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1 Oversigt
Producentens navn:

EHJ Energi A/S ApS

Producentens adresse:

Hadstenvej 16, 8940 Randers SV

Geographic position:

56.418133, 10.059986

Primær kontaktperson:

Esben Hegelund, +45 4016 2196

Virksomhedens hjemmeside:

www.ehj-energi.dk

Date report finalised:

10. Oktober 2018

Close of last CB audit:

9. August 2018

Certificeringsselskab:

NEPCon Denmark

Oversættelse på engelsk:

Ikke endnu

SBP Standard(s) used:

Standard 1, 2, 4 og 5

Weblink to Standard(s) used:

http://www.sbp-cert.org/documents

SBP Endorsed Regional Risk Assessment:
Weblink to SBE on Company website:

RRA Denmark

http://ehj-

energi.dk/doc/Flisforsyningsrapport%20EHJ_ver%201.2.pdf

Indicate how the current evaluation fits within the cycle of Supply Base Evaluations
Main (Initial)
Evaluation

First
Surveillance

Second
Surveillance

Third
Surveillance

Fourth
Surveillance

☐

x

☐

☐

☐
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2 Beskrivelse ressourcen
2.1

Generel beskrivelse

EHJ Energi A/S er en danskejet virksomhed med base i Hadsten. EHJ Energi A/S producerer biomasse til
en række danske energivirksomheder. Biomasse bliver brugt til miljørigtig strøm og varme ved
energiforsyningsselskaber eller produktionsvirksomheder.
EHJ Energi A/S producere flis med egne maskiner i Danmark. Træmaterialet kommer fra egne opgaver i
skove og det åbne land. Derudover købes der træmateriale op fra et begrænset antal faste
samarbejdspartnere i Danmark.
EHJ Energi køber træ i landene Norge, Tyskland, Polen, Estland og Letland. Træ fra Norge er SBPcompliant Primary, træ fra Tyskland, Polen, Estland og LEtland købes ind som PEFC eller FSC certificeret.
Det kan ske direkte i skoven eller igennem PEFC eller FSC Chain of Costody virksomheder.
Generel beskrivelse af Danmarks skov og skovdrift
Der er ca. 620.000 ha skov i Danmark svarende til ca. 14,4% at det totale areal. Over tid er der en
forventning om at det areal øges. Den samlede vedmasse i de danske skove er 130 mio. m³.
Vedmassen i skovene har været stærkt stigende fra opgørelsen i 2000 og frem til i dag. Dette hænger
sammen med det stadigt stigende skovareal og sandsynligvis en større vedmasse per hektar.
I de danske skove er der generelt mange forskellige træarter, de mest almindelige arter er, rødgran 15%,
bøg 14% og eg 10%. For de øvrige træarter fordeler det sig på Fyr 11%, Sitkagran 6%, Nordmannsgran 5%,
Nobelis 2%, andre gran arter 10%, Ær 4%, Birk 7%, Ask 3% og andet løv 9%. Hertil kommer en ubevokset
andel på 4%. Sammenlagt udgør løvtræerne 47% af skovarealet, mens nåletræerne udgør 49%. Det
resterende er ubevoksede arealer og arealer, hvor der ikke kunne bestemmes en træart. Ingen af træarterne
er tilhører CITES eller IUCN arterne.
Det samlede antal skovejendomme i Danmark er estimeret til 24.000. Af det samlede antal skovejendomme
er 89% mellem 0,5 og 20 ha.
Den største andel af skovarealet er ejet af private, enten som privatpersoner 59% eller som virksomheder
10% og fonde 6%. Statsskovenes andel af det samlede skovareal udgør 19%, andelen ved kommuner og
andre offentlige institutioner udgør 6%. Den danske skovstruktur har altså mange private ejere med skov
under 20 ha.
Lidt atypisk findes der i den danske skovlovgivning ingen krav om planlægning af skovdrift på den enkelte
ejendom, ligesom at skovejeren ikke skal søge eller anmelde, når der skal hugges i skoven.
De danske skovejere er velorganiserede i forskellige lokale og nationale foreninger. Dansk Skovforening er
de private skovejeres brancheorganisation.
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Desuden er op i mod 6.000 ejere af mindre skovejendomme organiseret i lokale skovdyrkerforeninger, der
dels hjælper ejerne med rådgivning og drift af skoven, dels agerer skovpolitisk. På tilsvarende måde
samarbejder mange private skovejere med HedeDanmark og andre skovbrugskonsulenter.
Den samlede indtægt for produktionen af skovprodukter i Danmark er ca. 1 mia. kroner. I 2015 udgjorde salg
af energitræ 300 mio. kr.
Generel beskrivelse af danske læhegn
Der er stor tradition for at plante læhegn i Danmark. Systematisk plantning af læhegn startede i 1930erne. I
1967 kom de første større læplantningslaug og man gik over til plantning af hovedsageligt 3 rk. og 6 rk.
løvtræ hegn. Siden da har der været forskellige støtteordninger til etablering af læhegn og langt
størsteparten er etableret med tilskud. Det anslås, at der er omkring 80.000 km læhegn i Danmark i dag.
Læhegn plantet med tilskud, må ikke fjernes og man er forpligtet til at vedligeholde det.
Beskyttede arter og områder
Danmark har en national plan for faunabeskyttelse, naturbeskyttelse og forbedring af biodiversiteten.
I Danmark er der ca. registreret 2000 arter på Den Danske Rødliste, en stor del af arterne på rødlisten er
tilknyttet til skov, især gammel skov. Områder hvor der er identificeret en eller flere rødlistearter, er ofte
registreret som Natura 2000 område, beskyttet af skovloven og/eller naturbeskyttelsesloven.
Alle søer over 100 m2, moser, heder, enge, rigkær og overdrev over 2500 m2 er beskyttet under
naturbeskyttelseslovens §3. Den internationale naturbeskyttelse i Danmark omfatter 252 Natura 2000områder, samt 4 nationalparker.
Generel beskrivelse af Norges skove og skovdrift
Der er ca. 12.830.000 ha skov i Norge, ca. 37 % at det totale areal. De 8.440.000 ha er produktiv skov. Over
tid er der en forventning om at det areal øges. Den samlede vedmasse i de norske skove er 942 mio. m³.
Vedmassen i skovene har været stærkt stigende de sidste 40 år. Dette hænger sammen med det stadigt
stigende skovareal og en større vedmasse per hektar. De årlige tilvækst er på ca. 26 Mio m3 og der skoves
ca. 10 Mio m3.
Norske skove domineres af træarterne skovfyr, rødgran og birk. Det er også disse træarter der bruges i
produktionen af biomasse
Beskyttede arter og områder
Ingen af træarterne der anvendes til produktion af biomasse tilhører CITES eller IUCN arterne.
Beskyttede natur og skovområder I Norge, beskyttet under Norges naturbeskyttelseslov.
•

