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Public consultation – Danish (Høringsskema) 

Følgende skema indeholder hørringsvar.  
 

Indhold 
PEFC Danmarks Skovstandard PEFC DK 001-4 

PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK 003-5 

PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer – PEFC DK 005-4 

Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtigt skovdrift DK 000-1  

Ordliste og definitioner for den danske PEFC-ordning - PEFC DK 007-3 
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Skema for samlet høring og behandling:  

 Kommentar Kommentar fra PEFC Forlag til formulering 
Lindenborg  Bemærkninger til revisionsprocessen: 

Indledningsvist bør det bemærkes, at 
revisionsprocessen ikke har inddraget 
interessenter i arbejdsgrupperne fra den 
nationale eller internationale 
træforarbejdningsindustri. 
Træforarbejdningsindustrien er centrale 
interessenter som er afhængige af træprodukter 
fra skovene, hvorfor deres interesse i 
skovressourcen er grundlæggende for fremad 
at kunne opretholde bidraget til samfundet.  
 
Deltagerne i arbejdsgrupperne 1 og 2 har 
bestået af konsulentfirmaer inden for 
skovforvaltning og juletræer, 
interesseorganisation for entreprenører, 
repræsentanter for fagforeninger, 
interesseorganisationer inden for friluftsliv, 
interesseorganisationer med 
naturbeskyttelsesformål, interesseorganisation 
for naturnær skovdrift, repræsentanter for 
energisektoren og naturstyrelsen(NST).  
 
Kun 2 interessenter i processen er skovejere 
Hedeselskabet og NST. De personer der 
deltager for interessenterne har ikke personligt 
ejerskab for de arealer deres organisation ejer. 
Deres interesser som skovejer er desuden 
underordnede i forhold til de tungt vejende 
kommercielle interesser som skovkonsulenter – 
der skal sælge certificeringen.     
 
Den totale mangel på private ejere af skov og 
selskaber der har en interesse i skovens 
langsigtede økonomi og evne til at producere 
træprodukter til samfundet er problematisk og 
afspejles tydeligt i udkastet til PEFC Danmarks 
Skovstandard (PEFC DK 001-4). 
 
Det vil være en stor hjælp for interessenter der 
ikke er deltagere i arbejdsgrupperne, at 
høringsmaterialet indeholder udgaver, hvor det 

Dansk træforening og TMI 
har været inviteret, men har 
valgt ikke at deltage.  
 
Invitation til deltagelse i 
revisionsarbejdet har været 
udsendt til xx (antal) 
organisationer inden for 
skovbrugserhvervet og 
relaterede 
interesseorganisationer og 
brancheforeinger.  
 
En komplet liste over de 
inviterede kan findes her:  
link 
 
Private skovejere har også 
haft mulighed for at deltage 
via de inviterede 
brancheorganisationer og 
virksomheder. Ligeledes har 
Dansk træforening og TMI 
været inviteret, men har 
også valgt ikke af deltage.  
 
De deltagende 
organisationer og 
virksomheder inden for eller 
repræsenterende det private 
skovbrug er: Dansk 
Skovforening, Bregentved 
Gods, Salten Langsø 
Skovadm., HedeDanmark, 
Skovdyrkerne har deltaget i 
arbejdsgruppens arbejde. 
 
Den engelske oversættelse 
udarbejdes først efter, at der 
er enighed om den 
reviderede standard 
formuleret på dansk. Først 
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er tydeligt hvordan materialet forslås ændret i 
forhold til gældende materiale.  
 
Engelsk version af dansk Standard er ikke 
udlagt til høring og derfor ikke muligt at lave 
korrekt ”global” høring som beskrevet i PEFC 
Benchmarks standard s. 5 (PEFC ST 
1003:2018) 
 

herefter skal den godkendes 
af PEFC Int. og forud 
oversættes til engelsk. 
 
  

Dansk Skovforening Dansk Skovforening takker for muligheden for 
at kommentere på den reviderede PEFC 
certificeringsordning. 
 
Dansk Skovforening har deltaget i processen 
med revision af ordningen repræsenteret af 
skovfoged Jesper Jørgensen, Bregentved i 
arbejdsgruppe 1 og afdelingsleder Tanja 
Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening i 
arbejdsgruppe 2. Det er positivt at det igen er 
lykkes at samle en stor gruppe interessenter 
repræsenterende alle interessegrupper af 
betydning for bæredygtig skovdrift, som i god 
dialog og samarbejde har bidraget til udkastet til 
revideret dansk PEFC- ordning. Det har stor 
betydning for ordningens troværdighed og 
anvendelighed. 
 
Overordnet set finder vi at den reviderede 
ordning er en fin afvejning af de mange 
interessenters forskellige interesser med et 
samtidigt sigte til at ordningen skal fungere i 
praksis og være tilgængelig for alle typer af 
skovejere. 
 
Vi har nu gennemlæst de forskellige 
dokumenter i sammenhæng og har primært 
tekniske og forståelsesmæssige bemærkninger, 
særligt til skovstandarden. Heraf er nogle af 
bemærkningerne samtidig fremsat på det 
afholdte webinar den 13. januar 2021. 
 

PEFC Danmark takker for 
Dansk Skovforenings 
konstruktive deltagelse, og 
for  
denne bekræftelse af jeres 
engagement. 
 
Vi svarer indenfor de 
konkrete afsnit i standarden 
konkret på de spørgsmål, 
som Dansk Skovforening 
har løftet frem i sit 
høringssvar. Vi supplerer 
med en telefonisk dialog. 

 

DN Danmarks Naturfredningsforening (DN) takker 
for muligheden for at kommentere på de 
reviderede standarder for certificering i PEFC 
Danmarks system. DN har deltaget i 
arbejdsprocessen med revision af standarden 

PEFC Danmark takker for 
DN’s konstruktive deltagelse 
med faglig indsigt og for 
fremhævelsen af jeres 
politiske målsætning om 
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især i arbejdsgruppe 1, Kriterier for skovdrift, og 
takker også for den mulighed for at kunne 
bidrage til arbejdet med yderligere at kvalificere 
certificeringssystemet. 
 
DN har i sin skovpolitik fastsat et mål om alle 
skove bliver omfattet af certificering senest i 
2030. DN betragter certificering, som et 
væsentligt redskab til at styrke skovenes 
forvaltning og drift i bæredygtig retning, så de 
bedst muligt kan bidrage til at imødegå de store 
udfordringer med biodiversitet og klima, som 
verden står i. 
 
DN har noteret sig de forbedringer, der med 
revisionen er sket i PEFC’s standard mht. 
naturværdier, biodiversitet, klima, miljø, 
landskab og friluftsliv. Da skovene rummer 
størstedelen af Danmarks rødlistede og truede 
arter er det af allerstørste betydning, at 
beskyttelse og forbedring af naturværdierne 
prioriteres højt i skovforvaltningen. DN ser 
fortsat rum for forbedringer i den foreliggende 
udgave af certificeringssystemet. Der bør derfor 
lægges vægt på at foretage evalueringer af 
effekten af de reviderede standarder som 
grundlag for yderligere at forbedre og målrette 
certificeringssystemet og sikre et højt 
ambitionsniveau i forhold til biodiversitet og 
klima. 
 

meget større udbredelse af 
certificeringen i skovbruget 
som strategisk målsætning.  
 
Vi svarer indenfor de 
konkrete afsnit i standarden 
konkret på de spørgsmål, 
som DN har løftet frem i sit 
høringssvar.  

Det danske spejderkorps (DDS) Det Danske Spejderkorps (DDS) vil gerne takke 
for invitationen til at kommentere på udkastet til 
revision af den danske PEFC-
certificeringsordning. Beskyttelse af 
naturværdier og adgang til private skove 
vægtes højt og er en del af organisationens 
formål. 

PEFC Danmark takker for 
DDS’s konstruktive 
deltagelse med respekt for 
bæredygtige løsninger i 
deres helhed og med 
respekt for alle 
interessenter.  
 
Vi svarer indenfor de 
konkrete afsnit i standarden 
konkret på de spørgsmål, 
som DN har løftet frem i sit 
høringssvar. 
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PEFC Danmarks Skovstandard PEFC DK 001-4 

 

 Evt. afsnit Høringsvar  Kommentar Forlag til 
formulering 

NEPCon Generelt Det bør angives klart i PEFC skovstandarden om der skal være opfyldelse 
af standardens krav på kriterie- eller indikatorniveau, da dette har stor 
betydning for fleksibiliteten i målopfyldelsen og auditeringsprocessen. 
Dette er et centralt vilkår for certificeringen. 
 

Vi svarer også konkret på NEPCon’s kommentarer under de 
enkelte afsnit. Generelt skal kravene guides og opfyldes på 
både kriterie og indikatorniveau. Indikatorerne er de mest 
specifikke krav, mens kriterierne i højere grad bidrager til at 
forstå indikatorerne rigtigt.  
 
Da skovenes funktioner og tjenester, samt driften af skovene 
indeholder stor kompleksitet i tid og rum; og da 
bæredygtighed gør det samme, er det for mange krav umuligt 
at opstille meget skarpe og målbare krav, som hviler solidt på 
et videnskabeligt grundlag.  
 
Samtidig er skal det understreges, at standarden er udformet 
og tilpasset de krav, som interessenterne i arbejdsgruppen er 
blevet enige om indenfor revisionsprocessen. Det er derfor en 
konsensus- og interessedrevet proces, som har udformet 
standarden med udgangspunkt i PEFC’s overordnede og 
internationale standard. Således spiller de enkelte 
skovejendommes formulering af deres målsætning med 
driften en stor rolle for, hvordan den bæredygtige skovdrift kan 
udformes på den enkelte skovejendom.  
 
Det, som man derfor i høj grad som auditor skal forholde sig til 
og vurdere på den enkelte skovejendom er, om driften falder 
indenfor de relativt vide rammer for bæredygtig skovdrift i 
Danmark - og med overholdelse af de konkrete krav. Kort sagt 
drejer det sig om at overholde sidstnævnte og tjekke, at 
driften på en konkret ejendom ikke afviger 
bemærkelsesværdigt fra den konsensus, som arbejdsgruppen 
har beskrevet med denne seneste standard.  
 

 

Dansk 
Skovforening 

1.Indlednin
g 

Bør det nævnes at anden revision af ordningen blev godkendt i 2013, for 
at få hele historikken med? 

Ja, historikken er vigtig. Formulering skrevet ind.  
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Dansk 
Skovforening 

Afsnit 6. 
Generelle 
retningslinj
er for 
skovdriften 

På side 5 – nederst på siden er tilføjet et afsnit om krav til prioritering af 
klimaeffekt startende med ”Standarden kræver en prioritering i driften af 
skovens klimaeffekt, som hele kæden fra skoven til den klimaeffektive 
anvendelse af træet kan yde, i overensstemmelse med standardens 
øvrige krav....”. 
Afsnit 6 skal give en generel beskrivelse og udgøre den overordnede 
ramme. Afsnittet om klima har pt. mere karakter af en meget overordnet 
beskrivelse af skovenes klimaeffekt frem for at beskrive, hvad skovejeren 
specifikt kan gøre i sin skovdrift for at imødekomme kravet om at  
prioritere skovens klimaeffekt og hvilke rammer standarden sætter. Derfor 
bør det nye afsnit om klima tekstmæssigt tilpasses det formål. 
Det er fx uklart hvad ”....til den klimaeffektive anvendelse af træet kan yde” 
konkret betyder for skovdriften i forhold til en PEFC-certificering. 
Videre i samme afsnit står: ”Den positive virkning af skovene og 
skovdriften for klimaet fremkommer ved at optage og lagre kulstof (CO2) 
og ved at fortrænge brugen af energitunge byggematerialer og fossil 
energi, som ellers vil medføre en irreversibel forøgelse af atmosfærens 
CO2.”. Igen det er ikke klart hvad skovejeren kan gøre i skovdriften i 
forhold at fortrænge brugen af energitunge byggematerialer. Det afgøres 
af brugen af træprodukter, som skovejeren gennem skovdriften ikke har 
mulighed for at påvirke. 
Afsnitte kan med fordel omformuleres så det passer bedre ind i afsnit 6. 

Den generelle beskrivelse i Kapitel 6 (kaldet Afsnit 6). Mht. 
nomenklaturen blev vi i arbejdsgruppen tidligt enige om at  
standarden er opdelt i 7 kapitler – og kapitel 7 er opdelt i 5 
afsnit, hvor fx Afsnit 2 er det nye klimaafsnit.  
 
I standarden fra 2013 var der lidt forvirring omkring dette. De 
7 kapitler blev rigtigt nok kaldt ”afsnit”, mens opdelingen 
indenfor disse afsnit også blev kaldt ”afsnit”, ”hovedafsnit” og 
”underafsnit” – tilsyneladende uden stringens. Derfor har vi 
valgt den enklere nomenklatur baseret på ”kapitler” og ”afsnit”. 
 
Arbejdsgruppen har været klar på, at Kapitel 6 skal beskrive 
retningslinjerne i generelt, mens Kapitel 7 beskriver funktion, 
kriterier og indikatorer mere specifikt i de 5 afsnit.  
 
Det blev betonet fra arbejdsgruppen, at det nye klimaafsnit 
(Kapitel 7, Afsnit 2) samt der dertil hørende generelle 
beskrivelse i Kapitel 6 skulle formuleres sådan, at især 
teksten i Kapitel 6 også kunne læses og give mening for folk 
uden skovbrugsfaglig baggrund.  
 
Der var også udtrykt ønske om, at teksten blev kort, og at det 
nye klimaafnit i både Kapitel 6 og 7 ikke kom til at fylde for 
meget og derved signalerede en højere vægt end de andre 
afsnit.  
 
Det var også vigtig for arbejdsgruppen, at hele systemet fra 
skoven til den klimaeffektive anvendelse af træet bliver nævnt 
og kort beskrevet som et samlet system, der i sin helhed har 
stor klimaeffekt (CO2-effekt), hvis den forvaltes 
hensigtsmæssigt.  
 
Vi var ikke i arbejdsgruppen i tvivl om, hvad skovejeren kunne 
gøre for at understøtte den klimaeffektive anvendelse af 
træet. Det kan man ved at sikre, at der produceres træ 
(tømmer og kævler) af høj kvalitet, da det for nuværende er 
en forudsætning for for ”klimaeffektiv anvendelse” af træet. 
Det er naturligvis ikke tanken, at skovejeren skal stå nøje til 
regnskab for, hvad de konkrete stokke fra skoven til slut 
bruges til. Det er dog en understregning af, at der ikke skal 
findes høj-kvalitets stokke i flisbunkerne, men det må vi også 
antage, at normal økonomisk adfærd hindrer – især på 
certificerede ejendomme, hvor der alt andet lige må forventes 
at være en ordentlig administration til stede.  
 
Arbejdsgruppen var tilfreds med formuleringerne – 
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henholdsvis de generelle møntet på ikke-fagfolk i Kapitel 6 og 
de mere specifikke kriterier og indikatorer i Kapitel 7, Afsnit 2 
– hvor bl.a. opmærksomheden på træets kvalitet er nævnt 
såvel blandt kriterierne som i I 2.1.2.  
 
