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Indledning
De danske skove leverer hvert år omkring 2 mio. ton flis til brug i energisektoren.
Men brugen af flis eller træbiomasse, som den også ofte omtales, er udsat for
gentagen kritik, især fra grønne organisationer, som ønsker flisen udfaset af
energiforsyningen. Et af de største kritikpunkter af træbiomassen er påstanden om,
at brugen påvirker biodiversiteten negativt: Den store efterspørgsel på biomassen
støvsuger skovene for dødt ved, der er levested for arter, lyder det. Men nærværende
analyse viser, at langt størstedelen af den danskproducerede træbiomasse til energi
ikke har en negativ effekt på biodiversiteten.
Baggrunden for kritikken er det relativt lave niveau af dødt ved i de danske skove
sammenlignet med fx gamle naturskove, hvor der er over 50 m3 dødt ved pr. ha. Her
er det dog væsentligt at være opmærksom på, at over halvdelen af de danske skove
er plantet inden for de seneste 100 år og derfor naturligt ikke indeholder store
mængder stort dødt ved. Desuden er mængden af dødt ved steget de seneste 20 år på
trods af en stigende produktion af træbiomasse (figur 1).
I Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse (PfAT) anerkender vi dog, at det vil gavne
biodiversiteten, hvis niveauet af dødt ved i de danske skove kan hæves endnu mere.
Det gælder særligt i ældre løvtræsbevokninger, da dødt løvtræsved gavner
biodiversiteten mest. Det er allerede politisk vedtaget, at 12 % af Danmarks
skovareal skal udlægges til biodiversitetsformål (1), hvilket over tid vil øge mængden
af dødt ved. Den aktive skovdrift med træbiomasse som restprodukt vil derfor i
fremtiden foregå i på de resterende 88 % af det danske skovareal, primært

Figur 1:
Dødt ved fordelt på
løv- og nåletræ. Kurverne
viser gennemsnitlige
mængder af dødt ved for
hhv. løv- og nåleskove.
Kilde: Skovstatistik 2020,
Københavns Universitet.

1. Aftale om natur og biodiversitetspakken.
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privatejede skove. Derfor vil det også være relevant at se på, hvordan og hvor
mængden af dødt ved i private danske skove aktivt kan øges til gavn for
biodiversiteten.
PfAT mener ikke, at et stop for brug af dansk træbiomasse i energiproduktionen
generelt er den rigtige løsning på biodiversitetskrisen. Brugen af træbiomasse er
med til at skabe en stabil og billig varmeforsyning til danskerne, der skaber
forsyningssikkerhed og tilmed fortrænger fossile brændsler fra produktionen.
I dag anvender vi i Danmark stadig fossile brændsler til over 60 % af vores
energiforbrug – et tal, der ville være endnu højere, hvis ikke ressourcer fra
skovbrugets restprodukter i form af træbiomasse blev anvendt. Et stop vil derfor
skade den grønne omstilling og bidrage til klimakrisen.
Desuden vil et stop for udnyttelsen af træbiomasse til energi ikke kunne gøre mere
for biodiversitetskrisen, end der vil kunne opnås ved en målrettet indsats i de ældre
løvtræbevokninger. Nærværende analyse viser, at den andel af hugsten fra de danske
skove, som anvendes til flis, er restprodukter fra produktion af kvalitetstræ, der
blandt andet anvendes til byggeri og møbler. Det er typisk toppe, dårlige kvaliteter
og småt dimensioneret træ fra de første tyndinger i skovene.
Over 80 % af den dansk producerede træbiomasse kommer således fra nåletræ,
meget småt dimensioneret løvtræ og områder uden for skovene – altså træ, som i høj
grad er uden væsentlig betydning for biodiversiteten. Derfor anbefaler PfAT en
målrettet indsats for biodiversiteten i gamle løvtræsområder i stedet for et generelt
stop for anvendelse af træbiomasse. Det vil gavne både klimaet og biodiversiteten.
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Analyse af den danske
træbiomasse
Ifølge en tidligere analyse fra PfAT (2) vil mængden af træbiomasse fra de danske
skove stige betragteligt frem mod 2050. Bæredygtig træbiomasse, som er et
restprodukt i forbindelse med at produktion af kvalitetstræ til bygninger og boliger,
har potentiale til at blive et vigtigt og uundværligt element i den grønne omstilling
– for nuværende særligt i energisektoren, men på sigt også til andre anvendelser,
hvor den kan erstatte fossile materialer.
Træbiomassen er også essentiel for biodiversiteten i skovene, hvor især dødt ved fra
løvtræ skaber levesteder for arter. Det er derfor relevant at se på, hvad den
danskproducerede træbiomasse består af, hvilke typer arealer og bevoksninger den
kommer fra, og hvordan brugen eventuelt påvirker biodiversiteten, for at finde
balancen mellem hensynet til både klima og biodiversitet.
I analysen er inddraget resultater fra Joint Research Center, JRC, som er EUKommissionens forskningscenter. JRC har gennemført en omfattende evidensbaseret
metaanalyse i en række europæiske lande (3), der viser, hvordan brugen af
forskellige typer af træbiomasse påvirker biodiversiteten. Der har ikke indgået data
fra danske skove i JRC-analysen, men vi vurderer, at analyseresultaterne også kan
anvendes til at pege på eventuelle problemer mellem brug træbiomasse og hensynet
til biodiversitet under danske forhold.

