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Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov.

Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 i 2030 med 70 
pct. i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund 
senest i 2050.

Klimaaftrykket i Danmark var i 1990 på 81 mio. ton.
I 2021 var det faldet med 25% til 61 mio. ton. (KEFM). 
Vi har således yderligere 8 år til at reducere med yderligere 37 ton til 24 mio. ton.

Klimamål Danmark
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Fakta:

➢ Ca. 40 % af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger.

➢ Bygninger står for cirka 30% af Danmarks samlede CO2-udledninger.

➢ Byggeriet står for 40% af materialeforbruget: fx kridt, sand, sten, træ og vand.

➢ Ca. 35 % af alt affald stammer fra bygge-og anlægsbranchen.

➢ Byggebranchen forbruger mere end halvdelen af alle ressourcer, der udvindes fra 

jordkloden (UNEP 2016). Primært knappe, ikke-fornybare ressourcer

Træ til byggeri
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➢ Omlægges 10 % (631 bygninger, 2019) af bygningstyperne fritliggende 
énfamiliehuse, kæde-og rækkehuse, til træbyggerier med en høj andel 
af træ, hvert år frem til 2030,reduceres den akkumulerede netto-
klimabelastning i byggeriet fra 2020 til 2030 samlet set med 1,2 
millioner ton CO2

➢ Opføres alt simpelt byggeri med høj andel træ reduceres med 800.000 
ton CO2 hvert år i forhold til i dag

Træ til byggeri
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Træ til biomasseanvendelse

Af samlede hugst:

➢ 43 % udnyttet til gavntræ (til 
konstruktion, møbler, gulve mv.), 22 % 
af løvtræet og 53 % nåletræet

➢ 57 % til energi i form af brænde, 
skovflis eller rundtræ til energi.

Levende træer optager CO2 og døde træer udleder CO2…

➢ Vi kan vælge at lade dem ligge i skoven eller vi kan udnytte dem og substituere andre 
energiformer som olie, kul og gas.

➢ Biomassen er næsten CO2 neutral - olie, kul og gas er ikke CO2 neutrale. 
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Anvendelse af træ

Konklusion:

➢ Det giver på flere områder mening at 
anvende mere træ for at mindske vores 
CO2-belastning. 

➢ Det er vigtigt at vide hvor træet kommer 
fra.

Kendsgerning:

➢ Jo længere vi flytter på vores produkt, des 
mindre CO2-neutral bliver produktet. 

➢ Det træ der importeres fra områder, hvor 
der ikke genplantes, det træ er ikke CO2 
neutralt. 
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Træ i den globale forsyning og i Danmark
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Den globale udvikling i træforbrug

Kilde: ABARES; FAO, 2021a.
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CIFOR

Nettooverskud af rundtræ i verden
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CIFOR

Nettooverskud af woodchips i verden



11
Pereira 2018
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➢ I Danmark udgør skovene 14,7 % af 
landets areal (svagt stigende).

➢ Træforbrug, 17 mio. m3/år.

➢ Samlet hugst, 4,0 mio. m3/år. (ca. 21% af 
forbruget)

➢ Bruttotilvækst, 5,9 mio. m3/år.

➢ Vedmasse-øgning, 1,9 mio. m3/år. 

Potentialet i de danske skove

➢ Træforbruget er stigende, 

➢ Men hugsten er faldende, selv om træproduktionen er stigende…
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➢ Det giver fortsat god mening at anvende mere træ for at mindske vores CO2-
belastning
➢ BÅDE i byggeriet, men også som energikilde
➢ Det har resten af verden også fundet ud af…

➢ Øget import af træ kan være en usikker strategi.

➢ Vi har enorme træressourcer stående uden for vores dør. Dette træ er både 
bæredygtigt produceret og (snart også) certificeret.

➢ Herved kan vi også undgå at øge den illegale hugst i de af verdens skove, som 
rummer langt højere naturværdier end de regulerede europæiske skove.

➢ Træproduktion går helt naturligt hånd i hånd med andre hensyn som 
biodiversitet, CO2-opsparing, friluftsinteresser, grundvandssikring, etc.

➢ Værktøjerne hedder naturnær skovdrift og flersidig skovdrift
➢ Dem har vi i øvrigt praktiseret i Danmark i mere end 30 år

Opsummering
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Tak for opmærksomheden!

Vi bør derfor genoverveje, om vi ikke skal fokusere på, at øge 
både produktionen og hugsten af træ i Danmark – både på kort 
sigt og på lang sigt. 

- og herved sikre, at vi kan indfri de nationale mål om at 
reducere CO2 udledningen med 70% i 2030.