Arbejdsgruppen fandt, at beskrivelsen af skovens og 
træprodukternes klimaeffekt i Kapitel 6 med de generelle 
formuleringer på balanceret vis rammer den introduktion, der 
også sker i Kapitel 6, mht. skovens øvrige funktioner og 
tjenester, som derpå konkretiseres nøjere frem mod 
indikatorerne i afsnittene i Kapitel 7. 
  
I forhold til bekymringen hvilke rammer standarden sætter for, 
hvad skovejeren kan gøre for at sikre skovens klimaeffekt, vil 
vi også fremhæve, at der i standarden allerede og uundgåeligt 
findes mange andre lignende uklarheder, som har fungeret i 
standarden hidtil – fx hvad der menes med: 
- ”Langsigtet stabilt skovklima” 
- ”Skovdyrkningsmæssigt og økonomisk forsvarligt” 
- ”En variation i skoves fremtidige udbud af træ og i 

levestederne for dyr og planter”. 
 
Endeligt anses det ikke at være hensigtsmæssigt, at nye 
formuleringer og tilføjelser ved denne og fremtidige revisioner 
skal indledes med ”Som noget nyt er der….”  
 

NEPCon 1.1 Kravet er vanskeligt auditérbart.  Vi foreslår ikke at foretage ændringer. Se svar på NEPCon’s 
og Dansk Skovforenings generelle bemærkninger, som vi 
mener adresserer denne kommentar. Det drejer sig om at 
vurdere og sikre, at alle bæredygtighedens søjler er taget i 
regning på ejendomsniveau i politik og målsætning.  
 

 

NEPCon 1.2 ”Dette er ikke til hinder for, at der inden for Skovlovens bestemmelser og 
dispensationsmuligheder etableres og drives åbne naturarealer, arealer 
med stævningsdrift, skovgræsning og arealer med intensive driftsformer 
samt anden særlig drift.” 
 
NEPCon anbefaler at det gøres klart at/om dette skal ske under de øvrige 
gældende krav under 1.2: Kan der anlægges op til 10% juletræer som 
tilladt iht. Skovloven, hvis dette ikke kan ske under de gældende krav? 

Spørgsmålet søges uddybet. Ring til NEPCon  

Orenæs skovdistrikt 
og Skovselskabet 
Poulsker ApS 

1.2.i Det bør præciseres om der er tale om selvforyngelse eller plantning.  
Ved selv- og naturforyngelse bør perioden forlænges. 
Ved plantning bør tidsfristen kunne forlænges for så vidt arealet er plaget 
af eks. snudebiller eller eks. Galamagrostis 

Vi har indsat forslag til ny formulering, hvor kravet relateres til 
renafdrifter og kunstig foryngelse (plantning/såning). 
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NEPCon 1.3 Giv gerne eksempler hvilke arealer, der ikke må tilplantes, da en del af de 
arealer (f.eks. §3 eng, moser) ofte vil tilgro naturligt.  
 
Kravet anses i øvrigt som uklart og vanskeligt auditerbart. Argumenterne 
der kan presenteres for en tilplantning er meget brede. 

§3 arealer må ikke tilplantes og det er allerede afklaret ved, at 
man som certificeret skovejendom også i forhold til 
certificeringen forpligtiger sig til at overholde lovgivningen. At 
arealer kan springe i skov naturligt og uden pleje er en anden 
sag. Kravet er knapt så relevant i Danmark, som i lande med 
fortsat skovrydning. Det pointerer blot, at det er relevant at 
overveje skovrejsning på uproduktive arealer uden skov og 
andre bindinger eller værdifulde anvendelser. 
 

 

NEPCon 1.4 Definér ”langsigtede dyrkningspotentiale” i ordlisten. Hvordan ser 
arbejdsgruppen på f.eks. podzoldannelse?   

Kravet retter sig mod ”andre produkter fra skoven” og ikke 
vedproduktionen. Podzoldannelse vedr. især vedproduktionen 
og er i øvrigt meget langvarig (sandsynligvis mange 
århundreder eller årtusinder) i sin dannelse som følge af 
forarmelse (afskovning, overgræsning og hededannelse). 

Pam: Forslag til 
tilføjelse i 
ordlisten: 
Langsigtet 
dyrkningspotent
iale: Beskriver 
lokalitetens 
langsigtede 
(årtier – 
århundreder) 
bonitetsudvikling 
– dvs. at skovens 
tilvækst for en 
given træart 
træart vil 
opretholdes 
langsigtet 
forudsat 
hensigtsmæssig 
skovdyrkning og 
dermed 
opretholdelse af 
fx skovklimaet i 
øvrigt. Det 
modsatte sker 
ved forarmning af 
lokaliteten.  
 

Dansk 
Skovforening 

1.5 Kriteriet om at intensive driftsformer kan anvendes på maksimalt 10% af 
ejendommens skovbevoksede areal er ikke nyt. Og den beskrevne 
overgangsordning hvor gældende certifikater ved vedtagelsen af den 
seneste standard og nye certifikater havde 10 år til at komme ned på de 
10% gjaldt også her. Det betyder at en ejendom der var certificeret i 2012 
allerede har brugt en del af de 10 år de har til at komme ned på de 10%. 
Men med den formulering der er nu vil ejendomme som var certificeret i 
2012 og fortsat er certificeret få yderligere 10 år, som standarden er 
formuleret nu.   

Det er tilladt at have intensive driftformer på op til 15% af 
ejendommens skovbevoksede areal i 10 år fra første 
udstedelse af nye certifikater.  
 

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 1.5. 

NEPCon 1.6 I.1.6.1 Vurderingen af gødskningsniveau er vanskelig i praksis. Hvad skal 
dette benchmarkes imod? 

Al erhvervsmæssig brug af gødning kræver så vidt vides nu 
udarbejdelse af gødskningsplaner. Senest tilgængelige 
vejledning er i øjeblikket tilgængelig her:  
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/390/svar/162
9898/2143391.pdf 

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 1.6. 
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Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 

Planperioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 

1. revision, august 2019. 

Denne vejledning er udarbejdet af 

Landbrugsstyrelsen i 2019 
 
Heraf fremgår af tabel og under ”Trækulturer” hvilke årlige 
tilførsler, der tillades for N, P og K og specificeret for et mindre 
antal kulturtyper og evt. reguleret i forhold til jordbonitet. 
 
Regler og niveauer kan ændres årligt, hvorfor praksis må 
vurderes i forhold til overholdelse af de aktuelle regler. Ved 
audit er man henvist til at holde øje med tegn på ulovlig 
meranvendelse. I praksis vil gødningsanvendelsen forventes 
at være mindre end tilladt, da det ikke vil være relevant at 
tilføre de tilladt gødningsmængder årligt.    
 

DN 1.7 og 1.8 kriterier vedr. udfasning af gødning og minim ering af pesticider er af stor 
værdi for biodiversiteten og vil yderligere styrke skovenes værdi for 
grundvandsbeskyttelse. Ligeledes er kriterier om begrænsning af 
jordbearbejdningen i 1.9 af stor værdi for især svampe-, og plantearter, 
som i skovene ofte er tilpasset et mere stabilt miljø. Jo mere disse typer 
indgreb kan begrænses desto bedre for skovbiodiversiteten. 

De nuværende begrænsninger er vedtaget som et kompromis 
mellem produktions-, natur og nu også klimahensyn. Generelt 
sigtes mod en minimeret anvendelse på de intensivt dyrkede 
arealer (op til 10% af arealet, dog op til 15% af arealet i en 
overgangsperiode for nycertificerede medlemmer).  
 
For anvendelsen af gødning sigtes mod en udfasning af på de 
ikke-intensivt dyrkede arealer, mens der for anvendelsen af 
sprøjtemidler sigtes mod minimeret anvendelse, ligesom 
begrænsningen på anvendelsen af jordbearbejdning ses som 
en langsigtet afbalancering af alle relevante 
bæredygtighedsparametre.  
 
Den overordnede vurdering og kompromis i arbejdsgruppen 
baseres på, at det kan få uforholdsmæssigt store negative 
konsekvenser for de dele af bæredygtigheden, der hviler på 
produktion, økonomi og klimaeffekt, hvis mulighederne for 
især fortsat anvendelse af sprøjtemidler fjernes helt og 
anvendelsen af jordbearbejdning i foryngelsesfasen 
begrænses mere. 
 

 

NEPCon 1.8 Overvej om ordet ”undtagelsesvist” er nødvendigt at tage med. Det er 
allerede klart hvad hensigten er hvis formuleringen lyder således:  
 
”plantevækst der truer etableringen af en brugbar foryngelse må 
bekæmpes 

”Undtagelsesvis” er med for at understrege det overordnede 
ønske om minimering uden dog at afskære muligheden for 
pesticidanvendelse helt. Da hensigten er klart formuleret, så 
kunne ”behovstilpasset” eller ”efter behov” være et alternativ 
for at understrege, at anvendelsen i den konkrete situation 

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard. 
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med pesticider” 
 
I praksis vil plantevækst der truer etablering af foryngelsen blive 
bekæmpet med pesticider i langt de fleste tilfælde. Hvis ønsket er at det er 
tilladt at lave kulturforberedende sprøjtning bør dette fremgå klart, eller 
omvendte: Det bør klart fremgå hvis kulturforberedende sprøjtning ikke er 
accepatbelt. Der kan evt. refereres til behovstilpasset sprøjtning. 
 

skal være velbegrundet.  I praksis bliver en anvendelse efter 
behov vurderet ud fra erfaringer fra tilsvarende situationer. 
Forberedende sprøjtning før fx plantning kan indgå på lige 
fod, hvis det er ved den anvendelse forventes den største 
effekt for skovkulturen i forhold til forbruget.  
 

NEPCon 1.10 NEPCon anbefaler at det gøres klart i kravet om der er fleksibilitet 
”nedad”, således at det er klart udfra kravet om det er tilladt konvertere 
arealer med hjemmehørende til ikke-hjemmehørende på ejendomme der 
overstiger de angivning mindsteandele for hjemmehørende, eller om dette 
aldrig er tilladt. I givet fald hvor meget?  
Se også vores kommentar til 1.2 ovenfor.   
 
NEPCon anbefaler, det er konkret tages stilling til den dominerende 
jordbundstype på skovpartsniveau, og ikke kortet baseret på de gl. 
kommunegrænser, da det ikke er finmasket nok. Se også kommetar til 
dokumentet om begreber og definitioner.     

Spørgsmålene om fordelingen og balancen mellem 
hjemmehørende og ikke-hjemmehørende træarter på 
henholdsvis magre og gode jorde har i afsnit 1.10 og 1.11 har 
været genstand for grundige overvejelser i arbejdsgruppen og 
i en undergruppe.  
 
Det kan være tilladt at konvertere arealer med 
hjemmehørende arter til ikke-hjemmehørende under de 
angivne betingelser i 1.11 og, at der på ejendomme med 
lavere andele af hjemmehørende arter end de langsigtet 
krævede, ikke sker konvertering, som får afbrudt stigningen 
op mod minimumskravene.  

 
Anvendelse af jordtype-klassifikation på ”skovpartsniveau”, 
mener vi ikke er en god løsning, da skovparter er et begreb, 
som anvendes i mindre og mindre omfang på 
skovejendommene, og det vil altid være genstand for 
administrative forandringer.  
 
Hvis de gamle kommunegrænser er ved at miste relevans – 
kunne en inddeling i forhold til navngivne skove være et 
alternativ? – alternativt/suppleret med en specifikation til 
afd.nr.? 
 

Afventer 
arbejdsgrupp
ens 
stillingtagen 

DN 1.10 anvendelse af hjemmehørende arter skal fremmes, Anvendelsen af 
hjemmehørende arter skal fremmes, således at ejendommens 
skovbevoksede areal udgøres af en andel på minimum 20% og 55% 
hjemmehørende træarter på hhv. magre og gode jorder. Disse 
minimumsgrænser gælder ikke for skovejendomme under 50 ha. 
DN skal bemærke, at de anførte minimumsgrænser burde være gældende 
for alle skovejendomme. Der bør fremadrettet arbejdes for højere andele 
af hjemmehørende arter, som udover at være en meget vigtig parameter 
for forbedret biodiversitet også medvirker til stabile, modstandsdygtige 
skove. 
 

Spørgsmålet om de små ejendomme og de generelt 
lempeligere krav til dem har også været behandlet grundigt i 
såvel arbejdsgruppen som i en undergruppe. De lempeligere 
krav er motiveret ved, at de små arealer oftests er forbundet 
med mindre jordbundsmæssige og terrænmæssige 
variationer, som i praksis gør det sværere på små end på 
større ejendomme at imødekomme de mange og flersidige 
krav. Dertil kommer det overordnede ønske – som også er en 
udtrykt politik for DN – om at få en større andel af det danske 
skovareal certificeret. Som følge af ejerstrukturen i Danmark, 
er de små skovejendomme vigtige, hvis den målsætning skal 
nås. 
Mht. skovens fremtidige stabilitet og modstandsdygtighed i 
forhold til klimaændringer og sygdomme/insekter, skal der 
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gøres opmærksom på, at hjemmehørende arter ikke udgør en 
garanti i den retning. Sygdomsforløb for fx elm og ask i 
Europa viser dette, samtidig med, at der er en bekymrende 
udvikling i gang mht. bøg, som sammen med især rødgran 
(begge hjemmehørende i Europa). Blandt ikke-hjemmehørend 
træarter kan sitkagran fremhæves som en træarter, der 
forventes at blive udfordret af især højere hyppighed af varme 
somre og tørke. Udfordringerne for granarterne afhænger i høj 
grad af, hvor lange omdrifsaldre, man forsøger at anvende for 
dem, og hvor man planter dem. 
 

Dansk 
Skovforening 

Afsnit 2 Det er rigtig godt at det er tydeligt hvilke kriterier, der belyser skovenes og 
skovdriftens betydning for klimaet. Det bliver et vigtigt særligt i lyset af de 
stigende krav om dokumentation af klimaeffekt der stilles fra flere sider i 
samfundet. Senest i forbindelse med dansk implementering af direktivet 
for vedvarende energis bæredygtighedskrav til træbiomasse, der 
anvendes til energiformål. 
 

  

Dansk 
Skovforening 

2.1 Det fremgår at ”Driften af skoven skal sikre og øge den positive 
klimaeffekt, som skovens lager og tilvækst samt den klimaeffektive 
anvendelse af træet har tilsammen”. Kriteriet bør kun indeholde krav som 
skovdriften reelt kan honorere. Jeg mener at ejeren gennem driften af 
skoven har svært ved at influere på den klimaeffektive anvendelse af 
træet. Eller betyder det reelt at der indføres et krav om hvordan ejeren 
skal afsætte sit træ, således at ejeren skal sikre at træet afsættes til 
bestemte produkter for andre? Eller er der blot tænkt på at sikre skovens 
evne til at producere en bred vifte af skovprodukter, for at sikre 
muligheden for at afsætte træ til anvendelse i produkter med lang 
varighed? Dansk Skovforening mener ikke at standarden skal stille krav til 
en særlig afsætning af produkter. Det skal reguleres af markedskræfterne. 
Et forslag til løsning kunne være at omformulere første sætning til: 
”Driften af skoven skal sikre og øge den samlede positive klimaeffekt, som 
skovens lager og tilvækst og produktion af skovprodukter giver”. 
Der er i Kriterium 2.1 henvist til de kriterier under afsnit 1, som bidrager til 
at opfylde kriteriet. Her mener vi at det er væsentligt at henvise til 
kriterierne frem for indikatorer/verifikatorer. 
Indikatorer/verifikatorer skal ikke indeholde yderligere krav, men blot 
anvise hvordan et specifikt kriterium kan vurderes opfyldt. Derfor bør 
sidste sætning ”Følgende vurderes under hensyntagen til ejendommens 
aldersklassefordeling, forekomst af særlige hændelser som fx stormfald i 
den forløbne planperiode samt gennemførte biodiversitetstiltag, som 
påvirker lager eller tilvækst:” ændres så kriteriet indeholder selve kravet, 
som pt er formuleret som indikatorer. 
Der kunne formuleres som følger: ”Under hensyntagen til ejendommens 
aldersklassefordeling, forekomst af særlige hændelser som fx stormfald i 
den forløbne planperiode samt gennemførte biodiversitetstiltag, som kan 

Se svar på Dansk Skovforenings kommentarer til det 
generelle kapitel 6, som også relaterer til kommentarerne her.   
 