National parks: 29. Total area: 27,756,000 ha.

•

Landscape protection areas: 174. Total area: 15,093,000 ha.

•

Nature reserves: 1,790. Total area: 4,193,000 ha.

•

Nature monuments: 103. Total area: 2,000 ha.
SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.2

Page 6

•

Other protection areas: 118. Total area: 126,000 ha.

•

Total: 47,170,000 ha ~ 10.5%

Generel beskrivelse af Polens skov og skovdrift
Skovene dækker 8,6 millioner ha, næsten 30% af Polen, ca. 9,3 Mio/ha, og domineres af nåletræer
hovedsagelig skovfyr (Pinus sylvestris). En stigning i skovområderne i landet er blevet planlagt.
Skovrejsningsarbejder i Polen er ansvaret for den nationale skovrejsning Program, hvis vigtigste mål er at
forøge. I overensstemmelse med målene i den nationale politik for skovene skovområder i Polen til 30% i
2020 og 33% inden 2050.
Skovbrugets bidrag til bruttonationalproduktet (BNP) er ret lavt (0,4%), men dette inkluderer ikke værdien af
skovens miljømæssige og socioøkonomiske bidrag.
Offentlige skove udgør over 80% af det samlede antal, hovedparten er statsskove.
Siden 1990 er mængden af tømmer, der leveres til markedet, mere end fordoblet til 36 millioner m3, uden
det har skadet skovene, der sikres igennem relativt stærk lovgivning. Skovloven, som blev vedtaget af
Parlamentet i 1991, anerkendte at skovenes miljømæssige og sociale rolle er lige så vigtig som en
leverandørs høst af råmaterialer til industrien. I 1997 blev loven yderligere uddybet med henblik på
beskyttelse af miljøet. I øjeblikket høstes kun ca. 61% af tilvæksten.
Beskyttede arter og områder
I 1993 udgjorde beskyttede skove 47% af det samlede statsskovområde. Der var 20 nationalparker, 100
naturreservater, 100 landskabsparker og 263 beskyttede landskabsområder, der udgør et imponerende
netværk af beskyttede skovområder
•

National parks: 20

•

Landscape protection areas: 100.

•

Nature reserves: 100

•

Other protection areas: 263.

