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Baggrund for EU-lovgivningen

Ulovlig tømmerhugst:

• en barriere for fremskridt mod bæredygtig skovdrift

• skader lokale og indfødte folks levevilkår

• ødelægger biodiversitet

• øger CO2 udslippet 

• fremmer korruption

• snyder offentlige kasser for milliarder af dollar, hvert år

• konkurrenceforvridende 
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Baggrund for EU-lovgivningen
• EU vedtog i 2003 en Handlingsplan for retshåndhævelse, god 

forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT).

• Formålet var at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med 
ulovligt fældet træ

• Midler til at nå målet inkluderer i dag bl.a.: 
– FLEGT-licensordningen, som er en importregulering ift. Partnerlande, 

hvor kun blåstemplet lovligt træ (dvs. træ med licens udstedt af 
partnerlandet) må importeres til EU fra partnerlande

– Generel EU-regulering (EUTR), som gør det strafbart at bringe ulovligt 
fældet træ i omsætning i EU og som påbyder operatører, der bringer træ i 
omsætning første gang i EU at indføre påpasselighedsordninger (”due 
dilligence”) og alle efterfølgende handelsled at holde styr på indkøb og 
videresalg (til kommercielt brug)

– Tilskyndelse til (og implementering af) nationale offentlige og private 
indkøbspolitikker, som fremmer indkøb af lovligt og bæredygtigt træ
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• Alternativer i kampen mod ulovlig 
træhugst?
– Lovpligtig certificering
– Forbud mod import fra risikolande (WTO)
– Frivillige ordninger

Baggrund for EU-lovgivningen
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FLEGT-licener og frivillige 
partnerskabsaftaler (VPA)

• Rådets forordning nr. 2173 fra 2005 om import af træ til 
EU (Grundforordningen)

• Kommissionens forordning nr. 1024 fra 2008 med mere 
detaljerede bestemmelser for bestemte artikler i 
ovenstående (Implementeringsbestemmelser)

• Partnerskabsaftaler mellem EU og de enkelte 
medvirkende partnerlande
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Status for dansk lovgivning 
Bekendtgørelse nr. 364 af 30. marts 2012 om FLEGT-licensordningen for import 
af træ. Trådte i kraft 1. maj 2012 og udstedt med hjemmel i Naturbeskyttelses-
loven. Fastlægger bl.a.:

– Naturstyrelsen påser overholdelse af reglerne,
– Naturstyrelsen og SKAT forestår verifikation af FLEGT-licensernes

gyldighed
– FLEGT-licenser skal være modtaget i Naturstyrelsen senest 1 arbejdsdag 

før fortoldning (meget gerne før)
– FLEGT-licenser skal fremvises for SKAT ved fortoldning
– Vilkår for bødestraf
– Vilkår for fængselsstraf (ved forsætlig overtrædelse eller grov uagtsomhed) 

og rammen herfor (1 år)
– Regler for meddelelse af påbud, forbud og konfiskation 

Vejledning om Import af træ omfattet af FLEGT-licensordningen, 
fastlægger procedurer for fremsendelse af licenser til Naturstyrelsen og SKAT  
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FLEGT licenses (not yet)
System development
Formal negotiations
Moving to negotiations
Preparation, in-country consensus building
Introduction to VPAs

Congo C.A.R.

Malaysia

Indonesia

Cameroon
Ghana

Liberia

FLEGT VPA partner 
countries

June 2011

Gabon DRC

Vietnam
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• Rådets og Parlamentets forordning nr. 995 fra 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning i EU 
(Grundforordningen) – er vedtaget, finder anvendelse fra 3. marts 2013

• Kommissionens delegerede retsakt nr. 363 af 23. februar 2012 om procedureregler for 
anerkendelse og inddragelse af anerkendelse af overvågningsorganer - er vedtaget og 
trådt i kraft 17. maj 2012.