Skovejeren kan absolut påvirke og medvirke til den 
klimaeffektive anvendelse af træet. Det sker gennem at sikre, 
at en væsentlig del af tilvæksten i skoven sker i form af træ, 
der har høj eller i det mindste brugbar kvalitet til potentielt 
længelevende træprodukter – fx konstruktionstræ. Det 
modsatte vil være at forsømme skovdriften, hvorved risikoen 
for, at langt størstedelen af skovens tilvækst kun kan bruges 
til biomasse vil øges betydeligt. Det er ikke arbejsgruppens 
hensigt at indføre et kædeansvar for træprodukternes 
endelige anvendelse. 
 
Arbejdsgruppen ønsker med de valgte formuleringer at sikre 
forståelsen for, at en meget væsentlig del af skovens og 
skovdriftens samlede klimaeffekt sker ved den klimaeffektive 
anvendelse af træ i samfundet – træ til at substituere 
energitunge materialer som stål og beton. Skovens 
klimaeffekt relaterer sig derfor ikke kun til skovens lager af 
kulstof og skoven tilvækst. Det er analogt til fx vindmøllers 
klimaeffekt egentligt ikke knyttet til selve vindmøllen, men til 
den strøm, den producerer og sender ud i samfundet. I 
modsætning til vindmøllen har skoven et betydeligt iboende 
kulstoflager. At fx klimakreditter kun relaterer sig til det lager, 
er en anden sag, som ikke ændrer ved de egentlige 
mekanismer. 
 

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
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som påvirke lager eller tilvækst, skal det så vidt muligt sikres, at skovens 
lager af kulstof i levende og døde træer opretholdes eller øges samtidig 
med at tilvæksten af træ opretholdes eller øges.” 
Indikatorerne kan i dette tilfælde bevares. Det bør overvejes om Kriterium 
2.1 bør deles i 2 kriterier, således at den del der refererer til tidligere 
kriterier holdes for sig. Dette mest for læsbarhedens skyld. 
 

Vi takker for pointen med at henvise udelukkende til kriterier 
og ikke til indikatorer. Også tak for pointen om, at indikatorer 
ikke skal indeholder yderligere krav. Det lyder rigtigt, og 
rettelser vil blive foreslået arbejdsgruppen. 
 
 

NEPCon 2.1 Dette krav synes vanskeligt at auditere. Er det tilladt for ejendomme med 
en stor opsparing af vedmasse at realisere denne, hvis det er en del af 
driftsplanen, for eksempel som ved planlagte generationsskifteafdrifter? 
Der er andre eksempler, f.ek.s kommunale skov, hvor der er stor 
vedmasseopsparing i ensaldrende nåletræsbevoksninger, der ikke kan 
forventes at være stabile på langt sigt.  
 
I.2.1.2: Det er ikke auditerbart om kvaliteten af skoven er opretholdt eller 
øget.  
 
Kravet tilfører reelt ikke noget nyt i forhold til kulstofbinding, og der vil også 
være en indlejret konflikt imellem produktion / kulstofbinding og fremme af 
klimatilpasning og fremme af biodiversitet / anvendelse af hjemmehørende 
arter. 
 

Vi vil dels rette opmærksomheden mod  kriteriernes 
henvisning til at inddrage fx driftsformål og eventuel skæv 
aldersklassefordeling, samt hensyn til skovens sundhed og 
stabilitet. Derfor er det absolut hensigten fra arbejdsgruppen, 
at sædvanlige hensyn og driftsformål, som retter sig mod de 
nævnte eksempler (generationsskifte eller forudsigelig 
ustabilitet i gammel nål) skal kunne vurderes som bæredygtig 
skovdrift. Der henvises derfor også til Skovdyrkningsafsnittet 
(Afsnit 1).  
Vi henviser også til kommentarerne til NEPCon’s høringssvar 
til Kapitel 6. ). 

 

DN 2.1 DN finder det positivt med de foreslåede kriterier for at øge skovens 
klimaeffekt og betydning for kulstoflagring. 

Vi takker for den vurdering.   

Naturstyrelsen 2.1 I afsnit 2.1 står følgende: ”Driften af skoven skal sikre og øge den positive 
klimaeffekt, som skovens lager og tilvækst samt den klimaeffektive 
anvendelse af træet har tilsammen.”…. ”Dette skal ske i samspil med 
standardens øvrige krav samt de konkrete mål, muligheder og 
begrænsninger, som findes på en given skovejendom.” 
 
Naturstyrelsen forstår dette således, at hvis man har en målsætning om 
udlæg af en betydelig del af det samlede skovareal på en ejendom, så er 
man ikke i konflikt med afsnit 2.1, selv om at det derved ikke er muligt at 
sikre og øge den positive klimaeffekt, som skovens lager, tilvækst og 
træets anvendelse udgør tilsammen. 
 
Er dette en korrekt fortolkning af afsnit 2.1? 

Tak for en relevant og skarp iagttagelse. Naturstyrelsens 
fortolkning er korrekt og reflekterer de intentioner, som ligger 
bag formuleringerne fra arbejdsgruppen. Se også vore 
kommentarer til NECon’s indledende høringssvar til Kapitel 6.  
 

 

Dansk 
Skovforening 

2.2 Kriteriet er nyt og retter sig mod at sikre at skovdriften er energieffektiv i 
forhold til at minimere udledningen af klimagasser fra selve driften, hvilket 
giver god mening. Samtidig stilles særligt krav til maskinfører og deres 
maskiner og håndværktøj ved henvisning til bilag 3.  

Tak for gode observationer og kommentarer!  
  
Vi er enige i, at aspekterne omkring kompetencekrav til 
medarbejderne, er unødvendige at medtage her i Afsnit 2.2, 
da det er dækket af Afsnit 4.6 og 4.8 (hvor vi også vender 
tilbage til Bilag 2 og 3). 

Se forslag til 
nye 
formuleringer 
i revideret 
standard 
Afsnit 2.2 
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Derudover indeholder kriteriet et krav om at ”Skovejeren skal gennem 
kontrakter sikre sig, at entreprenøren kan dokumentere, at medarbejderne 
(fx maskinførerne) som minimum er i besiddelse af relevante kundskaber 
om bæredygtig skovdrift i certificeret skov, som er nævnt i bilag 2 og bilag 
3”. Med denne formulering udvides den gruppe af medarbejdere i skoven, 
som skal have en generel viden om bæredygtig skovdrift beskrevet i Bilag 
2, der tidligere var rettet mod specialmaskinførere (Kriterium 4.8). Det vil 
betyde at en medarbejder eller entreprenør, der skal gennemfører fx 
plantning eller renholdelse med en buskrydder nu også skal opfylde 
kravet? Er det hensigten med udvidelsen? Hvis der fortsat kun tænkes på 
specialmaskinførere vil kravet være dækket af Kriterium 4.8 og sætningen 
er overflødig i dette afsnit.  

I øvrigt omhandler bilag 3 primært krav til anvendelse af bestemte typer 
brændstof, smøremidler etc. som ikke umiddelbar har en kobling til 
kriteriets overordnede formål om at sikre energieffektivitet. Det bør derfor 
overvejes om henvisningen til bilag 3 skal kobles til et andet kriterium fx 
3.13 eller et helt nyt kriterium.  
 

 
  
 

Skovdyrkerne/De 
Danske 
Skovdyrkerforening
er  

 

2.2 I såvel den forklarende tekst, som i selve kriterium I.2.2.2. anføres: "Kvas- 
og stødknusning samt kvasafbrænding anvendes kun i særligt 
velbegrundede situationer". 

Skovdyrkerne finder, at dette krav bør omformuleres til: "Kvas- og 
stødknusning samt kvasafbrænding anvendes kun i velbegrundede 
situationer". 

Begrebet "særligt velbegrundede situationer" er efter vores opfattelse for 
restriktiv, og kan i nogle situationer stride mod det overordnede (gode) 
formål om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer – nemlig derved, 
at en veludført rydning af et kulturareal er en vigtig forudsætning for en 
vellykket kulturstart, og dermed for at træerne hurtigst muligt og effektivt 
kan bidrage til CO2-binding. 

Der er endvidere mange eksempler på, at dårlig eller utilstrækkelig rydning 
af et kulurareal har betydet, at man er blevet nødt til at 'starte forfra' – med 
alt hvad det indebærer af ny maskinel bearbejdning, og dermed CO2-
udledning. Dette bør af mange grunde undgås. 

Med formuleringen "velbegrundede situationer" mener vi, at såvel det 
overordnede formål og hensynet til en vellykket kulturstart kan håndteres i 
standarden. 
 

Korrekt at mislykkede kulturer er problematiske og kan være 
kostbare på flere bæredygtighedsparametre, hvorfor de er 
vigtige at undgå. Vi tager Skovdyrkernes forslag til efterretning 
og skriver det ind forslaget til revideret standard.  

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 2.2 
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NEPCon 2.2.2 Er det intention væsentligt at begrænse anvendelse af knusning af kvas? 
Hvilke valide argumenter kan anvendes for alligevel at knuse kvas eller 
stød? Nævn gerne tilfælde eller acceptable undtagelser specifikt. 
 

Følgende argumentation foreslås: Vellykket kulturetablering er 
vigtig for de dele af bæredygtigheden, der handler om 
økonomi, træproduktion og klimaeffekt. Knusning skal derfor 
kun vælges efter behov og efter overvejelse af relevante 
alternativer. 
 
Ligeledes skal knusningens intensitet nøje overvejes, da en 
ekstensiv (overfladisk) knusning kan gennemføres ved 
betydeligt laverede brændstofforbrug, ligesom jordbunden 
forstyrres langt mindre end ved en dybere og mere intensiv 
knusning, hvor restriktionerne på jordbearbejdningens omfang 
skal iagttages og overholdes.  
 

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 2.2 

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

3.1 DDS mener, at der skal stilles større krav til, at andre træarter end 
hovedtræarten fremmes for at sikre fremtidens habitattræer. Der skal, ud 
over allerede gamle træer, også udvælges træer, som kan blive gamle og 
kun stå i skoven af biodiversitetshensyn. Dette for at modvirke nuværende 
mangel på habitattræer således, at problemet formindskes væsentligt i 
fremtiden.  
 

Øgede hensyn til naturindhold og biodiversitet har været et 
kerneområde i standarden, siden den første danske standard 
blev godkendt i 2002. Det har bl.a. udmøntet sig i krav om at 
efterlade habitattræer (tidl. kaldet evighedstræer), højstubbe, 
dødt ved, beskytte særligt gamle træer og bevoksninger, samt 
hensætte en del af det certificerede areal til 
biodiversitetsarealer. Det er også et gennemgående krav, at 
arealet med hjemmehørende træarter som minimum skal 
øges til over henholdsvis 20% og 55% af det skovbevoksede 
areal på magre og gode jorder, hvis dette ikke allerede er 
opfyldt. Disse hensyn skal balanceres og prioriteres i forhold 
til bæredygtighedens øvrige vigtige parametre – herunder 
også ønsket om at få mere skov certificeret i Danmark – og 
har været genstand for grundige diskussioner i 
arbejdsgruppen. 
 
 

 

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

3.2 DDS mener, at det er særdeles vigtigt at de gamle driftsformer bevares. 
Både af hensyn til naturbeskyttelsen og kulturbevarelsen. 

Disse hensyn er formuleret i Afsnit 3.2.  

NEPCon 3.2 Det er i praksis meget vanskeligt at gennemføre stævningshugst i skove, 
der tilligere har været stævnet. NEPCon anbefaler at det gøre klart om det 
er et bindende krav fra standarden om dette skal gennemføres når muligt? 
Dette er yderligere vanskeliggjort ved at arealerne oftest er §3, og at 
kommunen vel skal give tilladelse til stævning, hvis dette bliver betragtet 
som en tilstandsændring? 
 

Afsnit 3.2 beskriver et krav om, at ”kulturhistorisk, biologisk 
eller landskabelig værdi skal bevares, så de nævnte værdier 
opretholdes eller fremmes”. Der er såleds ikke tale om at 
genoprette/restaurere en historisk tilstand på arealerne. Kun 
at vedligeholde eller fremme med udgangspunk i den 
eksisterende tilstand. 

 

NEPCon 3.3 Vedr.: ”Træerne kan efterlades på selve foryngelsesarealet eller et valgfrit 
sted i skoven, forudsat at træerne markeres tydeligt” 
 
Vi forudser at det vil være vanskeligt på længere sigt at holde styr på 

Michael Glud følger op. 
Som udgangspunkt er arbejdsdelingen, at det er 
arbejdsgruppe der fastlægger kriterier og indikatorer og 
certificeringsorganerne, der i samarbejde med de enkelte 
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hvilke træer der er udpeget som ”stedfortrædende” habitattræer i andre 
bevoksninger. Vi anbefaler at det gøres mere specifikt hvor disse træer 
placeres, f.eks. i nabobevoksninger, eller i særlige afdelinger, der dog ikke 
må være udpeget/tælle med som biodiversitetsarealer   
 
3.3.2 Der er efterladt min. 5 højstubbe/liggende/skadede træer i alt pr. ha i 
løvskov og min. 3 pr. ha i nåleskov i mellemaldrende og ældre 
tyndingsbevoksninger samt ved pleje af ydre skovbryn, træbevoksede 
nøglebiotoper og biodiversitetsarealer. 
 
Problemstillingen er vigtigst i store, veldrevne, ensartede mellemaldrende 
og ældre bøgebevoksninger. Det sker et væsentligt værdispild ved at ringe 
eller fælde disse træer. Kan disse henfaldtræer fra andre bevoksninger 
slæbes ind for at imødekomme kravet (i særligt værdifulde bevoksninger?) 

skove og grupper fastlægger auditeringen. Arbejdsgruppen 
har dog også skævet til muligheder og udfordringer ved 
auditering af indikatorerne. Det er ikke forudsat, at et bestemt 
udpeget træ skal kunne henføres til et bestemt 
foryngelsesareal. Således er det muligt at opgøre det 
akkumuelerede foryngelsesareal i ha x5. Dette udgør det 
samlede antal udpegede træer. Skovejeren kan dokumentere 
deres eksistens på forskellig måde, f.eke. ved at tage et 
billede med en mobiltelefon, hvorved billedet automatsik bliver 
geokodet. Men det er op til auditeringsorganet og skovejeren 
at finde den enkelste og medst praktiske løsning i det enkelte 
tilfælde. 
 