•

Total: 3.360.000 ha ~ 36,1%
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Generel beskrivelse af Tysklands skov og skovdrift
Omkring 11,4 millioner hektar svarende til en ca. 33% af det totale land areale i Tyskland er dækket af skov.
Regionalt set varierer andelen af skovdækningen meget, lige fra 11% i Slesvig-Holsten til over 42% i
Rheinland-Pfalz og Hesse, de mest skovklædte delstater. Skovarealet er steget med mere end 1 Mio hektar i
Tyskland i de sidste fem årtier. Træbestandene i Tyskland tegner sig for 336 m3 pr. Ha, med en årlige
tilvækst på ca. 76 mio. m3. Der skoves ca. 50 Mio m3 pr. år. Tyske skove i dag består af 60% nåletræsskove
og omkring 40% løvskove. Rødgran tegner sig for den største andel blandt træarterne (28%), efterfulgt af fyr
(23%), bøg (15%) og eg (10%). 48% af de 11,4 millioner hektar skov i Tyskland er private skove. 29% af
skovene ejes af staten, 19% ejet af kommuner og 4% ejet af amterne.
Privatejede skove i Tyskland er overvejende små og fragmenteret. Omkring halvdelen af det private
skovejendomme er mindre end 20 hektar. Kun 13% af den private skov har en størrelse på mere end 1.000
hektar. Antallet af private skovejere i Tyskland er ca. 2 mio. Stat og kommuneskove er ofte store
sammenhængende skovarealer. En stor del af de tyske skove er PEFC og/elle FSC certificeret.
Beskyttede arter og områder
Flere typer beskyttede områder er udpeget i Tyskland. De forskellige typer er defineret i Tysklands føderale
naturbeskyttelseslov (BNatSchG). De kan klassificeres efter størrelse, beskyttelsesformål og bevaringsmål
og de deraf følgende begrænsninger for arealanvendelse. Hovedtyperne er naturbeskyttelsesområder,
nationalparker, biosfærereservater, naturbeskyttelsesområder, naturparker og Natura 2000-lokaliteter. To
eller flere beskyttede områder af forskellige typer kan overlappe eller endda dække det samme areal. For
eksempel betegnes mange naturbeskyttelsesområder samtidigt som Natura 2000-steder, og store områder
af naturparkerne betegnes som landskabsbeskyttede områder.
Nationalparker, biosfærereservater og naturparker er også kendt samlet som store bevaringsområder på
grund af deres størrelse.
Den tyske naturbeskyttelseslov fra 2002 skabte et nyt lovkrav for delstaterne om at oprette et netværk af
indbyrdes forbundne biotoper, der dækker mindst 10 procent af deres område (lovens § 21).
Netværksmålene omfatter et effektivt bidrag til at beskytte biodiversiteten og bevare Tysklands naturarv.
Områder, der udgør netværket, skal sikres lovligt ved at give dem beskyttet områdestatus, primært som
naturbeskyttelsesområder, nationalparker, biosfærereserver eller Natura 2000-lokaliteter.
•

National parks: 16 stk – 1.047.859 ha

•

Biosphere reservater: 17 stk – 1.994.273 ha

•

Nature parker: 103 stk – 9.900.000 ha

•

Other protection areas: 8598 stk – 223.000 ha
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Generel beskrivelse af Estland skov og skovdrift
Skoven i Estland dækker næsten halvdelen (48,7%) af det estiske landområde. Skovens generelle
kendetegn har været stabile i de sidste ti år. I 2013 var det samlede skovareal 2,3 millioner hektar, og den
samlede vedmasse var 478 millioner m3. De mest almindelige træarter er fyr (33,1% af det samlede areal);
birk (31,3%), gran (16,2%) og gråel (9,1%). Omkring 35.000 mennesker arbejder i skovbrugssektoren og
mange arbejdspladser også indirekte (inden for transport, turisme, sport og andre sektorer).
Det estiske skovbrugsudviklingsprogram frem til 2020 er rammedokumentet for udvikling af skovbrug i det
nuværende årti. De vigtigste mål er at beskytte skovenes produktivitet og levedygtighed og sikre en varieret
og effektiv anvendelse af skovene. Estland har en årlig stigning på vedmasse per ha på 5,7m3 om året
inklusiv løvtræer. Staten holder mindst 10% af skovarealet under streng beskyttelse og for at øge
forskelligheden af beskyttede skove. De dominerende brugere af træ i Estland er savværker og
papirindustien. Virksomheder; Stora Enso, Metsaliitto Eesti, Lemeks og Holmen Mets køber næsten 80% af
den samlede mængde. Skovning udføres med det formål at levere træ til deres papirindustri i Estland og
pulp til deres papirfabrikker i Finland og Sverige.
I 2000-2007 faldt fældningsvolumenet med ca. 60%, indtil det nåede til 5,3 millioner m3 i 2007.
Fældningsvolumenet begyndte at stige gradvist i 2008, da i alt 5,9 mio. m3 skov blev fældet. I 2010 var
fældningsvolumenet 8,5 mio. M3, hvorefter det er faldet igen og ligger nu på ca 7,4 Mio M3 om året
Den relativt store andel af modne stande i estiske skove ville muliggøre højere fældningsvolumener. Det
"Estlands Skovbrugsudviklingsprogram frem til 2010" specificerede 13,1 mio. m3 som den optimale
mængde, mens det optimale bæredygtige høstniveau i dette årti er 12-15 mio. m3 om året. Hvilket er
markant højere end den faktiske hugst på ca. 7,4 mio. m3.
Beskyttede arter og områder
For at bevare Naturligt mangfoldige landskaber og naturtyper er 22% af Estlands territorium (inkl.
territorialfarvande) beskyttet. Andelen af strengt beskyttede skove i det samlede skovareal var 10% i 2010
•

5 nationalparker,

•

148 naturbevaringsområder,

•

152 naturbeskyttelsesområder,

•

96 områder beskyttet under gamle beskyttelsesbestemmelser,

•

538 parker og skovstande,

•

343 særlige bevaringsområder,

•

1.357 arter til beskyttelse af naturtyper,

•

20 naturbeskyttede områder på kommunalt plan og

•

1.228 særskilte beskyttede naturgenstande.

