitet (på område
niveau). [”områdeniveau” ikke defineret]
Krav om udarbejdelse af klimaregnskab hvert 10. år (hvis skovejendommen er større end 13 ha).
Krav om en driftsplan som opdateres minimum hvert 10 år, der muliggør overvågning og beskriver
hvordan biodiversitetsvenlige ”naturlige processer” fremmes og naturen beskyttes. [”Naturlige
processer” ikke defineret]
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Dansk Skovforening er af den overbevisning at de nye kriterier, der kan fortolkes bredt, samlet set dermed
bryder med nærhedsprincippet i traktaten om Den Europæiske Union, der fastslår, at skovpolitik er en
national kompetence. I stedet bør anvendes kriterier baseret på den allerede anvendte definition af
bæredygtigt skovbrug i EU tidligere forhandlet på plads mellem medlemslandene.
Dansk Skovforening skal derfor på den baggrund anbefale en indsigelse fra dansk side imod retsakten.

Med venlig hilsen

Christian Jürgensen
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