Som det er formuleret og for opfyldelse af formålet med 
indikatoren (skabelse af ved under nedbrydning), er der ikke 
noget i vejen for, at det kan opfyldes på den beskrevne måde. 

Dansk 
Skovforening 

3.3 Det er positivtit at der er kommet større fleksibilitet i forhold til placering af 
habitattræer, særligt at de kan efterlades steder, hvor det har højere 
værdi. Med den valgte formulering er det dog ikke helt tydeligt hvordan det 
skal håndteres, hvis fx habitattræerne efterlades i yngre bevoksninger. 
Skal der ved senere foryngelse af de arealer, hvor habitattræer fra andre 
arealer nu er placeret, sikres yderligere habitattræer? Måske er det ikke et 
problem. Men det bør sikres at det er auditerbart og det anbefales at 
konsultere certificeringsfirmaerne i forhold til om de finder det muligt at 
håndtere fornuftigt i praksis. 
Der er sidst i kriteriet tilføjet følgende krav ”Ved pleje af ydre skovbryn og 
andre træbevoksede nøglebiotoper og biodiversitetsarealer efterlades min. 
5 højstubbe/liggende træer/skadede træer pr. ha til naturligt henfald.” Det 
bør formuleres på en måde så det er tydeligt, at det kun er plejeindgreb 
der omfatter udtag af træ. 

Michael Glud følger op.  
Indikatorerne skal opfyldes i fuldt omfang. Hvis der er placeret 
udpegede træer i en bevoksning, som senere forynges, så 
skal de udpegede træer fortsat efterlades og der skal for det 
pågældende areal opfyldes kravet om 5 træer pr. ha. I terorien 
kan de placeres et andet sted. Se i øvrigt svar om samme 
emne til NEPCon. 
 
 
Det er en skarp pointe, om end langt de fleste plejeindgreb vil 
omfatte hugst. Formuleringen bør suppleres:  Ved pleje af 
ydre skovbryn og andre træbevoksede nøglebiotoper og 
biodiversitetsarealer, der medfører udtag af træ, 
efterlades…… 

 

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

3.3 - DDS mener, at der skal lægges større vægt på at lave et samlet 
biodiversitetsareal på min 12,5 %, hvor der ingen forstyrrelser af skovdrift 
sker. 

- Der skal også stilles krav om, at der hvor det er muligt i indre 
skovbryn/bevoksningskanter langs skovveje ol. efterlades høje 
stubbe/skadede eller habitattræer ol, hvis træet ikke har nogen økonomisk 
værdi. 

Ved denne revision øges kravet til biodiversitetsarealet fra 
min. 7,5% til min. 10%. Skovejeren kan vælge at undlade 
udpegning af habitattræer, hvis biodiversitetsarealet til 
gengæld udgør 12,5%. Det er en valgmulighed, som er 
indført, for at øge skovejernes engagement og fleksibiliteten – 
bl.a. for at tiltrække flere skovejere til certificeringsordningen. 
Dertil kommer en række krav netop for at beskytte og 
rekruttere habitattræer, træruiner og gamle særlige træer, fx: 

 Pkt. 3.3: ”Pkt I.3.3.3 Eksisterende træruiner og 
liggende træer under naturlig nedbrydning er bevaret 
og beskyttet.” 

 Pkt. 3.7: Karakteristiske gamle træer og træer af 
særlig naturmæssig eller kulturhistorisk værdi skal 
bevares som habitattræer. Ved planlægning og pleje 
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af bevoksninger skal disse træer sikres tilstrækkelig 
med lystilgang. 

 I.3.7.1  Gamle karakteristiske træer er bevaret og 
sikret tilstrækkelig lystilgang.  
 

Se også svar på DDS’s høringssvar til Afsnit 3.1. 
 

DN 3.3 kriterier for gamle træer og dødt ved, finder DN vil være et betydeligt 
bidrag til fremme af biodiversiteten i de certificerede skove. Det gælder 
dog at højere andele yderligere vil fremme betingelserne for rig 
biodiversitet. Dog savnes der en specifik angivelse af, hvor meget dødt 
ved, der som minimum skal efterlades ved udnyttelse til flisning og 
herunder at der også bør efterlades en andel dødt ved i større 
dimensioner > end 20-25 cm i diameter. Endvidere bør der indgå kriterier 
for bevarelse af træer uden for skov, da der desværre sker omfattende 
flisning af levende hegn og enkeltstående træer. 

 

Spørgsmålene her har være diskuteret grundigt i 
arbejdsgruppen og i undergrupper, jf. svar på høringssvarene 
til de generelle aspekter (Kap. 6) og bæredygtighedens andre 
vigtige parametre samt ønsket om at rekruttere flere skove til 
certificeringsordningen.  
 
Ønsket om at kræve specifikke mængder dødt ved efterladt 
har også været grundigt. Der er egentlig enighed om, at det 
ville være godt med konkrete mål for hvor meget træ, der skal 
efterlades – dog med den tilføjelse, at der for tiden breder sig 
en erkendelse af, at det ikke så meget bare er dødt ved, der 
har værdi for biodiversiteten. Det er nok så meget døende 
træer – derfor fokus på habitattræer i standarden. Desuden er 
det endnu alt for omkostningskrævende præcist at opmåle 
mængden af dødt ved og habitattræer i skovene. 
Opgørelserne skal i givet fald være præcise, hvis en udvikling 
i mængden – stigende eller faldende – skal kunne bestemmes 
med sikkerhed og dermed får reel værdi.  
 
Forventningen er, at der kommer ny teknologi, som i fremtiden 
kan bidrage effektivt her. Indtil videre må vi nøjes med at 
udpege og markere hele træer.   
 

 

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

3.4 DDS mener, at det er meget vigtigt, at der er kontrol med de registrerede 
nøglebiotoper. Således, at naturtilstanden og -værdien bevares eller 
udvikles. Der skal samtidig være krav om at genskabe nøglebiotoper, hvis 
disse ødelægges i forbindelse med drift af skoven. 

Udkast til revideret standard indeholder krav om registrering 
af nøglebiotoper og andre naturmæssigt værdifulde arealer 
(Afsnit 5.2.g).  

 

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

3.5 DDS mener, at der skal stilles samme krav til skovejere med skove under 
50 ha, med hensyn til at afsætte et biodiversitetsareal på 10% (hvilket de 
er undtaget for i standarden). 

Se svar på høringssvar til det generelle Kapitel 6 og svar på 
DN’s høringssvar til Afsnit 1.10. 

 

Dansk 
Skovforening 

3.5 Kriteriet er strammet således, at der nu skal udlægges 10% af 
skovejendommens samlede areal mod tidligere 7,5%. Dansk Skovforening 
står via arbejdet i arbejdsgruppen inde for denne stramning men skal 
påpege, at det er en betydende stramning og det vil være en 
smertegrænse for mange. Det kan samtidig udgøre en barriere for, at 
nogle typer af skovejendomme vil lade deres skov certificere. Det er derfor 
positivet at kravet samtidigt er lempet og gjort mere fleksibelt for 

Tak for at bekræfte støtten til de løsninger og kompromisser, 
som arbejdsgruppen med Dansk Skovforenings deltagelse er 
kommet frem til.  
 
Arbejdsgruppens formulering om, at ”på ejendomme under 50 
ha udgør nøglebiotoperne som minimum biodiversitetsarealet” 
tolkes derhen, at hvis dette udgør mere end 10% af det 
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ejendomme under 50 hektar. 
 
Det er i kriteriet præciseret at for store søer kan hele søfladen ikke tælles 
med i opgørelsen af biodiversitetsarealet. Det er positivt og giver god 
mening. 
 
Den nye lempelse for skovejensomme under 50 ha betyder, at for 
skovejendomme under 50 ha skal det samlede areal af nøglebiotoper som 
minimum udgøre biodiversitetsarealet, og der er ikke krav om at det skal 
udgøre en bestemt andel af det samlede areal. Af definition af 
nøglebiotoper i ordlisten nævnes, at det fx omfatter småbiotoper jf. 
skovlovens § 28, § 3- arealer, gamle driftsformer etc. Mindre ejendomme i 
de gamle skovegne kan have en betydelig forekomst af nøglebiotoper, der 
samlet kan udgøre væsentligt mere end 10%. Kan disse ejendomme 
vælge at følge de overordnede retningslinjer og kun at udlægge 10% af 
arealet som egentlige biodiversitetsarealer? 
 
Umiddelbart skal skove under 50 ha samtidig opfylde kravet til 
udarbejdelse af plejeplan for biodiversitetsarealet jf. 7.5.2 i) og I.3.5.1. For 
ejendomme med en betydelig mængde småbiotoper (skovlovens § 28) 
kan det blive en udfordring at udarbejde en meningsfuld plejeplan. Der er i 
forvejen krav i skovloven om at tilstanden af sådanne arealer ikke må 
ændres. 
 

skovbevoksede areal, så er det hele med i 
biodiversitetsarealet. Det tolkes at være en del af den 
samlede og administrativt enkle løsning, som man i 
arbejdsgruppen har forhandlet sig frem til for de små 
ejendomme. 
 
Med hensyn til plejeplaner for mange småbiotoper på små 
ejendomme med begrænset administrativ kapacitet er der nok 
tale om et dillemma her, som arbejdsgruppen må forholde sig 
til.  
 
Da det er et udtrykkeligt mål for den samlede arbejdsgruppes 
medlemmer at øge det certificerede skovareal betydeligt, kan 
der måske findes et kompromis omkring reducerede krav til at 
udarbejde plejeplaner på de små ejendomme og da henholde 
sig til de lovmæssige krav alene.  
Der er ikke nogen formkrav til plejeplanerne, udover de 4 
punkter anført i 5.2 i), så der er op til samarbejdet mellem 
certificeringsformaet og skovejeren/gruppen at finde frem til et 
format. I arbejdsgruppen har det været forudat, at der ikke er 
tale om omfattende plejeplaner, da det ofte har konskvensen, 
at det ikke anvendes i praksis. Det er forudsat at der er tale 
om meget  enkelt og anvendelige, i sin enkelste form, f.eks. 
”Skoveng – fasholdes lysåben”. 
  

DN 3.5 stiller nu krav om som minimum udlæg af 10% af det certificerede areal til 
biodiversitetsarealer, som kan omfatte alt fra urørt skov til lysåbne 
naturtyper med kontinuerlig pleje. Hvor der findes urørt skov eller 
naturmæssigt særlig værdifuld skov skal denne indgå i de 10%. De 10% 
må ikke udelukkende bestå af lysåbne arealer.  
DN skal hertil bemærke, at der er stort behov for at fremme urørt skov aht. 
biodiversiteten og der bør stilles krav om at mindst halvdelen af de 10% 
skal bestå af urørt skov. Der er endvidere behov for at øge andelen af 
biodiversitetsarealer og andelen af urørt skov yderligere ved fremtidig 
revision. 
 
På skovejendomme under 50 ha udgør det samlede areal af nøglebiotoper 
som minimum 
biodiversitetsarealet og der er ikke et krav om, at dette skal udgøre en 
bestemt andel af det samlede 
areal.  
DN skal bemærke, at det efterfølgende bør evalueres inden næste 
revision om dette kriterie medfører den ønskede effekt for beskyttelse af 
naturen og om det har medvirket til at flere mindre skovejendomme har 
tilsluttet sig programmet. 

Emnet har være diskuteret i arbejdsgruppen og undergruppen 
på lige fod med andre biodiversitetstiltag og afvejet i forhold til 
de øvrige bæredygtighedsparametre. Kravet om 50% 
skovdække af biodiversitetsareal vil på store dele af 
skovarealet næppe give det meste og det bedste 
biodiversitetsareal og habitat for investeringen. Især på 
nåletræ-ejendomme ville det kunne risikere at ramme ved 
siden af den egentlige målsætning.  
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DN 3.6 Kriterierne i 3.6 for at bevare og udvikle skovbryn med et højt indhold af 
hjemmehørende træer og buske er ligeledes meget positivt for fremme af 
biodiversiteten. 

Tak for positiv kommentar!  

NEPCon 3.8 Skal der foretages en identificering og registrering af forekomster af 
rødlistearter? Indikatorerne omfatter ikke krav vedr. rødlistearter? Teksten 
i indikator 3.8.1 henviser til naturværdier, og ikke specifikt til (kendte) 
forekomster af rødlistearter.   
 

De indledende beskrivelser i Afsnit 5 (Planlægning) beskriver 
kravene til registrering:  Tilgængelig viden og data fra 
forskningsinstitutioner, skovovervågningen og andre 
rådgivningstjenester, skal så vidt det er relevant inddrages i 
forbindelse med planlægningen ligesom at tilskudsordninger 
henvendt til skovbruget som fremmer skovpolitiske tiltag skal 
overvejes. 

 
Krav til registreringsindsats har været diskuteret i 
arbejdsgruppen og undergruppe, og det har været pointeret, 
at det ikke er realistisk at stille krav om fx registrering af 
rødlistede arters forekomst. I stedet kræves skovejerne i 
relevant omfang støtte sig til offentligt tilgængelige 
registreringer.  
 

 

Lindenborg 3.8 Det er tydeligt, at der i punktet er en åbenlys fejl i dokumentet. Der er 
nævnt, at rødlistede arter ikke må udnyttes kommercielt. Den udvikling der 
er sket med den danske rødliste siden seneste revision af PEFC 
skovstandarden er ikke overvejet, linket i fodnoten er for øvrigt også 
forældet. Den danske rødliste indeholder i dag et betydeligt antal dyr 
(13.300 stk). At dyr er optaget på listen er ikke udtryk for behovet for 
beskyttelse. I dag er agerhøne(VU), ræv(NT) husmår (NT) krikand (VU) 
som er blandt vigtige jagtbare vildtarter i Danmark med i rødlisten. Det kan 
ikke være korrekt, at man ønsker at stoppe kommercielle aktiviteter knyttet 
til disse arter (jagtudleje). Ræv er kategoriseret som ”NT(Næsten truet)” 
dette fortæller nok mest om rødlistens anvendelighed og ikke om rævens 
livsvilkår. 
Taks (EN) er ligeledes på rødlisten, så der kan ikke klippes pyntegrønt af 
taks.  
 
Https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-
art/# 
 

Tak til Lindenborg for høringssvaret!  
Både vedr. Rødlisten og listen med invasive arter viser 
kommentarerne herfra, at det er utilstrækkeligt blot at henvise 
til disse lister – se også svar vedr. Kapitel 6 til NEPCon, svar 
til Naturstyrelsen vedr. Afsnit 2.1 samt svar til jer vedr. Afsnit 
3.14.  
 
Når der henvises til Rødlisten er det jo korrekt, at alle arter er 
på Rødlisten, og da henført til forskellige kategorier 
varierende fra helt almindelige arter til arter, der er uddøde: 
 
https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/
om-roedlisten/roedlistekategorierne/ 
 
I Danmark har AU valgt at formidle Rødlistens arter ud fra en 
klassifikation kaldet ”Rødlistede arter”, som omfatter 6 
kategorier af trusselsniveauer incl. ”DD” (Deficient Data) – 
dvs. data utilstrækkelige til at vurdere arterne i denne gruppe 
(se AU-figur til venstre herfor). 
 