De samlede Natura 2000 områder er 11.320 km2 i Estland. 66 Særlige beskyttelsesområder (SPA) i henhold
til fugledirektivet (2009 / 147EC), i alt 12.590 km2. Habitatdirektivet (92/43/EF) og lokaliteter af
fællesskabsbetydning i alt 11.320 km2, begge områder omfatter privat skov og statsskov (henholdsvis 866
km2 og 3.539 Km2
IUCN og Rødliste Estland har formelt vedtaget en rødliste-klassifikation af arter i overensstemmelse med
kriterierne fra Den Internationale Union for Bevarelse af Natur (IUCN) 30. Derudover er 568 beskyttede
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plante-, dyre-, svampe- og lavarter blevet medtaget i den nationale røde liste over truede arter. 2.228
beskyttede områder har en IUCN-kategori. IUCN har defineret en række seks beskyttede
arealforvaltningskategorier baseret på primære ledelsesmål31 Skove som habitat har en høj andel af
respektive antal truede arter. Skovaktiviteter betragtes som en trussel mod truede arter.
Generel beskrivelse af Estland skov og skovdrift
Skove i Letland dækker 3.020.575 ha eller 50% af det samlede areal. I forhold til andre europæiske lande er
Letland blandt de mest skovrige lande (skove i Europa dækker 33% af jordarealet i gennemsnit). De statslige
skove i Letland er på 1.495.136 ha (49,5% af det samlede skovområde), mens privat skov dækker et areal
på 1.525.439 ha (50.5% af de samlede skovområder). Statsskove forvaltes af staten AS Latvijas Valsts Meži
(LVM). Ifølge statistikken er det samlede skovområde i Letland stigende.
De dominerende træarter i Letland er skovfyr, Birk og rød gran. Grå el, asp og sort el dækker også
betydelige områder af landet. De øvrige træarter, der findes i Letland, vokser i relativt små områder.
Der er 144.000 private skovejere, der ejer 35% af skovområdet. 14% skove er ejet af juridiske enheder, 49%
i alt. Resten ejes af staten (49%) og kommuner (2%). Skovindustrien tegner sig for omkring 20% af den
lettiske industris omsætning og beskæftiger ca. 5% af den samlede arbejdsstyrke i landet. 70-80% af
træprodukterne eksporteres, hvilket påvirker den lettiske udenrigshandel saldo positivt.
I Letland er det et mål at alle skove forvaltes bæredygtigt. Hovedkriterierne er følgende: forebyggelse af
reduktion af skovområde, beskyttelse og forbedring af produktiviteten og værdien af skoven; skovrejsning på
ikke-landbrugsmæssige arealer. Desuden overholder Letlands skove de bæredygtige
skovforvaltningskriterier, der er fastlagt i FRA 2010-retningslinjerne. I Letland er alle statsskove certificeret. I
private skove fortsætter certificeringsprocessen. Alle skove, hvor skovbrugsaktiviteter finder sted, har en
driftsplan. Loven og forskrifterne indeholder strenge krav til skovforvaltning. Tilsynet udføres af State Forest
service. Beskyttede områder har sikre grænser og ledelseskrav er fastsat i love og regler
Beskyttede arter og områder
I Letland er der i alt 683 særligt beskyttede naturområder, der er reguleret ved lov eller regulativer fra
regeringen om særligt beskyttede naturområder.
4 Naturreservater: Naturreservater er områder uberørt af menneskelige aktiviteter eller næsten naturlige, i
hvilke områder uhindret udvikling af naturlige processer skal sikres for at beskytte og studere sjældne eller
typiske økosystemer og dele deraf. Strenge naturreservater skal have områder, hvor alle naturressourcer
udelukkes fuldstændigt fra økonomiske og andre aktiviteter.
1 Biosfærereservat er et bredt område, hvor landskaber og økosystemer af international betydning er
placeret. Målet med at etablere biosfærereserver er at sikre bevarelsen af den naturlige mangfoldighed og
fremme en bæredygtig social og økonomisk udvikling af territoriet.
9 Beskyttede Landskabsområder er områder bemærkelsesværdige for originale og forskellige landskaber og
speciel skønhed. Målsætningerne for sådanne områder er at beskytte og bevare det kulturelle miljø og
landskaber, der er karakteristiske for Letland i alle deres mangfoldighed samt at sikre bevarelse af miljøet,
der er egnet til rekreation af samfundet og turisme samt brug af miljøvenlige forvaltningsmetoder.
Naturreservater er naturområder, der er lidt forvandlet eller omdannet i varierende grad af menneskelige
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aktiviteter, hvilke områder omfatter habitater af specielt beskyttede vilde plante- og dyrearter og specielt
beskyttede biotoper.
4 Nationalparker er brede områder, der er karakteriseret ved enestående naturformationer af national
betydning, landskaber og kulturarv landskaber uberørt af menneskelige aktiviteter eller næsten naturlige, en
mangfoldighed af biotoper, kulturelle og historiske monumenter, og særlige kulturelle omgivelser.
352 beskyttede områder har en IUCN-kategori. IUCN har defineret en række seks beskyttede
områdeforvaltningskategorier baseret på primære ledelsesmål. Arter, der anses for truede på europæisk
plan og forekommer i Letland, findes hovedsagelig i vådområder, skove og græsarealer. Habitattab,
fragmentering og nedbrydning er de væsentligste trusler på europæisk plan for arter, der forekommer i
Letland. For ferskvandsarter omfatter store trusler vandforurening forårsaget af udledning af landbrugs- og
skovbrug, ændringer af naturlige systemer og udvidelse og intensivering af landbruget. Andre store trusler
kommer fra logning og træhøst og by- og turistudvikling.
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Beskrivelse af flisforsyningsområdet Danmark
EHJ Energi A/S forsyningsområde er danske skove, læhegn, naturområder og bynære bevoksning,
flisforsyningsområdet dækker hele Danmark, dog hovedsageligt Jylland.

