
Analyse: Flertal af de største
private skove er nu certificeret

Træ i dansk byggeri
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Et flertal af de største danske skove er nu bæredygtighedscertificeret, viser en ny
medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Skovforening. Prisen på certificeret træ og
omkostninger ved at certificere er væsentlige faktorer, hvis flere skal med, viser tallene.

61%
Af de private skove

over 500 ha er nu
certificeret som

bæredygtige
 

Få mindre skovejere (dem under 
50 ha) er certificerede (8 %). 
Kendskabet til certificering er 

også mindre i denne gruppe: 12 %
svarer ”ved ikke” , når de bliver

spurgt, om deres skov er
bæredygtighedscertificeret.

Andel certificerede skove efter størrelse af skoven i hektar

31 % skovejerne i
undersøgelsen er

certificeret
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42%
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35%
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23%

Deltagerne i undersøgelsen blev
spurgt, om de har solgt træ inden

for de seneste to år, og om der blev
efterspurgt certificeret træ. Flest 
– 42 % – svarede, at der ikke blev

efterspurgt certificeret træ.

25.000
Arbejdspladser 

til alle dele af den danske
befolkning er beskæftiget

i skovsektoren 

Oplever du efterspørgsel på
certificeret træ?

 89% af de certificerede
skovejere bruger PEFC-

standarden

Afsætning og certificering af træ
88 procent af deltagerne i undersøgelsen har afsat træ inden for de seneste to år. Heraf
har lidt over en tredjedel (36 procent) oplevet, at der blev efterspurgt certificeret træ.
PEFC-ordningen er den mest anvendte af skovejerne.

De mest almindeligt brugte
certificeringsordninger i Danmark er

FSC og PEFC. 89 % af 
de certificerede skove i

undersøgelsen bruger PEFC. 
18 % er certificeret efter FSC-

ordningen. Nogle skovejere er
certificeret efter begge ordninger.

Når køberne efterspørger
certificeret træ efter en bestemt
ordning, er det oftest PEFC-træ,

der efterspørgeres (52 %)
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Fordele ved certificering
Certificerede skovejere oplever klare fordele ved at blive bæredygtighedscertificeret. Det
gælder både i forhold til priser, og hvad angår afsætningsmuligheder for deres træ. Men
også et bedre overblik over skovdriften følger med.

Oplevede fordele ved certificering – skovejernes svar

Skovejerne i undersøgelsen 
blev spurgt om, hvilke fordele 

de oplever ved at have
certificeret deres skov. 
Der kunne vælges flere

svarmuligheder. I grafen 
ses de tre svarmulighed, 

som flest var enige i

Over halvdelen – 55 % – af skovejere i undersøgelsen,
der ikke er bæredygtighedscertificeret, overvejer
blive certificeret. Blandt skovejere med under 50 ha
skov er det 32 %, der overvejer at lade sig certificere

Mange flere overvejer at lade sig certificere

 Bedre
afsætningsmuligheder for

træ er den vigtigste
motivationsfaktor for de

skovejere, som endnu ikke
har certificeret deres skov,

viser undersøgelsen
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Barrierer – ifølge skovejerne
Der er fordele for skovejerne ved at certificere, men de oplever også udfordringer.
Barrierer for yderligere certificering er omkostninger til certificeringen og administrative
opgaver, der følger med.

Oplevede udfordringer ved certificering – skovejernes svar

Skovejerne i
undersøgelsen blev
spurgt om, hvilke
udfordringer de oplever
ved at certificere deres
skov. Der kunne vælges
flere svarmuligheder

Der er konkrete fordele for skovejeren ved at
certificere. Men der opleves også udfordringer: 
 omkostninger, udfordringer med at opfylde 
enkelte krav i standarden, flere driftsmæssige 
og administrative opgaver. Få respondenter 
(12 procent) har ikke oplevet udfordringer.

Brug for at arbejde med barrierer

Hvis  flere skovejere – og
især flere mindre skovejere

– skal certificere, vil det
give mening at arbejde

med, hvordan barriererne
for certificeringen kan

blive mindre, herunder de
administrative opgaver,

som er forbundet med
certificering



Når køberne efterspørger
certificeret træ efter en
bestemt ordning, er det

oftest PEFC-træ, der
efterspørgeres (52 %) Under 5

0 ha

50-100 ha

100-250 ha

250-500 ha

Over 5
00 ha

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Undersøgelsen blev gennemført
blandt Dansk Skovforenings

skovejende medlemmer som en
elektronisk spørgeskema-

undersøgelse i december 2022

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er blevet gennemført af Dansk Skovforening for at få en status på
bæredygtighedscertificeringen blandt medlemmerne og for at få deres tilkendegivelser i
forhold til, hvordan de oplever fordele og udfordringer ved at certificere skov.

281 medlemmer medvirker 
i undersøgelsen

Til baggrund blev skoveejerne spurgt
til størrelsen på deres skov.
Skovstørrelsen er blevet krydset med
svarene for at se, om der er forskel
på besvarelserne alt efter skovens
størrelse. I figuren til højre ses
fordelingen af skovstørrelser i
undersøgelsen.

Skovstørrelser i undersøgelsen