Der er også en kategori af ”Truede arter” som omfatter tre 
kategorier – CR (Kritisk truet), EN (Truet) og VU (Sårbar). 
Gruppen af ”Truede arter” er samstemmende med den 
international naturbeskyttelsesorganisations (IUCN) kategori 
for ”Threathened species”, som er den kategori, man herfra 
rapporterer: https://www.iucnredlist.org/resources/summary-
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statistics  og udklip nedenfor. 
 
I lyset af dette og i lyset af de artseksempler, som nævnes i 
høringssvaret fra Lindenborg, er der behov for at 
arbejdsgruppen drøfter dette, og når til enighed om, hvilke 
trusselskategorier af arter, der skal henvises til i standarden.  

 
 

Dansk 
Skovforening 

3.8, I.3.8.2 Bør indeholde reference til bilag 5 og ikke blot nævne ”for udvalgte 
fuglearter” 

Er skrevet ind.   

NEPCon 3.10 Kravet er en gummiparagraf, hvor der ikke stilles et reelt krav om 
tilbageføring, da der næste altid kan henvises til en direkte eller indirekte 
omkostning ved tilbageførelse. NEPCon anbefaler at kravet og 
indikatorerne tilpasses bedre til hinanden. Hvornrå er der reelt et krav om 
at et areal tilbageføres? Indikatoren kunne være: Er arealer der kan 

Har indført NEPCons forslag til indikator og afventer 
arbejdsgruppens evaluering.  

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
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tilbageføres uden væsentlige økonomiske konsekvenser tilbageført?     
 

Afsnit 3.10 

Lindenborg 3.14 Invasive arter må ikke introduceres på det certificerede areal. Der er i 
listen over invasive arter 3 træarter der anvendes i skovbruget. 2 af dem 
er af mindre betydning contortafyr og bjergfyr. De er dog meget 
almindelige i klit og hedeskovbruget, hvor de på de ringeste lokaliteter kan 
bidrage med en produktion ingen andre arter har mulighed for. De har 
historisk set været af central betydning i opbyggelse af skovene på hede 
og klitlokaliteter. Det er uhensigtsmæssigt at udelukke disse arter, da det 
fratager skovejeren mulighed for at producere visse ydelser til samfundet. 
Særligt bjergfyr har været anvendt som hjælpetræart på udsatte lokaliteter 
der kan skabe skovklima og tillade introduktion af mere stabile eller 
værdiskabende arter særligt gran. Den sidste art blandt de ”invasive” 
skovtræer er sitkagran. Hvis der ikke kan plantes sitkagran i PEFC 
certificeret skov har ordningen et problem. Sitkagran udgør 6% af det 
danske skovareal som det ses herunder. (Skove og plantager 2017) 
Sitkagran er blandt de mest produktive danske skovtræarter, som kan 
trives på næsten alle lokaliteter i Danmark. Sitkagran bidrage med en 
stigende andel af den danske træproduktion. Sitkagran er en meget 
anvendt kulturtræart i Danmark, specielt i områder hvor det pga. den 
danske vildtstamme ikke er muligt at plante andre arter uden hegn, da 
kulturen skades af vildtet. Sitkagran udmærker sig desuden ved hyppig 
frøsætning og evne til at udgøre en vigtig del af stamtallet i 
selvforyngelser. De fleste skovbrugere med grusede/sandede jorde vil 
erkende dens potentiale i produktive selvforyngelser.  
 

Det er godt set! 
Formuleringen er videreført stort set uændret fra den tidligere 
standard fra 2013; dog med et øget fokus på bekæmpelse af 
invasive arter på biodiversitetsarealerne.  
 
Listen for invasive arter er imidlertid ændret fra fx 
Miljøministeriet (2009)1 til nu. Iflg. Miljøstyrelsens hjemmeside 
(https://mst.dk/natur-vand/natur/national-
naturbeskyttelse/invasive-arter/de-invasive-arter/itkagran er 
tilføjet listen) er sitkagran påført listen 2/5-2017. Den optræder 
dog ikke i Miljøstyrelsen (2017), som kun medtager de 66 
mest skadelige invasive arter med en samlet 
”skadelighedsscore” på 14 eller derover. Herpå optræder fx 
bjergfyr, glansbladet hæg og rynket rose, mens fx contorta og 
sitkagran ikke er med. Der findes også i samme rapport en 
liste over 14 invasive arter, som der i Danmark er indført 
forbud af forskellige omfang mod. Herpå optræder glansbladet 
hæg og rynket rose, men fx ikke bjergfyr.  
 
Listen over invasive arter indeholder en scoring/vurdering af, 
hvor problematiske de enkelte arter er. Da standarden er 
udtryk for en politisk afvejning af mange interesser i skovene, 
er en meget binær (sort/hvid) tilgang med udgangspunkt i 
listen over invasive arter uegnet, især når det drejer sig om en 
af skovbrugets mest anvendte træarter. Almindeligvis anses 
sitkagranens invasive tilbøjeligheder heller ikke for at være 
problematiske i en skovdyrkningsmæssig sammenhæng.  
 
Desuden er formuleringen i standarden, at invasive arter ikke 
må ”introduceres” på det certificerede areal ikke et udtryk for, 
at den ikke må plantes/forynges, men at den ikke må 
indbringes på en ejendom, hvor den ikke er i forvejen. I den 
gamle standard var formuleringen, at den ikke måtte 
”introduceres/ indføres”. Det er sikkert også derfor, at emnet 
så vidt vides ikke tidligere har været bragt op. Jeg foreslår at 
vi skriver ”nyindtroduceres”, da den understreger, at det ikke 
drejer sig om foryngelse/plantning, men nyindtroduktion på 
”skovejendommen” i stedet for som nu ”det certificerede 
areal”. ”Skovejendommen” er den betegnelse, der generelt 
bruges om den certificerede enhed i standarden.   
 
1: Miljøministeriet, 2009. Handlingsplan for invasive arter.  

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 3.14 
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 https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-
arter/de-invasive-arter/ 

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/handlingsplan-for-
invasive-arter/ 
2: Miljøstyrelsen, 2017. Handlingsplan mod invasive arter. 
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-
arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/handlingsplan-for-invasive-arter/ 

NEPCon 3.15 ”Skovens sundhed og vitalitet skal regelmæssigt overvåges i forhold til 
udefrakommende faktorer…” 
NEPCon anbefaler at det gøres klart hvor ofte ”reglmæssigt” er, og om det 
er tilladt blot at løbende at indsamle observationer i forbindelse med andre 
aktiviteter i skoven. 

Det er ikke hensigten, at der skal iværksættes et særligt 
overvågningsprogram for dette. Almindelig årvågenhed i 
forbindelse med de almindelige og regelsmæssige aktiviteter 
er fuldt ud tilstrækkeligt. Det kan dokumenteres dels ved at 
notere, hvis der ses svækkelser eller sygdoms- og 
insektangreb i skoven samt herunder også kort notere, hvis 
der iværksættes modforanstaltninger – fx hugst af 
billeangrebne træer. Igen er formålet at undgå egentlige 
forsømmelser – fx ved, at en skov efterlades uden tilsyn i 
halve og hele år, så evt. sundhedsproblemer blot får lov at 
ekskalere uden relevant indgriben.   
 

 

NEPCon 3.17 NEPCon vurderer at kravet er vanskeligt at audtere på. Det er hensigten 
med kravet at gennemtvinge end reducering af vildtbestande til et niveau 
hvor skrælleskader begrænses, og hjemmehørende arters naturlige 
foryngelse forbedres væsentligt?  
 
Vil dette krav forhindre PEFC certificering af dyrehaver? 

Tak for godt og vanskeligt spørgsmål! 
Der er hensigten med kravet at sikre, at der er 
opmærksomhed på vildtets potentielt stærkt negative 
påvirkning af skovens foryngelse samt på skrælleskader – 
men set i lyset af skovens ”driftsformål og flersidighed”. Også 
er er der koncensus i arbejdsgruppen for en rummelig 
fortolkning af bæredygtig og flersidig skovdrift og -forvaltning.  

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 3.17 
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Dog betones det, at ”der skal være særlig opmærksomhed på, 
at der ikke over tid sker indskrænkning mod en eller meget få 
betydende træarter, som følge af vildtets påvirkning af 
skoven.” Det vil sige, at man ikke kan forvalte hele 
skovejendommen som en stor dyrehave med jagt og vildt som 
den altdominerende målsætning, hvis det medfører ensidig 
målopfyldelse og væsentlige skader på skovens ressource - 
træerne. Dog vil dette ikke hindre, at der kan være dyrehave 
på en del af skovejendommens areal som et led i den 
flersidige skovdrift.  
 
NEPCon rejser dertil problemestillingen i forhold til 
skovejendomme, som så at sige er prisgivet 
naboernes/omgivelsernes vildtforvaltning eller mangel på 
samme. Det er klart, at certificeringen ikke kan forlange det 
umulige, og vi vil i arbejdsgruppen vende et forslag til 
formulering, der tager højde for dette på rimelig vis.  
 

Dansk 
Skovforening 

3.17 Kriteriet er nyt og beskriver særlige forhold omkring vildtforvaltningen. 
Kriteriet indeholder derudover følgende anbefaling: ”Der tilskyndes til at 
sætte mindre (fx 10x10 m) kontrolhegn op til at understøtte vurdering af 
vildtets påvirkning af skovens foryngelse, flora og fauna.” PEFC Danmark 
bør overveje om det er hensigtsmæssigt at inkludere anbefalinger 
sammen med kriterierne, eller om denne anbefaling i stedet kan medtages 
i anden sammenhæng. Hvis denne tendens til at inkludere anbefalinger 
vokser til andre kriterier også, risikerer kriterierne at blive uklare og det 
bliver svære for brugerne at finde ud af hvad der er reelle krav og hvad der 
kun er anbefalinger. 

Konsekvenserne ved passivitet i vildtforvaltningen – eller 
ligefrem yderligere fremme af vildtbestanden i områder, hvor 
den allerede er tæt – truer skovenes fremtidige sundhed, 
tilpasningsevne og flersidigheden i forvaltningen. Det kan 
også have negative konsekvenser for naturindholdet. Det er 
en vanskelig og langsigtet problemstilling uden lette løsninger. 
Derfor gør vi en undtagelse her, for at stimulere – men ikke 
tvinge – til at iværksætte tiltag (små kontrolhegn), som 
løbende, billigt og visuelt let forståeligt kan bidrage til at 
opretholde opmærksomheden på denne udfordring. Vi synes, 
at det klart fremgår af formuleringen, at kontrolhegnene ikke 
er et krav, men en opfordring. 
 

 

Lindenborg 3.17 Det er glædeligt, at PEFC anerkender, at vildtet påvirker mulighederne 
for at bedrive et bæredygtigt skovbrug. Skaderne fra stigende 
bestande af hjortevildt (kron- og dåvildt) er en af de største udfordringer i 
dansk skovbrug, på niveau med stormfaldsrisikoen. Det er dog 
bekymrende, at 3.17 kun giver vage muligheder for at auditøren. 
”Vildtforvaltningen skal udføres, så ejendommens driftsformål og 
flersidighed i skovdriften kan nås på kort og lang sigt.”  
Hvis ejendommens driftsmål ikke indeholder skovdrift/træproduktion, men 
udelukkende målsætning indenfor natur- eller vildtforvaltning - kan 
ejendommen da certificeres, idet foryngelses- og 
produktionsmulighederne er underordnede pga. målsætningen?  
 
Giver dette mulighed for, at dyrehaver, naturejendomme ol. kan levere 
certificeret bæredygtigt træ under afviklingen af skovdriften på 

Problemstillingen, som rejses her, er særdeles relevant og har 
været diskuteret i arbejdsgruppen og i undergruppe. Vi 
henviser til vores svar på høringssvar til generelle 
kommentarer og fx Kapitel 6 om hvordan arbejdsgruppens 
proces med standardrevisionen er konsensusdrevet. Der er 
blandt de deltagende interessenter udtrykt ønsker om, at 
standarden skal være meget rummelig i forhold til de enkelte 
ejeres formulering af  driftsformål.  
 
Det har i arbejdsgruppen været fremhævet og anerkendt 
gentagne gange, at ejendomme med et driftsformål rettet 
alene eller primært rettet mod naturhensyn og biodiversitet, 
skal kunne afsætte deres råtræ som certificeret vare. Det er 
især relevant, når de foretager fx indfasningshugster.  
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ejendommen?  I så fald bliver afvikling af skovdrift bæredygtig skovdrift. 

NEPCon 4.1 NEPCon anerkender at det er vanskeligt at opstille konkrete krav til 
antallet om typerne af tiltag eller faciliteter for friluftsliv, men anbefaler 
alligevel at dette kvantificeres, da det eller vil være vanskeligt at vurdere 
både for auditor og skovejer, hvornår kravet vil være opfyldt, og fordi der 
herved kan opstå forskel imellem certifceringsorganerne.  
 
Det bør overvejes om det er tilstrækkeligt for ejendomme under 50 hektar 
at de følger reglerne om adgangsforhold i NBL. 

Michael Glud følger op. 
Det er altid hensigtsmæssi´gt, hvis der kan opstillens 
Udgangspunktet er, at der skal være et behov, så man ikke 
gennemvinger foranstaltninger, som ingen ønsker eller 
anvender. Formuleringen er en konskékvens af, at behovet er 
meget forskelligt, og derfor denne formulering, som 
forudsætter, at skovejeren er imødekommende og optager 
dialog med evt. brugergrupper, der henvender sig. 

 

Dansk 
Skovforening 

4.1 I dette kriterium er indsat supplerede tekst for at præcisere formuleringen 
”Friluftsforanstaltningerne skal stå i et rimelig forhold til det lokale behov, 
skovens størrelse, de økonomiske muligheder og ske med respekt for 
ejendomsretten og det overordnede driftsformål med skoven” i kriteriet. 
 
Det drejer sig om: ”I udgangspunktet betyder det, at der for små skove 
med få brugere kan forventes begrænsede tiltag for friluftslivet, mens der 
for store skove med mange brugere kan forventes flere friluftstiltag.” Det er 
dog spørgsmålet om denne sætning er dækkende? Spørgsmålet er om 
det er skovens størrelse eller antallet af bruger og fx bynærhed, der har 
betydning. Der findes mange mindre skove der ligger bynært og dermed 
har mange brugere. Hvad er forventningen her?  
Dansk Skovforening mener, at den første sætning er fint dækkende, da 
den tager alle de forhold med som skal indgå i planlægningen for 
friluftslivet og mener ikke at den supplerende sætning reelt bidrager med 
uddybning af kriteriet. 
 

Michael Glud følger op. 
 
 
 
 
Formuleringen er medtaget for at eksemplificere, hvad der 
menes med den indledende tekst i kriteriet, men Dansk 
Skovforening kan have ret i, at det er en unødvendig og 
måske forvirrende og i nogle tilfælde en ekskluderende 
eksemplificering. Kan arbejdsgruppen tilslutte sig, at det 
fjernes? 