Figur 1 Flisforsyningsområde, Supply base Denmark

EHJ Energi A/S er en skoventreprenørvirksomhed, der producere og sælger flis. Flisproduktionen er på
80.000 - 150.000 T årligt, ca. 50 % af flisen produceres i/på arealer uden for skov, hovedsageligt i læhegn og
mindre beplantninger og i forbindelse med naturprojekter. Hertil kommer også rydninger af træer og buske i
forbindelse med udstykninger og udvidelse af infrastrukturen i Danmark.
I skoven er det udtynding i nåletræ eller rundtræ fra nåletræsskovninger, resten er grene og toppe fra både
løvtræ og nåletræ.
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Beskrivelse af flisforsyningsområdet Norge
EHJ Energi A/S forsyningsområde i Norge er kun de norske skove. Hovedsageligt fra området omkring
havnebyen Tofte. Træ og flis købes som SBP certificeret.

Figur 2 Flisforsyningsområde, Supply base Norway

Beskrivelse af flisforsyningsområdet Polen
EHJ Energi A/S forsyningsområde i Polen er kun de polske skove. Hovedsageligt fra området syd vest fra
havnebyen Gdansk. Træ og flis købes som PEFC certificeret, skovens lokalitet kendes for hvert parti.
Handle med polsk træ og flis forventes at starte i midten af 2018.

Figur 3 Flisforsyningsområde, Supply base Poland
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Beskrivelse af flisforsyningsområdet Tyskland
EHJ Energi A/S forsyningsområde i Tyskland er kun fra tyske PEFC certificerede skove. Hovedsageligt fra
den nordøstlige del af Tyskland, i regionerne Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Træ købes
som PEFC certificeret af PEFC CoC virksomhed.

Figur 4 Flisforsyningsområde, Supply base Germany

Beskrivelse af flisforsyningsområdet Estland
EHJ Energi A/S forsyningsområde i Estland er kun fra estiske PEFC/FSC certificerede skove. Hovedsageligt
fra den nordlige del af Estland omkring byen Tallinn. Træ købes som PEFC eller FSC certificeret enten
direkte af statsskoven eller af en PEFC/FSC CoC virksomhed.

Figur 4 Flisforsyningsområde, Supply base Estonia

Beskrivelse af flisforsyningsområdet Letland
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EHJ Energi A/S forsyningsområde i Letland er kun fra Lettiske PEFC/FSC certificerede skove.
Hovedsageligt fra den nordlige del af Letland omkring byen Riga. Træ købes som PEFC eller FSC
certificeret enten direkte af statsskoven eller af en PEFC/FSC CoC virksomhed.

Figur 5 Flisforsyningsområde, Supply base Latvia

Tabel 1 Fordeling af råvare input i %

Land

Forventet fordeling

Nåletræ

Løv

Blandet

Danmark

40%

60 %

20 %

20 %

Norge

40%

> 75 %

10 %

10 %

SBP-Compliant
primary

Tyskland

8%

10%

80%

10%

SBP-Compiant

Polen

4%

100 %

Estland

4%

10%

> 75 %

10%

Letland

4%

10%

> 75 %

10%

SBP-Compliant
primary
SBP-Compliant
primary

primary
SBP-Compiant
primary
SBP-Compiant
primary
SBP-non-compliant
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Kilder:
Danmark: Nord-Larsen, Thomas et al, Skove og Plantager 2014, Skov og Landskab, 2014
Danmark: PEFC Denmark, http://www.pefc.dk/bliv-certificeret/skovcertificering
Danmark: FSC Denmark, https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc/fsc-i-danske-tal
Danmark: Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/198812K00030
Danmark: Levende hegn til gavn for dyr og planter: https://jaegernesmagasin.dk/wpcontent/uploads/Levende-hegn-til-gavn-for-dyr-og-planter.pdf
Danmark: Rødlistearter: http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligtinteresserede/redlistframe/artsgrupper/
Norge: https://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogav/aar-endelige/2015-12-21
Norge: http://www.nordictimber.org/forest-industry-in-norway
Norge: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwenoo.htm
Polen: http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/?12794
Tyskland: http://bwi.info/start.aspx
Tyskland: https://www.bfn.de/0308_gebietsschutz+M52087573ab0.html
Estland: http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2010/supply-wood/estonia_en.pdf 28
Estland: https://knoema.com/GFRADB2015TEF/global-forest-resources-database-2015?tsId=1073520
Estland: http://www.nationalredlist.org/red-data-book-of-estonia/
Estland: http://www.protectedplanet.net/country/EE
Estland: https://cmsdata.iucn.org/downloads/estonia_s_biodiversity_at_risk_fact_sheet_may_2013.pdf
Estland: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508112013010/consolide
Letland: https://sbp-cert.org/docs/draft-consultation/SBP-RRA-Latvia-25Aug15.pdf

