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Træ- og Møbelindustrien er

• TMI er en selvstændig medlemsforening i DI

• En arbejdsgiverorganisation

• En interesseorganisation

• En serviceorganisation

• En del af Dansk Industri (DI)

(18,000 medlemmer)

• Et sekretariat med fem ansatte

med mere end 500 kolleger i DI
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STORT BIDRAG TIL 
SAMFUNDSØKONOMIEN



Urørt skov og biodiversitet

• Aftalepartierne (S, RV, SF, Ø og Alt.) blev i december 

2020 enige om en natur- og biodiversitetspakke på i 

alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. udlæg af 

op til 75.000 ha urørt skov og etablering af 15  

naturnationalparker. 

• Netop offentliggjort at urørt skov primært udlægges i 

statsskovene

• Regeringens planer om urørt skov trækker den forkerte 

vej



Regeringens planer trækker den forkerte vej

• Udpegningen kommer til at omfatte nogle af landets 

bedste produktionsskove

• Største producent af råtræ reducerer sine leverancer 

markant til dansk træindustri

• Træproduktion ophører i Østjylland, øst for Lillebælt og 

langs vestkysten

• Inkluderer nåletræsplantager med begrænset 

biodiversitetspotentiale

• Opnår begrænset fremskridt for biodiversiteten, som 

var målet og vil samtidig have skadelige effekt for 

klimaet, dansk træindustri og beskæftigelse

• Stor omkostning for skatteborgerne: Nutidsværdi af 

produktionstab = 3,55 mia. kr.



Staten er største træproducent 

• I kraft af det historiske fokus på træproduktion udgør 

statsskovene en vigtig betydning for forsyningen af 

råtræ i Danmark. 

✓Udgør 19,0 % af den samlede danske 

gavntræsproduktion, hvilket er større end 

arealandelen på 16,9 %. 



Betydning for træindustrien

• I gennemsnit udgør statens træproduktion ca. 24 % af 

råvareforsyningen hos danske savværker og primære 

træindustri.



Stor nedgang i mængden af certificeret træ

• Produktionen af certificeret råtræ reduceres med knap 

80 % hvad angår FSC og godt 50 % hvad angår PEFC

• Certificeret råtræ kan ikke umiddelbart kunne 

erstattes fra andre indenlandske skovarealer. Det 

skyldes bl.a., at privatskovene for nuværende ikke i 

tilstrækkeligt omfang er certificerede. 

• Efterspørgslen forventes umiddelbart erstattes af øget 

import.  



Alternativt forslag
• Muligt at opnå mål som i mindre grad ville gå ud over 

træproduktionen

• Bredt fokus på certificering af hele skovarealet hvor op til 

10 % afsættes til urørt skov og biodiversitetsformål

• Inkluderer arealer hos private, forsvaret og kommuner med 

større biodiversitetspotentiale og mindre 

produktionsværdi.

• Forslaget indebar, at:

✓Urørt statsskov i 15 naturnationalparker kombineret med 

tinglyst og certificeret privat og kommunal skov (i alt 

76.700 ha)

✓produktive statsskove kan i vid udstrækning fortsætte 

med at levere certificeret træ til den danske træindustri



Eksisterende urørt skov

• Der mangler ca. 21.000 ha urørt skov for at nå aftaleparternes 

målsætning om op til 75.000 ha urørt skov. 

• Imidlertid anerkendes kun de allerede udpegede statsskovsarealer 



Overgangsordning
• Udlæg af urørt skov på statens arealer indebærer, at 

leverancer af træ fra statens skove reduceres, når 

skovdriften indstilles. 

• Implementering via overgangsordning, som skal give 

savværker m.v. mulighed for at omstille sig til en ny 

markedssituation:

✓ Indfases i løvskov over en periode på 6 år, hvor udtaget 

fra statens arealer reduceres til 70 % i 2021 og 

successivt ned til 0 % i 2027 

✓ Indfases i nåleskov over 25 år, hvor ikke-hjemmehørende 

arter fjernes og erstattes med hjemmehørende arter. 

• Løvtræsproduktion forventes at ophøre helt. 

Nåletræsleverancer forventes på 30-40 % efter 6-10 år. 



Tiltag til fremme af certificering

• Registrering af biologisk værdifuld skov, såkaldt §25-

registreringen, er en hjælp på vejen 

• Mangler tilskud til grønne driftsplaner som er det der 

virkelig vil bringe fart i certificeringsprocessen



Tvivl om beslutningsgrundlag
• Overordnet set støtter TMI tiltag, der kan fremme 

biodiversiteten

• Rejst tvivl om behovet for urørt skov – de truede arter er i 

højere grad tilknyttet lysåben natur end skove

• Rødlisten har vist en stabil udvikling, på trods af udsagn 

om biodiversitet i frit fald

✓ Skovene i en positiv udvikling. Skovarealet er voksende, 

gennemsnitsalderen på træerne er stigende og mængden af 

dødt ved i skovene er stigende.

✓ De lysåbne naturtyper er faldet fra at udgøre ca. 30 % af 

landets areal for 100 år siden til at udgøre <10 % i dag



En konkurrencedygtig dansk træindustri?

• Landbrugsaftale gør ondt værre. Reducerer statens 

træproduktion med 20 % fra 2026-2031 i de skove, der 

ikke allerede er udlagt til urørt skov.

• Gentagne nedprioriteringer af dansk træforsyning gør det 

usikkert om der fortsat kan opretholdes en 

konkurrencedygtig dansk træindustri. 



National handlingsplan
• Presset på træ som ressource allerede enormt stort. 

• I en tid med stor politisk fokus på grøn omstilling har 

samfundet ikke brug for at skrue ned for den bæredygtige 

træproduktion, der er tværtimod brug for mere træ.

• Politikere som ønsker grøn omstilling til klimavenligt 

træbyggeri som lagrer kulstof og erstatter klimatunge 

materialer fjerner reelt store dele af den træressource, der 

skal gøre ambitionen mulig.

• Behov for national handlingsplan for dansk træproduktion, 

der viser vejen for at danske skove kan leverer bæredygtigt 

træ til den grønne omstilling.