2. Fremtiden for dansk skovflis mod 2050:
danskskovforening.dk/wp-content/uploads/2020/05/TTE_fremtiden-dansk-skovflis-mod-2050.pdf
3. The use of woody biomass for energy production in the EU, Camia A. et al. 2021
publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
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Hvad består den danske
træbiomasse af?
På baggrund af data om den danske træbiomasses type og oprindelse, som er baseret
på skovbrugsbranchens erfaringer med produktionen fra blandet andet opgørelser til
SBP-certificering, har PfAT udarbejdet et estimat, som fordeler den samlede danske
produktion af træbiomasse på henholdsvis løvtræ og nåletræ og på forskellige typer
af arealer.

Total

Løv

Nål

Restprodukter, renafdrifter

33 %

13 %

20 %

Hugstrester fra tyndinger

39 %

6%

33 %

4%

3%

1%

13 %

6%

7%

Naturpleje

6%

3%

3%

Rydninger i bebyggede områder,
trafikprojekter mv.

5%

2%

3%

100 %

33 %

67 %

Skovrejsning (landbrugsjord
– yngre end 20 år)
Åbne land: læhegn,
små beplantninger

I alt

Tabel 1:
Fordelingen af den danskproducerede træbiomasse i hhv. løv og nål samt kildearealer.
Kilde: Estimat ud fra opgørelser til SBP samt branchens vurderinger.
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Den danske produktion af træbiomasse er opdelt efter, om den kommer fra løvtræ
eller nåletræ. Det er vigtigt, fordi dødt ved fra løvtræ generelt tillægges stor
betydning for biodiversiteten, mens dødt ved fra nåletræ generelt anses for at have
en meget lille eller ingen betydning for biodiversiteten.
Estimatet er desuden opdelt efter, hvilke typer af arealer træbiomassen er høstet på,
da dødt ved fra skove generelt har meget større betydning for biodiversiteten end
dødt ved, som er opstået i forbindelse med trafikprojekter, bebyggede områder,
naturpleje mv.
Flis fra skov er også opdelt efter, om den kommer fra eksisterende skove eller nye
skove, som betegner skovrejsninger fra de seneste 30 år, for her er også stor forskel
på værdien af dødt ved i forhold til biodiversiteten. JRC vurderer således i deres
rapport, at anvendelse af biomasse fra skovrejsninger på gammel landbrugsjord –
som også er tilfældet med de danske skovrejsninger – ikke har en negativ effekt på
biodiversiteten, også selvom biomassen kommer fra højproduktive monokulturer.
JRC-rapporten viser desuden, at døde træer, stubbe og grove hugstrester ved
renafdrift eller bevoksningsafvikling er vigtige for biodiversiteten, mens der ikke er
nogen nævneværdig biodiversitetspåvirkning ved udtag af træbiomasse i tyndinger.
JRC vurderer derfor, at hugstrester fra udrensninger og tyndninger ikke har værdi for
biodiversiteten, hvis de efterlades i bevoksningen som dødt ved. Anvendelse af
hugstrester fra udrensning og tynding i løvtræ, som generelt er træer og grene i
meget små dimensioner, kan derfor have en stor positiv klimaeffekt i
energiproduktionen uden nævneværdig negativ påvirkning af biodiversiteten.
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KONKLUSION:

Udnyttelse af træbiomasse
kan gå hånd i hånd med
sikring af biodiversitet
Vores analyse viser, at 67 % af den danske træbiomasse er nåletræ, der vurderes at
have minimal betydning for biodiversiteten. De resterende 33 % fra løvtræ kan deles
op i følgende andele, der alle har forskellige betydninger for biodiversiteten:
13 % fra renafdrifter i gammel løvskov, hvor hele bevoksningen fældes
6 % fra tyndinger, som er hugst i unge bevoksninger, der reducerer antallet af
træer for at lægge væksten over på kvalitetstræerne
6 % fra det åbne land
3 % fra skovrejsningsarealer
3 % fra naturpleje
2 % fra rydninger mv.
For de nederste fire oprindelsessteder (åbne land, skovrejsningsarealer, naturpleje
og rydninger mv.) gælder, at værdien af gammelt dødt ved for biodiversiteten er
betydeligt mindre end i skovene, og JRC vurderer i deres analyse, at udtag af
træbiomasse fra denne type arealer kun har minimal effekt på biodiversiteten – i
lysåbne naturtyper som hede og moser kan fjernelsen af biomasse tilmed have en
positiv effekt på biodiversiteten. For de øverste to – renafdrifter i gammel løvskov og
tyndinger, tilsammen 19 % – gælder, at de kommer fra løvtræ i eksisterende skov,
som ifølge JRC har væsentlig betydning for biodiversiteten i skovene. Vores analyse
viser dermed, at 81 % af den danskproducerede træbiomasse, der i dag anvendes i
energisektoren, fortsat kan anvendes til gavn for klimaet, uden at det påvirker
biodiversiteten negativt i nævneværdigt omfang.
I stedet bør der fokuseres på de resterende 13 % af den danskproducerede
træbiomasse, som kommer fra løvtræ fra ældre løvtræbevoksninger i de eksisterende
skove. Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse foreslår derfor – i tråd med JRCrapportens anbefalinger – at der bør fokuseres på at tage hensyn til biodiversiteten
ved produktion af træbiomasse ved renafdrifter i løv og af forsigtighedshensyn i de
sidste tyndinger i løvtræ over 60 år.
For målrettet at fremme biodiversiteten foreslår PfAT, at der udarbejdes en ordning,
der stimulerer til at efterlade mere dødt ved i hugster i løvtræ over 60 år. En sådan
ordning vil måske kunne øge mængden af dødt ved i de danske løvskove to-tre gange
frem mod 2050 set i forhold til niveauet på 6 m3/ha i dag – og samtidig udnytte
træbiomassen i den grønne omstilling.
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