2.2

Tiltag for at fremme certificering

Der er ikke igangsat foranstaltninger, der skal fremme certificering ved de skove, hvor der høstes råvare.
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2.3

Final harvest sampling programme

Ved EHJ Energi A/S er der også stor fokus på at lave et økonomisk fordelagtigt resultat for kunderne, når
der arbejdes i skoven. Derfor vil der ved skovninger i bevoksninger over 40 år først og fremmest blive
produceret produkter af høj værdi og ikke kun biomasse. Der er prisforskel på energitræ til biomasse og træ
til tømmer, kævler eller emballagetræ, derfor er det ikke økonomisk fordelagtig at producere enegitræ, hvis
der kan laves et produkt af højere værdi. Når træ fra renafdrifter over 40 år ender i biomasse, skyldes det at
en del af træet ikke lever op til de kvalitetskrav der er fx tømmer. Det kan skyldes råd, skader, skævheder,
flæk, stormfald, mm. Der er ikke lavet en undersøgelse af den eksakte sortimentsfordeling, men der bygges
på nationale statistikker. Statistikerne viser at der, størstedelen af træ, i alle de lande EHJ operere i
anvendes til gavntræ. Det har ikke været muligt at finde statistik fra Letland, Norge og Polen angående Final
felling. I Estland er der heller ingen national statistik eller oplysninger om Final Felling. Der er dog rapporteret
om fælled mængder i Estimation of Estonian Wood Resources (Baltic Forestry 2009, 15 (1) 77-85; clear cut
(CC), som er Final Fellings, anslås i Tabel 4.

Tabel 2 Final harvest sampling Denmark

Table 3 Final harvest sampling Germany

Table 1 CC = Clear Cutting Estonia 2009
Table 4 CC = Clear Cutting Estonia 2009
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2.4 Kvantificering af EHJ Energi A/S flis ressource
Flisressource
a. Ressourcens areal (ha):

Total areal 32.22m ha
(Norge 7.2m ha, Danmark 0.48m ha, Polen 8.6m ha, Tyskland 11.4 m ha,

Estland 1,52 m ha, Letland 3,02 m ha)
b. Ejerskab (ha):

Private ownership
o
o
o
o
o
o

Norway 80% - 5.76 m ha
Denmark 65% - 0.31 m ha
Poland 19% - 1.62 m ha
Germany 48% - 5.48 m ha
Estonia 54% - 0,83 m ha
Latvia 49% - 1.48 m ha

Public ownership
o
o
o
o
o
o

c.

Skovtype (ha):

Norway 20% - 1.44 m ha
Denmark 35% - 0.17 m ha
Poland 81% - 6.97 m ha
Germany 52% - 5.93 m ha
Estonia 46% - 0,69 m ha
Latvia 51% - 1.54 m ha

Tempereret

d. Skovdrift (ha):
Blandet
e. Certificeret areal fordelt på ordninger (ha):
FSC https://ic.fsc.org/en/facts-figures
Norway: 54 Chain of Custody certificates.
Denmark: 295 Chain of Custody certificates.
Poland: 1613 Chain of Custody certificates.
Germany: 2218 Chain of Custody certificates.
Estonia: 256 Chain of Custody certificates.
Latvia: 318 Chain of Custody certificates.

•
•
•
•
•
•
•

444,828 (ha) certified
212,161 (ha) certified
6,936,469 (ha) certified
1.159.650 (ha) certified
1.428.767 (ha) certified
1.022.196 (ha) certified

PEFC https://www.scribd.com/doc/147379606/PEFC-Global-Certificates
Norway: 75 Chain of Custody certificates.
Denmark: 100 Chain of Custody certificates.
Poland: 172 Chain of Custody certificates.
Germany: 1708 Chain of Custody certificates.
Estonia: 71 Chain of Custody certificates.
Latvia: 49 Chain of Custody certificates.

•
•
•
•
•
•

7,380,750 (ha) certified
264,411 (ha) certified
7,252,197 (ha) certified
7,398,828 (ha) certified
1.174.511 (ha) certified
1.700.889 (ha) certified

Feedstock
f.

Total produceret mængde:

80.000-150.000 T
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g. Volume of primær råvare:

80.000 – 150.000 T

h. SBP-godkendte certificeringsordninger:

6.000-12.000 T
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Tabel 3 Liste over træarter

Danish

English

Latin

Ahorn

Sycamore

Acer pseudoplatanus

Ask

Ash

Fraxinus excelsior

Dunbirk

White birch

Betula pubescens

Vortebirk

Silver birch

Betula pendula

Bjergfyr

Mountain pine

Pinus mugo

Bævreasp

Aspen

Populus tremula

Bøg

Beech

Fagus sylvatica.