 

 

Dansk 
Skovforening 

4.1 kontra 
4.3 

Derudover er der i kriterium 4.1 tilføjet følgende krav: ”Der skal udvise 
imødekommenhed over for brugergrupper, der henvender sig med 
rimelige behov for friluftsforanstaltninger.”, med en tilhørende indikator: 
”Henvendelser og resultat af henvendelser registreres løbende” Dette krav 
er er gentaget i kriterium 4.3 der siger: 
4.3 Skovbruget –ejer og medarbejdere -skal være villige til at indgå i 
dialog med brugere og lokalsamfundet bl.a. med henblik på at sikre en 
fornuftig: 
- planlægning og udfoldelse af friluftsliv i skoven. 
- udnyttelse af viden om skovens natur-og kulturhistorie 
I 4.3.1: Registrering af afholdte arrangementer, ekskursioner, møder og 
skriftlige henvendelse fra brugere og andre eksterne parter m.v. er 
gennemført 
Kriterium 4.3 er lidt bredere end tilføjelsen i kriterium 4.1 og det børe 
overvejes om tilføjelsen i kriterium 4.1 er nødvendig. I øvrigt at er kravet 
om registrering af henvendelser også medtaget i kravet under planlægning 
i afsnit 7.5.4. 

Michael Glud følger op. 
Dansk Skovforening har en pointe i, at det redaktionelt kunne 
gøres mere hensigtsmæssigt. f.eks.hvis man indbygggede 
formuleringerne i 4.3 i 4.1.Nyt forslag til formulering: 
 
Sidste punktum i 4.1 ændres til:  
Der skal udvise imødekommenhed over for brugere og 
lokalsamfundgrupper, der henvender sig med rimelige behov 
for friluftsforanstaltninger, bl.a. med henblik på at skíkre en 
fornuftig planlægning og udfoldelse af friluftslivet og 
udnyttelse af af viden om skovens natur- og kulturhistorie. I 
bilag 4 er der oplistet en række eksempler på tiltag, der kan 
forbedre friluftslivet. 
 
Herefter kan kriterie 4.3 sletttes. Indikator 4.3.1 slettes og er 
dækket af 4.1.4 
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Dansk 
Skovforening 

4.2 Indikatoren har karakter af yderligere krav frem for at være en indikator for 
at kriteriet er opfyldt. Det er derudover ikke tydeligt hvad der menes med 
at ”Kontakten skal give let adgang til oplysninger om adgangsregler og om 
adgangsveje, eksisterende veje og stier samt evt. særlige anlæg for 
friluftsliv som registreret i forlængelse af I.4.1.1”. Betyder det at når folk 
ringer til kontakten eller benytter hjemmeside eller QR koden skal det give 
adgang til oplysningerne om adgangsregler og om adgangsveje, 
eksisterende veje og stier samt evt. særlige anlæg for friluftsliv? 
 
Vi har forstået det således, at det der er udtrykt behov for i arbejdsgruppen 
er, at der er kan findes kontaktinformation ved de primære adgangsveje. 
At stille krav om at alle skovejere store som små skal giver alle de nævnte 
oplysninger, som det kan opfattes ud fra indikatoren, virker ikke rimeligt, 
når der netop i kriteriet eller står at ” Information om mulighederne for 
adgang og friluftsliv skal være let tilgængeligt for offentligheden. 
Tilgængeligheden skal stå i et rimelig forhold til behovet og skovens 
størrelse og driftsformål.” 
Kriteriet bør omformuleres så det indeholder kravene. Vi vil foreslå kriteriet 
formuleret som følger: 
 
”Information om mulighederne for adgang og friluftsliv skal være let 
tilgængeligt for offentligheden. Tilgængeligheden skal stå i et rimelig 
forhold til behovet og skovens størrelse og driftsformål. Ved de primære 
adgangsveje til skoven skal angives kontaktinformation til skoven.”  
 
I så fald kunne en indikator for opfyldelse af kriteriet være: 
 
”Der er ved skovens primære adgangsveje adgang til kontaktinformation 
enten i form af telefonnummer, henvisning til hjemmeside eller en QR 
kode.” 

Michael Glud følger op. 
Arbejdsgruppens udgangspunkt har været, at brugere skal 
kunne komme i kontakt med skovejeren eller dennes 
repræsentant og evt. fyldestgørende information. Der kan 
være noget teknisk redaktionelt i, hvad der skrives i kriteriet 
og hvad der skrive i induktorerne. 

 

Forslag til ny formulering 4.2  

Information om mulighederne for adgang og friluftsliv skal 
være let tilgængeligt for offentligheden. Tilgængeligheden skal 
stå i et rimelig forhold til behovet og skovens størrelse og 
driftsformål. Ved de primære adgangsveje til skoven skal 
angives kontaktinformation til skoven. 

 

Forslag til ny formulering 4.2.2 

Der er ved skovens primære adgangsveje adgang til 
kontaktinformation enten i form af telefonnummer, henvisning 
til hjemmeside eller en QR kode.  Kontakten skal give adgang 
til relevante oplysninger om adgangsregler og adgangsveje 
samt evt. særlige anlæg for friluftsliv som registreret i 
forlængelse af I.4.1.1. 

 

Indikatoren er en mere konkret udmøntning af kriteriet. Det er 
op til den enkelte skovejer/gruppe at finde ud af HVORDAN 
indikatoren skal opfyldes, og her vil der være mange 
forskellige måder at gøre det på. Kriteriet udtrykker, at det 
skal stå i et rimelig forhold til behovet, skovens størrelse og 
Driftsfomålet, og det gælder også for indikatorerne. Det er 
arbejdsgruppens håb, at dialog (jf. kriterie 4.1) i overvejende 
grad skaber gode lokale løsninger. 

 

NEPCon 4.6 NEPcon anbefaler at det tydeliggøres om dette krav væsenligst har til 
hensigt at sikre at skovejer eller forvalter skal sikre at de ansatte har de 
fornødne kvalifikationer, eller om kravet er et krav om intern monitering. 
Se også kommentar herunder vedr. krav 5.2 c)  
 
Kravet kunne være: 
 

Her videreføres de fleste af formuleringerne fra den gamle 

standard, dog foreslog Claus Clemmensen (DME Skov) i 

forlængelse af NEPCons kommentarer at skille krav om 

Se forslag til 
nye 
formuleringer 
i revideret 
standard 
Afsnit 4.6  
– her udestår 
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”Skovejeren skal sikre, at de ansatte har de fornødne kvalifikationer til at 
varetage deres arbejdsopgaver sikkert og kvalificeret samt overholder de 
gældende retningslinjer for skovdriften samt lovgivningen, herunder 
arbejdsmiljølovgivningen.” 

skovejerens tilsyn (intern monitering) med skovdriften fra 

skovejerens sikring af de ansattes kvalifikationer.  

 

Tilsynsforpligtigelsen foreslås udelukkende nævnt i Afsnit 5.3.  

Vi foreslår desuden en tilføjelse om, at skovejeren kan sikre sig 

gennem kontrakt med entreprenøren. 

 

Desuden rejste Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening, 

spørgsmålet (i Afsnit 2.2) om hvorvidt uddannelses- og 

kompetencekravene også omfatter ”jordpersonellet” eller om 

det kun er møntet på maskinførere, som det hidtil har været.  

 

Vi lader den stå uafklaret, indtil vi har vendt det i 

arbejdsgruppen.  

Umiddelbart tænker vi, at hvis hele gruppen af ansatte skal 

have dokumenterede kompetencer og efteruddannelse, vil det 

kræve nogle års forberedelse.  

 

dog stadig 
afklaring af 
hvorvidt det 
skal gælde 
”alle ansatte” 
eller kun 
maskinførere. 

NEPCon 4.11 Reference til kriterium 4.4 er forkert, indikatoren kan med fordel ændres til: 
”Modtagne klager og resultatet af deres behandling er registreret og 
arkiveres i mindst 5 år” 

Ændring foretaget – tjek at det er nu er korrekt. Se forslag til 
nye 
formuleringer 
i revideret 
standard 
Afsnit 4.11 og 
5.4  
 



 

  39 

NEPCon 5.2 Specificer opdateringskravet; hvor ofte skal der foretages opdatering af de 
enkelte delkrav under 5.2. 

Det er et bevidst valg fra arbejdsgruppen ikke at specificere 
detaljerede tidsmæssige rammer for opdateringerne, da de 
relevante rammer for de forskellige delkrav afhænger af 
ejendommens træartssammensætning, aldersklassefordeling 
og aktuelle aktivitetsniveau. Tilsvarende gælder fx ændringer i 
lovgivning, regler, udpegninger, tilskud osv. Det er vigtigt – 
igen af hensyn til fastholdelse og rekruttering af certificerede 
ejendomme – at holde de administrative byrder på et 
minimum. Her er det vigtigt, at ejere kun skal foretage sig 
noget, når der vitterligt sker ændringer.  
 
Ved audit kan vi foreslå, at man vurderer hvorvidt skovejeren 
er opmærksom på relevante ændringer – uanset deres 
periodicitet – og får relevante ændringer registreret, og 
således lever op til kravet.  
 

 

NEPCon 5.2 c) Det anbefales at kravet om skovejeren årlige vurdering af skovdriften i 
forhold til målsætning og politikker tydeliggøres, sålede at det er klart i  
hvilket omfang ejer (eller dennes representant / ekstern konsulent / 
gruppeleder) skal gennemføre intern auditering. 
 
Vi foreslår at kravet om intern monitering får sit eget kriterium, samt at det 
præsiceres hvad den intern auditering skal omfatte. 

Se kommentarer til høringssvar på Afsnit 3.15 og 5.2. Det er 
vigtigt, at der ikke stilles krav om intern auditering/monitering, 
som skyder over målet mht. behov, og dermed risikerer at 
pålægge skovejerner unødvendige administrative byrder. 
Derfor er det arbejdsgruppens generelle tilgang, at audits skal 
kunne identificere egentlige forsømmelser mht. den årlige 
interne monitering af skovdriften. 
  

 

Orenæs skovdistrikt 
og Skovselskabet 
Poulsker ApS 

5.2 d) At kræve driftsplanen eller sammendrag heraf, tilgængelig for 
offentligheden; er ikke foreneligt med de mange fortrolige oplysninger som 
findes heri. Certificeringsorganet og uvildig 3. parts audit, sikre at den 
certificerede part lever op til indholdet i driftsplanen, samt sikre at den 
nødvendige viden som skal bidrages eksterne interessenter tilgår disse. 

Kravet opstår som følge af et krav i den internationale 
standard. Spørgsmålet er, om det ikke allerede er 
underforstået i kravet om, at det kun er et sammendrag, som 
skal offentliggøres. Vi har foreslået tilføjelser til kravet til 
arbejdsgruppens overvejelse/godkendelse.  

Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 5.2 d  
 

Dansk 
Skovforening 

5.2 j) Kravet lyder ”Retningslinjer for fremme af friluftslivet i skoven og områder 
med særlig rekreativ værdi (jf. kriterium 4.1)”, men kriterium 4.1 indeholder 
ikke krav om at der skal fastlægges retningslinjer for fremme af 
friluftslivet? 

Referencen er rettet fra kriterium 4.1 til 4.2. Se forslag til 
ny 
formulering i 
revideret 
standard 
Afsnit 5.2 j 
 

Dansk 
Skovforening 

5.3 b) og c) Vær opmærksom på at der er kommet nye lovgivningsmæssige krav til 
gødningsplanlægning (herunder opgørelser på kort) og regnskab, som der 
med fordel kan henvises til her under c). Der er samtidig nye krav til 
anvendelse og registrering af IPM-principper ved brug af 
plantebeskyttelsesmidler, som bør medtages under b). 
De to nye lovgivninger bør endvidere nævnes i bilag 1, ligesom at det skal 
tjekkes om formuleringen af kriterium 1.6 om intensivt drevne arealer og 
1.8 om anvendelse af gødning skal tilrettes. 

Vi følger op med kontrol af henvisninger (1.6, 1.7, 1.8 og Bilag 
1) samt henvisning til de senest indførte krav fra 
Landbrugsstyrelsen om anvendelse og registrering af 
pesticider (IPM-skema).  
 
Se også svar på høringssvar til Afsnit 1.6. 
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NEPCon 5.6 Afregning vs. Fakturering: NEPcon anbefaler at vilkårerne omkring 
afregning specificeres, sålede at det er klart om skovejerne er forpligtet til 
at kontrollere oplysninger vedr. PEFC certificeringsanprisning og 
certifikatkode på køber (råtræhandler eller savværks) købsafregniner/ 
købsnota, da skovejer i disse tilfælde ikke selv udsteder faktura.   
 

Vi tager kontakt til NEPCon for at få uddybet.   

Det Danske 
Spejderkorps 
(DDS) 

4 og bilag 4 Hovedemne: 4. Social – Friluftsliv, uddannelse og ansattes 
rettigheder 

- DDS mener, at der grundlæggende skal være et stort fokus på, at der 
sikres god formidling om adgangsmuligheder, friluftsfaciliteter ol. 

Bilag 4 beskriver kun et lille udsnit af de friluftsbehov som findes. I nogle 
regioner af landet er andelen af privat skov langt større end offentlig skov. 
I disse områder er behovet for friluftsmuligheder i de private skove langt 
større end i regioner, hvor der er meget offentlig skov. Dette skal der tages 
særligt hensyn til i nogle dele af landet. 

- Der skal være mere fokus på, at der formidles om særlige 
naturoplevelser, kulturelementer/fortidsminder ol. 

 

Michael Glud følger op. Undergruppe aktivers igen.  

Der har ikke været tid til af aktivere undergruppen igen. 
Forslag til svar: Det grundlæggende princip, der er lagt til 
grund for revisionen, er at der skal være et behov og at det 
skal stå i et rimeligt forhold til skovens formåen (se 
indledningen i princip 4.1.). Dernæst er grundprincippet, at 
skovejeren skal udvise imødekommenhed overfor 
henvendelser. Langt den overvejende erfaring er, at en dialog 
mellem parterne med gensidig respekt fører til de bedste, 
mest kreative og behovsorienterede løsninger lokalt. Bilag 4 
er derfor blot en række eksempler, som måske kan inspirere 
parterne, og er bestemt ikke tiltænkt at være udtømmende. 
Der findes helt sikkert lokalt andre og meget bedre løsninger, 
herunder også hvorledes man lokalt med respekt for området 
kan formidle særlige natur- og kulturelementer og 
fortidsminder. Dialog er nøglen. 

SE: Standarden sætter formidling i forhold til de lokale behov, 
skovens størrelse, økonomiske muligheder, ejendomsretten 
og driftsformål.  

Bilag 4 beskriver en række eksempler på tiltag og er derfor 
kun et lille udsnit. Der er metodefrihed.  

Kulturhistoriske og følsomme naturtyper ønskes ofte beskyttet 
fra højt publikumstryk.  

 

Orenæs skovdistrikt 
og Skovselskabet 
Poulsker ApS 

Bilag 5 Listen over fugle bør udvides til at omhandle alle rødlistede fugle, samt 
N2000 bilag IV-arter og evt. arter fra udpegningesgrundlaget, måtte det 
certificerede distrikt være helt eller delvist underlagt N2000 lovgivningen. 

Hvis alle rødlistede ynglefugle skal indrages gælder den for 
118 ynglefugle.  Natura2000 bilag gælder allerede i PEFC 
certificerede skove. 
 
Se også kommentarer til høringssvar vedr. Afsnit 3.8. Vi skal 
have defineret, hvilke trusselskategorier i Rødlisten, der tales 
om – alle organismer er i princippet med i Rødlisten, men de 
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er ikke alle ”rødlistede” eller ”truede”.  
 
En udtømmende liste bliver lang. Umiddelbart er vurderingen, 
at det medfølgende ansvar for skovejeren vil blive så 
omfattende, at al skovning, pleje m.v. i skoven da må ophøre i 
yngletiden. Det vil have negative konsekvenser for flere andre 
bæredygtighedsparametre.  
 