• Kommissionens forordning nr. 607 af 6. juli 2012 om de nærmere regler for bestemte 
artikler i ovenstående, nemlig for due dilligence-ordningen samt for hyppigheden og 
arten af det tilsyn med overvågningsorganer, der skal føres i henhold til 
grundforordningen (Implementeringsbestemmelser)

• Mulige kommende delegerede retsakter om ”yderligere risikovurderingskriterier” (artikel 
6. stk. 3) og om ændring og udbygning i listen over træprodukter, der er omfattet af 
forordningen (artikel 14).

• Derudover er der planlagt en vejledning fra Kommissionen om EUTR – om den 
nærmere forståelse og fortolkning af reglerne, herunder bl.a. om hvad det indebærer, 
at ”bringe træ og træprodukter i omsætning ” – er under udvikling. 

EU-Tømmerforordning
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Hvad tilføjer den danske lovgivning?

• EU-forordningerne med tilhørende 
implementeringsforordninger og delegerede retsakter 
gælder umiddelbart i Danmark og er direkte anvendelige. 
Det er i disse de egentlige forpligtelser for 
virksomhederne er fastlagt / fastlægges.

• Den danske lovgivning (lov + bekendtgørelse) har 
primært til formål at etablere det fornødne 
hjemmelsgrundlag for at administrere EU-reglerne og 
fastlægge bestemmelser om kontrol og sanktioner, 
herunder vedrørende konfiskation og strafferammer. 
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Dansk lovgivning

• Vi tilføjer ingen nye krav i dansk lovgivning. Følger hvad 
der allerede er af krav i forordningerne

• Vi skal gennemføre en troværdig kontrol efter 
forordningernes krav

• Forventer godt samarbejde med skovejere og 
virksomheder

• I fællesskab sikre kundernes og forbrugernes tillid til 
lovlige træprodukter 
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Status for lovgivnings processen 

På lovprogrammet for 2012/2013: 
“Lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger 
om handel med træ og træprodukter”

Vil samle hjemmelsgrundlaget for administration af både FLEGT-licensordningen 
og EUTR, herunder for udøvelse af kontrol med overvågningsorganer og 
virksomheder samt fastlægge strafferammer og straffebestemmelser for 
forordninger. Tidsplan: 

– Primo juni 2012: Lovudkast blev sendt i høring primo juni 2012 (frist 8 
uger). Resultat: 25 høringssvar, 12 med bemærkninger 

– Primo oktober 2012: Fremsættelse af lovforslag i Folketinget
– Primo januar 2013: Ikrafttrædelse af ny lov
– Ultimo 2012 udarbejdelse af bekendtgørelse 
– Roadshows og dialog
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Status for EU-guidelines

– The definition of "placing on the market"
– Definition of “negligible” risk
– Clarification of "complexity of the supply chain“
– Clarification of the requirement for documents indicating compliance of 

timber with applicable legislation
– Clarification of the product scope – packaging materials
– Clarification of the product scope – "waste"/"recovered" products
– The role of third parties verified schemes in the process of risk assessment 

and risk mitigation
– Regular evaluation of a due diligence system
– Composite products
– The liability of a monitoring organisation
– Clarification of how to document legality of timber and timber products from 

forests in EU
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Tilsyn og krav til skovejere, 
virksomheder og overvågningsorganer

– Skovejere skal kunne dokumentere lovligheden af træet. EU-guidelines lægger p.t. 
op til, at dette kan gøres ud fra allerede eksisterende dokumentation 
(Skattepapirer, ejendomsrettigheder, handelsdokumenter, m.m.) 

– Skovejere skal kunne udvise kendskab til relevant lovgivning som ejendommen er 
omfattet af fx §3 områder, Natura 2000, oldtidsminder, skovloven, miljøloven m.m. 

– Virksomheder skal have den dokumentation og de informationer som fremgår af 
forordningerne

– Virksomheder skal kunne dokumenterer og beskrive deres due diligence system
– Virksomheder skal kunne dokumentere sporbarhed
– Virksomhederne skal hjælpe myndighederne i forbindelse med tilsyn

– Overvågningsorganer skal kunne dokumenterer, at de efterlever de krav og 
forhold der ligger til grund for Kommissionens godkendelse

– Overvågningsorganer skal kontrolleres minimum hvert andet år 
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål og kommentarer?

Spørgsmål 

Niels Bølling

niboe@nst.dk
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