Contortafyr

Lodgepole pine

Pinus contorta

Cypres

Lawson cypress

Chamaecyparis lawsoniana

Douglas

Douglas fir

Pseudotsuga menziesii

Stilkeg

Common Oak

Quercus robur

Vintereg

Sessile Oak

Quercus petraea

Elm

Mountain elm

U/mus glabra

Ene

Juniper

Juniperus communis

Grandis

Grand fir

Abies grandis

Hestekastanie

Horse chestnut

Aesculus hippocastanum

Hvidgran

White spruce

Picea glauca

Lind

Common lime

Tilia cordata

Lærk

European larch

Larix decidua

Lærk

Japanese larch

Larix leptolepis

Hybridlærk

Dunkeld Larch

Larix eurolepis

Nobilis

Noble fir

Abies procera

Nordmannsgran

Nordmann fir

Abies normanniana

Omorika

Serbian spruce

Picea omorica

Poppel

Poplar

Populus sp.

Rødeg

Northern red oak

Quercus rubra

Rødel

Common alder

Alnus glutinosa

Rødgran

Norway spruce

Picea abies

Sitkagran

Sitka spruce

Picea sitchensis

Skovfyr

Scots pine

Pinus sylvestris

Spidsløn

Maple

Acer platanoides

Taks

Yew

Taxus baccata

Thuja

Western red cedar

Thuja plicata

Tsuga

Hemlock

Tsuga heterophyl/a

Ædelgran

Silver fir

Abies alba

Østrigsk fyr

Austrian pine

Pinus nigra
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i.

Mængder fra primær skov (Urørt skov):

0T

j.

Angiv procentvis andel fra primær skov:

N/A

k.
l.

Volume of secondary feedstock:
Volume of tertiary feedstock:

0%
0%

Tyskland:
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/EconomicSectors/AgricultureForestryFisheries/ForestsWood/Table
s/TimberCutting.html
Danmark:
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/landbrug-gartneri-og-skovbrug/skovbrug
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3 Krav om en evaluering af oprindelse
(Supply Base Evaluation)
SBE completed
X

SBE not
completed
☐

EHJ Energi A/S høster størstedelen af råmaterialet i Danmark i ikke certificerede skove, derfor er der behov
for at udarbejde en evaluering af forsyningsområdet.
Råmateriale der købes i Norge, Tyskland, Estland, Letland og Polen er fra SBP Approved Chain of Custody
Scheme og certificerede leverandører og kræver ikke en SBE.
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4 Supply Base Evaluation (SBE)
4.1

Omfang

Omfanget af evalueringen dækkede hele forsyningsområdet for EHJ Energi A/S, som anses for alle
eksisterende og potentielle kilder til primære råmaterialer, samt råmaterialernes oprindelse. Hensigten med
SBE er at skelne risikoniveauet i forhold til de indikatorer, der er beskrevet i SBP Standard 1.
Råvarerne er inddelt i følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primær råvare fra FSC eller PEFC certificerede skove
Primær råvare fra skove med grøn driftsplan
Primær råvare fra ensaldrene hjemmehørende nåletræsbevoksninger
Primær råvare fra tyndning i 1. generationsskovejendomme
Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering
Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter

For størstedelen af råmaterialet, er det oparbejdet af fagfolk, der har vurderet arbejdsområderne i henhold til
ledelsessystemet beskrevet i Entreprenørhåndbogen. En mindre del af råmaterialet produceres af faste
samarbejdspartnere. Her bliver materialet godkendt efter leverandørgodkendelsesprogrammet.

4.2

Begrundelse

Denne evaluering tager udgangspunkt i Den Nationale Risikovurdering for Danmark, der er tilgængelige på
SBP hjemmesiden. Den Nationale risikovurdering er udført i overensstemmelse med SBP Standard nr. 1 og
selve evalueringen er udført i overensstemmelse med SBP standard nr. 2.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nationale risikovurdering er alle punkter i Annex 1 besvaret og risiko
er vurderet. Der er indhentet oplysninger i gældende dansk lovgivning, vejledninger og interview med
relevante personer.
Udfra anbefalingerne til risikominimerende foranstaltninger i den nationale risikovurdering og analyse af
virksomhedens arbejdes procedure, er der fundet anvendelige risikominimerende foranstaltninger, der skal
sikre lav risiko på alle indikatorer i forbindelse med produktion af flis (primary feedstock).
EHJ Energi A/S er opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i den nationale risikovurdering og er
villig til at tilpasse SBE i disse tilfælde.

4.3

Resultatet af Risikovurdering (Risk Assessment)

Risikovurderingen konkluderer, at der er lav risiko i forhold til alle kriterier bortset fra følgende kriterier, hvor
der er identificeret ’specificeret risiko’ og udarbejdet forslag til mulige risikominimeringstiltag: Kriterie 2.1.1,
2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4. Forslag til risikominimerende tiltag fremgår af Annex 1.
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Tabel 4 De enkelte indikatorer med "specificeret risiko" i den nationale risikovurdering

2.1.1
2.1.2
2.2.3
2.2.4

Skove og andre områder med høje bevaringsværdier i Supply Base er identificeret og
kortlagt.
Potentielle trusler mod skove og andre områder med høje bevaringsværdier fra
skovdyrkningsaktiviteter er identificeret og adresseret.
Vigtige økosystemer og levesteder bevares eller beskyttet i deres naturlige tilstand (CPET
S8b).
Biodiversitet er beskyttet (CPET S5b).