Yngletidens udstrækning for de relevante fuglearter bør også 
defineres. 
 

Lindenborg Bemærknin
g 

Bemærkninger til ”Udkastet til PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC 
DK 001-4)” mulighed for at understøtte kriterierne for bæredygtigt 
skovbrug. 
 

  
https://www.pefc.dk/om-pefc/baredygtig-skovforvaltning  
 
Den danske PEFC skovstandard formår ikke at levere tydeligt på alle 
kriterier defineret for bæredygtigt skovbrug. Standarden er inddelt i 
skovdyrkning, klima, miljø og biodiversitet, social og planlægning. Afsnittet 
skovdyrkning burde tage hånd om at skovresursen bevares og forøges, 

Tak for disse relevante kommentarer! Jeg kan forsikre, at stort 
set alle de emner, som der rejses, har været vendt undervejs i 
arbejdsgruppens arbejde. De fleste er også blevet adresseret 
i de svarene på de øvrige – også Lindenborgs – høringssvar. 
Dette er sket både i forhold til de overordnede/generelle 
forhold (Kapitel 6) og i forhold til mere specifikke høringssvar 
om fx klimaeffekt,  invasive arter, Rødlisten, valg af 
driftsformål og  bæredygtighed, vildt og anvendelsen af ikke-
hjemmehørende træarter, Desuden henvises til høringssvar 
på Erik Schulz’ høringssvar nedenfor. 
 
Samlet set er det vigtigt at forstå, hvordan standarden bliver til 
i en arbejdsgruppe, som består af de interesser og 
interessentgrupper, som har meldt sig frivilligt, og at det i høj 
grad er en proces, hvor interesser skal drøftes, afvejes og 
prioriteres og allerhelst opnå konsensus.  
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samt at forbedre og bevare skovens produktion. Afsnit 1 indeholder 
pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 hvor dette forsøges opfyldt. De resterende punkter 
er primært driftsrestriktioner der tilsigter miljøbeskyttelse og et ønske om 
at skoven skal drives efter principperne for naturnær skovdrift. Der er ikke 
sammenhæng mellem definitionen af bæredygtig drift og krav til at en skov 
skal drives naturnært. Naturnær skovdrift nævnes i dag ikke i standarden, 
men den underliggende ideologi er der forsat gennem ønsket om 
vedvarende skovdække og at renafdriter skal begrænses. Dette bør rettes 
så klassisk skovbrug baseret på renafdrifter frit kan anvendes, når driften i 
øvrigt kan rummes inden for bæredygtighedskriterierne.  
Skovresursen skal bevares herunder træresursen. Det kan ikke 
accepteres, at der foregår en forvaltning der målrettet fjerner 
skovens mulighed for i fremtiden at bidrage med træprodukter. 
Driftens krav til træproduktion skal stå i forhold til ejendommens 
muligheder, herunder størrelse lokalitet og udgangspunktet ved en 
certificering.  Der er et ansvar for ethvert bæredygtigt skovbrug for at 
kunne levere en form for træprodukter til samfundet i al fremtid. Urørt skov 
er således ikke bæredygtigt alene, men kan sammen med skove der 
bidrager med andre ydelser indgå i et bæredygtigt skovbrug. Skove der 
indeholder træ som er dyrket med træproduktion, som primært formål har 
et ansvar for at træresursen forvaltes med respekt for den langsigtede 
drift, der har været påbegyndt af tidligere skovfolk/administratorer. Arealer 
med betydende træværdier må ikke forgå uden at de bringes på 
markedet.  
Der bør være en klar sammenhæng mellem skovens størrelse og bredden 
af ydelser der kan leveres til samfundet. En stor skovs ansvar for at 
bidrage økonomisk til samfundet kan ikke negligeres.  
Der bør kunne fremvises regnskaber ved audit, der viser, at skoven 
bringer træprodukter på markedet svarende til det man kan forvente af 
ejendommen (størrelse og lokalitet). Skoven skal ved audit fremstå med 
arealer hvor der uden tvivl i fremtiden vil kunne frembringes træprodukter 
til samfundet. Træproduktionen bør ikke udvandes ved at tilvæksten 
reduceres til et uacceptabelt niveau. Der bør være arealer, hvor 
træproduktionen er primær prioritet og hvor andre interesser må vige for 
driftsmålet. Der må ikke være en tendens til at man løbende gennem 
driftsplaner eller periodeplaner nedsætter tilvækst og hugsten for derfor 
stadig at kunne leve op til en bæredygtig balance mellem tilvækst og 
hugst.  
 
Der er grundlæggende lagt for lidt vægt på kriterium 8 i den 
internationale PEFC st 1003:2018 ”PEFC BENCHMARK STANDARD” 
herunder særligt kriterierne i 8.1.1 og 8.1.2. 
 
Bemærkninger til muligheden for små ejendomme under 20 ha at 
være certificeret.  
Det er glædeligt, at der nu er enkelte konsulentfirmaer, der er begyndt at 
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tage udfordringen med små ejeres evne til at opretholde et PEFC-certifikat 
op til overvejelse. Hermed menes, de nye lempelser der findes for 
ejendomme under 50 ha. Der er fortsat for store udfordringer. En betydelig 
andel af det danske skovareal der ejes af meget små skovejer, der 
indirekte udelukkes fra at levere certificerede produkter pga. de 
økonomiske omkostninger ved at være certificeret. Det kræver en 
betydelig ideologisk vilje af små ejere for at accepterer omkostningerne 
ved en PEFC certificering i dag, kontra den omsætning skoven generer. 
De små skove bliver let andenrangs skov, hvilket er til skade for hele 
skovsektoren i Danmark. Udkastet til PEFC Danmarks Skovstandard 
(PEFC DK 001-4) lever ikke op til intentionen i PEFC Benchmarks 
standard s. 5 (PEFC ST 1003:2018) ”Ensuring smallholders acces to 
forest certification has always been at the heart of our work. Owners of 
relative small estates face specific challenges and our certification 
provides solutions to tackle these challenges.” Det vurderes fortsat at 
være økonomisk uholdbart for små ejendomme under 20 ha at opretholde 
en PEFC certificering. 
 
Der er i Danmark ca. 25.300 skovejendomme under 20 ha der samlet 
udgør over 180.000 ha, når disse ejendomme ikke kan opretholde et 
PEFC-certifikat, uden det har betydelige negative økonomiske 
konsekvenser for ejendommen har PEFC ordningen et problem. PEFC 
udelukker hermed en betydelig andel af danske skove fra at levere 
bæredygtigt træ til samfundet.  
Herunder ses figur 4.1 fra Skove og Plantager 2013 s. 59 (NFI DK 2013)    
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Erik Schulz 

 

 Hermed mine bemærkninger til den nye skovstandard. Mine 
bemærkninger vedrører alene træartsvalget, som jeg finder utrolig 
begrænset. 

Min skov er endnu ikke PEFC certificeret, men vi er er godt i gang med 
forberedelserne. 

  

Træartsvalget er yderst begrænset, når det handler om træarter som er 
egnet til produktion af tømmer, herunder særligt træ til tømmer til 
bygningskonstruktioner. Eneste træart som er virkelig egnet til 
konstruktion, er fyr, som ikke vokser retstammet på næringsrige jorde, og i 
øvrigt ikke kvittere for et godt vækstgrundlag gennem markant øget 
tilvækst.  

  

Naturligvis er jeg bekendt med at begrænsningen omkring 
hjemmehørende arter alene omfatter 55% af arealet 

De overordnede formål med PEFC’s standard tager netop 
udgangspunkt i at understøtte samfundets bæredygtige 
udvikling – herunder at forsyne samfundet med det gode 
bæredygtige materiale: Træ fra bæredygtigt forvaltede skove. 
De punkter, som nævnes omkring træ i kommentarerne om 
byggeriet, sygdomme og klimaforandringer er vigtige 
elementer i såvel den Internationale standard som i udkastet 
til den danske standards Kap. 6 (”Generelle retningslinjer” en 
form for indledning) samt i Kap. 7’s af snit om 1. 
Skovdyrkning, 2. Klima samt 3. Miljø og biodiversitet.  

 

For at forstå udkastet til standarden helt, er det vigtigt at vide, 
udkastet til den danske standard – ligesom de øvrige landes 
standarder – bliver udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående 
af repræsentanter for de interesseorganisationer, som melder 
sig frivilligt til arbejdet efter opslag og udsendelsen af 
invitationer til dem, som man fra PEFC ved kan have 
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MEN PECF bør løfte sig op i helikoptere og se bæredygtighed i et større 
perspektiv. 

  

a) Træ i byggeriet 

Træ i byggeri fortrænger beton og stål, som er byggematerialer, der i 
deres fremstilling og transport er uhyre energiforbrugende og dermed CO2 
belastende. Miljøministeren har netop sendt en handleplan i høring om 
cirkulær økonomi, der bla. indebærer øget brug af træ i byggeriet. Træ 
som konstruktionstræ i byggeriet i Danmark er primært nåletræ og her 
primært rødgarn og sitkagran, som ikke er på jeres ”positivliste”. Bemærk i 
øvrigt at vi importerer ca. 70% af vores bygningstømmer – ikke særlig 
bæredygtigt. 

  

Læg hertil den anden fordel ved at anvende træ i byggeriet. Nemlig at 
træet opmagasiner/binder CO2, og at træ i øvrigt meget nemt kan 
genanvendes. På gode jorde vokser f eks rødgran og sitka op til 
hugstmoden størrelse på mindre end 45 år, hvorimod bøg og ask tager ca. 
120 år om det. Rødgran og Sitkagran og alle de andre nåletræer derfor 
rigtig effektive til at binde C02. 

  

Og endelig. Lærketræ og douglasgran er som nogle af de få 
hurtigvoksende træarter selvkonserverende, og stiller ingen krav til 
træbeskyttelse, hvis konstruktionen er lavet hensigtsmæssig. 

  

b) Sygdomme 

Med et så begrænset træartsvalg som fremgår af jeres ”positivliste” som 
er uændret fra forrige udgaver, bliver man som skovejer og investor utrolig 
sårbar. Jeg har selv været skovejer i ganske få år og har oplevet/oplever 
følgerne af elmesyge, asketoptørrer og sitkalus. Derfor har jeg ved 
nyplantninger sikret mig at få flere forskellige arter indpasset i mit 
skovbrug. 

  

c) Klimaforandringer 

Den stigende temperatur og også den ændrede årstidsvariation/udjævning 
i temperatur og nedbør medfører, at arter, der tidligere var robuste i 

interesse i at deltage. Udkastet bliver herefter bl.a. forelagt 
PEFC’s danske bestyrelse, sendt i høring (det du svarer på 
her), vendt i arbejdsgruppen igen og sendt til godkendelse 
hos PEFC-international for at sikre overensstemmelse med 
den internationale standard. De enkelte landes standarder er 
derfor i høj grad lokale standarder og reflekterer i høj grad 
arbejdet i arbejdsgruppen. Det arbejde består i høj grad af 
præsentationer af de enkelte interessegruppers ønsker og 
krav, der skal opfyldes, for at de hver især til slut kan støtte 
standarden. Dvs., at alle om bordet skal vurdere standarden 
som et godt – eller i det mindste – et spiseligt kompromis.  

Som formand for arbejdsgruppen har jeg selv blot haft rollen 
af ordstyrer og ”facilitator” for processen, hvor det bedst 
mulige gruppearbejde anses at være det, hvor parterne rundt 
om bordet selv finder frem til formuleringerne i udkastet til 
standarden.  

 
Kommentar til lærk og douglasgran:  
Pam: Jeg kan forsikre, at de aspekter, som du her 
fremhæver, har indgået i arbejdsgruppen indsats for at 
formulere udkastet til ny standard. Noget af det er også nævnt 
direkte – fx i det nye klimaafsnit. Andet er grundlæggende 
viden, men i større detaljeringsgrad, end hvad der er 
hensigtsmæssigt at formulere i standarden. 
 
Kommentar til sygdomme: 
Pam: Her er forrige kommentar også gældende og relevant. 
Standarden nævner vigtigheden af, at skovene er robuste, 
tilpasningsdygtige (tilpasningsevne) og består af lokalitets- og 
klimatilpassede træarter. Det kan naturligvis ikke hævdes at 
standarden vil ramme den bedste ramme blandt de mulige 
rammer for en fremtidens skovdrift mht. træartsvalget. 
Udkastet viser, hvad man kunne blive enige om som 
kompromis i arbejdsgruppen. Desuden skal standarden igen 
revideres om 5 år, så der er løbende muligheder for 
justeringer, hvis holdninger og viden skifter. 
 

Kommentar til klimaforandringer:  
Pam: Jeg vil undlade at kommentere på, hvorvidt standarden 
er konservativ eller ej. Min egen vurdering er ikke relevant for 
det resultat, som arbejdsgruppen er nået frem til. Men det er 
ikke rigtigt, at standarden kun tillader hjemmehørende arter. 
Du har refereret til kravet om min. 55% hjemmehørende 
træarter (målt på indblandingsprocenter; på ejendomme på 
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Danmark, måske bliver mere udsatte. Derfor er det igen vigtigt for skovens 
produktion og C02 binding, at der arbejdes med en bredere vifte af arter. 

  

Skovstandarden er ekstrem konservativ i sit træartsvalg og tillader kun 
egentlig hjemmehørende arter. 

  

Lad mig blot nævne historikken for indførslen i Danmark for nogle af de 
træarter, der af hensyn til bæredygtigheden i et større perspektiv 
eksempelvis burde tillades i ”positivlisten” efter min ringe mening: 

  

Lærk                indført 1720 

Rødgran          indført 1560 

Ægte kastanie indført 1400 tallet 

Rødeg             indført 1782 

Douglasgran    indført 1849  

Sitkagran         indført 1854  

Sort valnød     indført 1790 

  

Vi må da siges at have god erfaring med, at ingen af disse arter er 
invasive. De står pænt og artigt, hvor de bliver sat, og har ringe og 
begrænset selvopformering. 

  

gode jorder). På magre jorder er det minimum 20%. Dvs, man 
accepterer op til 45% og 80% fremmede træarter på 
henholdsvis gode og magre jorder. 
 
Kommentar til træartsliste: 
Pam: Er i tvivl om den rigtige forståelse af kommentaren. Skal 
det forstås sådan, at de nævnte arter bliver anset for at være 
hjemmehørende? – fordi det er op til flere hundrede år siden, 
de blev indført? I så fald svarer vi, at definitionen af 
hjemmehørende og fremmede træarter ligger udenfor 
arbejdsgruppens og PEFC’s beslutningsområde, men at den 
disse arter ikke anses for hjemmehørende, dog med 
undtagelse af rødgran, som der vist er opstået diskussion om 
den senere tid.  

Det samme gælder, hvilke arter, der betragtes som invasive. 
Sitkagran optræder faktisk på listen for invasive træarter – en 
liste, som Miljøstyrelsen har ansvaret for at holde opdateret. 
Se dog også svar til høringssvar til Afsnit 3.14.   
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PEFC Danmarks krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift PEFC DK 003-5 

 

 Evt. afsnit Høringsvar  Kommentar fra 
Sekretariatet 

Evt. ændringer 

DN Generelt  Til Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 
PEFC DK 003-5 skal DN bemærke, at muligheden for 
gruppecertificering er en vigtig indgang til certificering for 
mange mindre skovejendomme, hvor muligheden for at 
fordele omkostninger mv. er væsentlig. DN vil gerne 
støtte op om muligheden for at fremme 
gruppecertificering med henblik på at få mest mulig skov i 
Danmark omfattet af certificering. 

 

Giver ingen andledning til 
ændringer. 

Ingen 

NEPCon Generelt NEPCon foreslår at PEFC Gruppeleder standarden 
angiver om gruppelederen må virke som mellemhandler 
(uden fysisk ejerskab) på effekter fra de skove, der er 
omfattet af gruppen. Hvis dette accepteres, angives krav 
for denne funktion (sporbarhedskrav). 
 

Afsnit 5.3 pkt. 5 stiller 
krav om at gruppelederen 
beskriver en procedure 
for salg af råtræ fra 
gruppemedlemmerne. 
 

Ingen. 

NEPCon Bilag 1 – 
Vejledning i 
håndtering af 
observationer 
og afvigelser 
fra ”PEFC 
Danmarks 
skovstandard – 
PEFC ST 001-
4” 

1. Observationer 

Observationer er forhold, der registreres på ejendommen, 
som ikke er i overensstemmelse med skovstandarden, 
men som ikke afviger i betydende grad eller ikke 
medfører betydende risiko for negative miljøeffekter. Det 
vurderes, hvorvidt det observerede er rimeligt begrundet i 
særlige forhold på ejendommen. 

 

NEPCon: Dette følger ikke den normale definition af OBS. 
Der bør altid rejses afvigelser hvis forhold ikke opfylder 
standarden. Denne praksis kaldes også ”soft grading”. 

 

 
Enig. 

 
Ny fomulering: ”Observationer er forhold, der 
registreres på ejendommen, som på sigt kan 
udvikle sig til afvigelser” 

NEPCon  
3. Større 
afvigelse 

“En større afvigelse er hvor certificeringsorganet 
konstaterer en drift af skoven, som på væsentlige punkter 
bryder med fundamentet for og indholdet i PEFC 
Danmarks skovstandard eller, hvor der ikke er fulgt op på 
tidligere skriftlige påbud.” 

 

Enig. Ændres til: 
”… hvor der 
ikke er fulgt 
op på 
tidligere 
udstedte 
krav om 
korrigerende 
handlinger” 
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NEPCon foreslår at teksten ændres til: “Tidligere udstedte 
krav om korrigerende handlinger / afvigelser.”  

 

Vi opererer ikke med 'påbud' indenfor certificering. Dette 
gælder ligeledes andetsteds i samme afsnit. 

NEPCon 3. Større 
afvigelse 

Hvis de korrigerende handlinger ikke udføres eller 
afvigelsen vurderes at være i direkte modstrid med PEFC 
Danmarks skovstandard, er der basis for at tilbagetrække 
certifikatet. Skovejeren meddeles skriftligt om, at 
forudsætningen for at tilbagetrække certifikatet er til 
stede, og skovejeren anmodes om en forklaring på de 
kritisable forhold inden to måneder. Findes forklaringen 
ikke rimelig, tilbagetrækkes certificeringsaftalen ved en 
skriftlig meddelelse til skovejeren. 

 

NEPCon foreslår at teksten bør præciseres så det er 
objektivt klart hvornår CB'en kan terminere, f.eks. ved 
manglende opfølgning på konstaterede afvigelser, 
manglende samarbejde omkring planlægning og afvikling 
af audits, ved aktiviteter eller fremsættelse af påstande, 
der kan skade PEFC eller CBs omdømme, etc. etc.  

Enig. ”… Forudsætningen for tiltrækkelse kunne f.eks. 
være ved manglende opfølgning på 
konstaterede afvigelser, manglende samarbejde 
omkring planlægning og afvikling af audits, ved 
aktiviteter eller fremsættelse af påstande, der 
kan skade PEFC Danmarks eller 
certificeringsvirksomhedens omdømme, etc.” 

 

PEFC Danmarks krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer – PEFC DK 005-4 

 

 Evt. afsnit Høringsvar  Kommentar fra sekretariatet Evt. 
ændringer 

NEPCon 5.1 “5. Løbende vedligeholde sine 
kvalifikationer gennem anerkendte 
kurser” 

 
Hvad forstås der ved 'anerkendte kurser'. 
Hvem udbyder disse? Kan CB'en selv 
varetage dette? Er der omkostninger 
forbundet med kurser? 
 

Kurser fra relevante institutioner inden for 
skovbrug, fra andre organisationer eller 
internt hos certificeringsvirksomheden kan 
være anerkendte kurser. 

Ingen 
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NEPCon 5.1 “Ligestilling skal prioriteres ved 
rekruttering og uddannelse af auditorer.” 

 
Hvordan skal dette dokumenteres? 

Kønsfordelingen blandt auditorer bør let 
kunne dokumenteres i 
certificeringsvirksomheden. Årligt eller i 
forfindelse med akkreditering. 
 

Formuleringen ændres fra “skal” til “bør”. 

NEPCon 6.4.5 Supplerende 
krav til 
certificeringsprocessen 

“Interessenthøring. Forud for vurdering af 
overensstemmelse med ”PEFC Danmarks 
skovstandard – PEFC DK 001-4” skal 
relevante interessenter høres med en frist 
på minimum 14 dage. 
Høringen skal som minimum foretages 
ved annoncering på certificeringsorganets 
hjemmeside. Relevant information fra 
eksterne parter skal herefter inkluderes i 
vurderingen.” 

 
NEPCon mener ikke at denne proces kan 
kaldes en interessenthøring, da der jo i 
kravet alene forventes en fremlysning. Vi 
anbefaler at der enten stilles styrkede 
krav, således at der enten reelt skal 
gennemføres en interessenthøring, eller 
at sprogbruget svækkes til ”Fremlysning 
af certificeringsproces”. 
 

I praksis er erafaringen den, at 
interessenthøringer kun afføder ganske få 
input til skovdriften. Indsatsen vurderes 
ofte ikke til at stå mål med resultatet af en 
interessent høring. 
 
Kravet er et minumumskrav, som ikke 
afholder certificeringsorganet fra at 
foretage yderligere tiltag for at sikre en 
tilpas bred høring af interessenterne. 
 

Ingen ændringer 

NEPCon 6.5.1 Aftale om 
certificering 

“Relevant dokumentation fremsendes 
herefter til certificeringsorganet.”  

 
NEPCon anser denne sætning som 
overflødig. 

Enig. ” Relevant dokumentation fremsendes herefter 
til certificeringsorganet.”  slettes. 

 

NEPCon 6.5.2 Vurdering af 
dokumentation og 
forberedelse af 
certificeringsauditten 

“Certificeringsorganet skal analysere det 
fremsendte materiale og vurdere om det 
lever op til dokumentationskravene.” 

 

NEPCon foreslår at slette dette krav, og 
lade frit CB planlægge forberedelsen til 
certificeringsaudit. 

 

Enig “Certificeringsorganet skal analysere det 
fremsendte materiale og vurdere om det lever 
op til dokumentationskravene.” slettes. 

 

Der konsekvensrettes i næste afsnit ”.. på 
baggrund heraf”. 

NEPCon 6.5.3 
Certificeringsaudit - 
hovedaudit 

“Interessenthøring. Forud for vurdering af 
overensstemmelse med ”PEFC Danmarks 
skovstandard – PEFC DK 001-4” skal 
relevante interessenter høres med en frist 

Se ovenfor  
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på minimum 14 dage. Høringen skal som 
minimum foretages ved annoncering på 
certificeringsorganets hjemmeside.” 

 

NEPCon mener ikke at denne proces kan 
kaldes en interessenthøring, da der jo i 
kravet alene forventes en fremlysning. Vi 
anbefaler at der enten stilles styrkede 
krav, således at der enten reelt skal 
gennemføres en interessenthøring, eller 
at sprogbruget svækkes til ”Fremlysning 
af certificeringsproces”. 
 

NEPCon 6.5.3 
Certificeringsaudit - 
hovedaudit 

“Afsluttende møde. Når forholdene er 
vurderet giver auditorholdet et skriftligt og 
et mundtligt resume af deres 
observationer til ansøgeren.” 

 

NEPCon foreslår at lade skriftligt udgå, så 
mundtligt resume er nok ifm aflsuttende 
møde. Skriftlig feedback fremgår af 
rapporten. 

Enig. Kravet moderes så der er 
metodefrihed 

”…skriftligt og et mundligt..”  slettes. 

NEPCon Bilag 1 – Vejledning i 
håndtering af 
observationer og 
afvigelser 
fra ”PEFC Danmarks 
skovstandard – PEFC 
ST 001-4” 

“Forudsætninger: 

Observation og afvigelser fra PEFC 
Danmarks skovstandard for certificerede 
skovejendomme, noteres ved ekstern 
audit. 

Der kan ikke kræves korrigerende 
handlinger for afvigelser, der skyldes 
omstændigheder, som ejeren ikke selv 
har kontrol over, fx. handlinger fra 
gruppelederen, følger af ekspropriationer 
eller militærøvelser m.m.” 

 

NEPCon anser dette for problematisk. Der 
skal kunne rejses afvigelser mod 
gruppeleder iht gruppeleder standard.  

 

 
Formuleringen kan give anledning til 
misforståelser. Skovejeren kan ikke ved 
audit blive pålagt korrigerende handlinger 
for afvigelser, som han ikke er skyld i.  
 
Korrigerende handliger hos gruppelederen 
skal rettes hos gruppelederen og dernæst 
blandt gruppens medlemmer. Dvs. 
gruppemedlemmet kan ikke fritages for 
korrigerende handlinger, hvis 
gruppelederen laver en fejl. 
 
Kravet er formuleret i gruppestandarden, 
hvor der 5.3 pkt 7 er defineret krav til 
korrigerende handlinger blandt gruppens 
medlemmer ved afvigelser. 

 
Formuleringen ”..handliger fra gruppeleder…” 
slettes. 
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Der skal kunne rejses afvigelser iht FM 
std for forhold som skovejer eller 
gruppeleder burde have kunnet 
kontrollere 

 

NEPCon Bilag 1 – Vejledning i 
håndtering af 
observationer og 
afvigelser 
fra ”PEFC Danmarks 
skovstandard – PEFC 
ST 001-4” 

1. Observationer 

Observationer er forhold, der registreres 
på ejendommen, som ikke er i 
overensstemmelse med skovstandarden, 
men som ikke afviger i betydende grad 
eller ikke medfører betydende risiko for 
negative miljøeffekter. Det vurderes, 
hvorvidt det observerede er rimeligt 
begrundet i særlige forhold på 
ejendommen. 

 

NEPCon: Dette følger ikke den normale 
definition af OBS. Der bør altid rejses 
afvigelser hvis forhold ikke opfylder 
standarden. Denne praksis kaldes også 
”soft grading”. 

 

 
Enig. 

 
Ny fomulering: ”Observationer er forhold, der 
registreres på ejendommen, som på sigt kan 
udvikle sig til afvigelser” 

NEPCon  
3. Større afvigelse 

“En større afvigelse er hvor 
certificeringsorganet konstaterer en drift af 
skoven, som på væsentlige punkter 
bryder med fundamentet for og indholdet i 
PEFC Danmarks skovstandard eller, hvor 
der ikke er fulgt op på tidligere skriftlige 
påbud.” 

 

NEPCon foreslår at teksten ændres til: 
“Tidligere udstedte krav om korrigerende 
handlinger / afvigelser.”  

 

Vi opererer ikke med 'påbud' indenfor 
certificering. Dette gælder ligeledes 
andetsteds i samme afsnit. 

Enig Ændres til: ”… hvor der ikke er fulgt op på 
tidligere udstedte krav om korrigerende 
handlinger” 
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NEPCon 3. Større afvigelse Hvis de korrigerende handlinger ikke 
udføres eller afvigelsen vurderes at være i 
direkte modstrid med PEFC Danmarks 
skovstandard, er der basis for at 
tilbagetrække certifikatet. Skovejeren 
meddeles skriftligt om, at forudsætningen 
for at tilbagetrække certifikatet er til stede, 
og skovejeren anmodes om en forklaring 
på de kritisable forhold inden to måneder. 
Findes forklaringen ikke rimelig, 
tilbagetrækkes certificeringsaftalen ved en 
skriftlig meddelelse til skovejeren. 

 

NEPCon foreslår at teksten bør 
præciseres så det er objektivt klart 
hvornår CB'en kan terminere, f.eks. ved 
manglende opfølgning på konstaterede 
afvigelser, manglende samarbejde 
omkring planlægning og afvikling af 
audits, ved aktiviteter eller fremsættelse af 
påstande, der kan skade PEFC eller CBs 
omdømme, etc. etc.  

Enig ”… Forudsætningen for tiltrækkelse kunne 
f.eks. være ved manglende opfølgning på 
konstaterede afvigelser, manglende 
samarbejde omkring planlægning og 
afvikling af audits, ved aktiviteter eller 
fremsættelse af påstande, der kan skade 
PEFC Danmarks eller 
certificeringsvirksomhedens omdømme, 
etc.” 
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Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtigt skovdrift DK 000-1 

 Evt. afsnit Høringsvar   

Dansk 
Skovforening 

5.3 og 5.4 Miljø- og Fødevareministeriet er blevet opdelt og det er nu 
Miljøministeriet der er ressortansvarlig, hvilket bør tilrettes i teksten. 
Endvidere bør det rettes så der står at lovadministrationen er 
delegeret til Miljøstyrelsen (og ikke Naturstyrelsen, som kun står for 
driften af statens skove). 

Ændret  
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Ordliste og definitioner for den danske PEFC-ordning - PEFC DK 007-3 

 Evt. afsnit Høringsvar   

Dansk 
Skovforening 

Generelt  Der er tilføjet en definition af driftsplan som siger ”Driftsplan: Indblik 
i den i standarden påkrævede dokumentation om skovdriften med 
undtagelse af fortrolig og personlig information”. I Skovstandarden 
anvendes ordet ”driftsplan” i afsnit 7 Kriterium 5.2 med henvisning 
til ”eksisterende driftsplan” og ”grøn driftsplan” og i den 
sammenhæng passer den valgte definition dårligt. 
Ordet driftsplan anvendes ikke i nogle af de andre dokumenter. 
 
Der bør tilføjes en definition af klimatilpassede træarter. 

 

NEPCon (1.4) Definér ”langsigtede dyrkningspotentiale” i ordlisten.  

NEPCon Bilag 1: Kort 
med opdeling i 
magre og gode 
jorde 

NEPCon Anbefaler at der anvendes et opdateret kort, gerne 
væsentligt mere detaljeret.  
 
Se https://www.geus.dk/om-
geus/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/digitale-jordartskort-fra-geus-
er-nu-gratis 
 
https://www.geus.dk/media/7358/nyhed_19-1-2018b_large.jpg  

 

NEPCon Bilag 2: 
Hjemmehørende 
træarter 

I forhiold til et klimatilpasset skovbrug kan det måske give mening 
at have en liste af måske hjemmehørende arter, som evt. kunne 
have samme eller lidt lavere status i forhold til hhv. hjemmehørende 
og rigtige eksoter.  
 
Det er f.eks. rødgran, alm ædelgran, fuglekirsebær og evt.   

 

 
 
 