EHJ Energi A/S har ud fra den nationale risikovurdering konkluderet at flisforsyningsområdet kan deles op i
følgende underkategorier (sub-scopes):
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Primær råvare fra FSC eller PEFC certificerede skove
Primær råvare fra skove med grøn driftsplan
Primær råvare fra ensaldrene hjemmehørende nåletræsbevoksninger
Primær råvare fra tyndning i 1. generationsskovejendomme
Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering
Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter

4.4

Resultat af program for leverandørverifikation

Som beskrevet i pkt. 8, er et program for leverandørverifikation ikke nødvendig for EHJ Energi A/S. EHJ
Energi A/S vil kun i specielle tilfælde købe biomasse fra andre leverandører og i de tilfælde hvor det sker, vil
EHJ Energi A/S selv stå for risikovurdering og evt. risikominimering.

4.5

Konklusion

Ved en gennemgang og revidering af arbejdsprocedurerene ved EHJ Energi A/S ud fra Den Nationale
Risikovurdering, vurderes det at virksomheden sikre at biomasse produceret i Danmark overholder de krav
der stilles i SBP-certificeringen. Esben Hegelund der står for opgaveplanlægning, identificering af
nøglebiotoper og kortlægning af projekter, har stor erfaring med arbejde i skoven og at tage hensyn til
bevaringsværdig natur. Virksomheden er opmærksom på at de tilfælde hvor opgaver udføres i områder med
specifik risiko, er det nødvendigt at lade andre kvalificerede personer, såsom biologer eller skovfogeder,
hjælpe med identifikationen af nøglebiotoper. I opstartsfasen er det vigtigt at indarbejde reguleringer og
tilpasninger, når virksomheden er mere fortrolig med de nye standarder og procedure.
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5 Supply Base Evaluation Proces
Som det fremgår af den nationale risikovurdering for Danmark, er der identificeret lav risiko på alle
indikatorer, bortset fra følgende indikatorer, hvor der er identificeret ”specificeret risiko”: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og
2.2.4.
For at minimerer risikoen ved oparbejdning af biomasse har EHJ Energi A/S udarbejdet et sæt
arbejdsprocedurer, der lever op til standardens due diligence krav. Arbejdsprocedurerne kan findes i
Entreprenørhåndbogen.
EHJ Energi A/S har brugt både interne og eksterne ressourcer til arbejdet med SBE. SBE er udarbejdet med
eget personale, der har stor erfaring med produktion af biomasse.
EHJ Energi A/S er ejet af Esben Hegelund, der har 20 års erfaring med skov og natur pleje
EHJ Energi A/S er vant til at håndtere naturprojekter i §3 og Natura 2000 områder.
Såfremt EHJ Energi A/S er i en tvivl situation, søges der bistand ved ekstern skovfoged.
Maskinfører ved EHJ Energi A/S har et højt kompetenceniveau efter bl.a. flere års arbejde med flis
produktion i de danske statsskove.
EHJ Energi A/S har brugt en ekstern konsulent fra DM&E, med ca. 10 års erfaring fra skovcertificering og
skovdrift, til arbejdet med at rettet arbejdsprocesser til og indsamle supplerende data.
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6 Interessent konsultation
Høringsfasen fandt sted i en 30 dages periode fra xx til xx. Den danske version af SBR blev fremsendt pr. email til følgende interessenter:

Danmarks Naturfredningsforening

Nora Skjernaa Hansen

nsh@dn.dk

FSC Danmark

Sofie Tind Nielsen

sofie@fsc.dk

Verdens Skove

Jakob Ryding

jr@verdensskove.org

WWF (Verdensnaturfonden)

Bo Normander

b.normander@wwf.dk

Københavns Universitet

Vivian Kvist Johansen

vkj@ign.ku.dk

PEFC Danmark

Morten Thorøe

mt@pefc.dk

Dansk Energi

Kristine van het Erve Grunnet

keg@danskenergi.dk

Dansk Fjernvarme

Kate Wieck-Hansen

kwh@danskfjernvarme.dk

Dansk Skovforening

Marie-Louise Bretner

mlb@skovforeningen.dk

Energistyrelsen

Lars Martin Jensen

Imj@ens.dk

Ørsted

Peter K Kristensen

pekkr@dongenergy.dk

Friluftsrådet

Thorbjørn Eriksen

toe@friluftsraadet.dk

BAT Kartellet

Gunde Odgaard

gunde.odgaard@batkartellet.dk

Naturstyrelsen

Niels Bølling

niboe@nst.dk

NOVOPAN A/S

Jette Wulff

j.wulff@kronospan-dk.dk

Troldtekt A/S

Orla Jepsen

oje@troldtekt.dk

Rold Skov Savværk A/S

Henrik Thorlacius-Ussing

htu@lindenborg.dk
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6.1

Svar på kommentarer fra interessenter

Hej igen .
Tak for udførligt svar.
Det er fint at vide, at der screenes for alt, som kan have med lovlighed at gøre.
Generelt er naturværdierne af træer og bevoksninger uden for skovene (samt i de private skove, men det er
lidt en anden historie) jo ikke kortlagt og slet ikke beskyttet – heller ikke uomtvisteligt værdifulde levende
hegn fx. – og derfor ikke et problem i forhold til lovlighed.
Det er også vores indstilling til parterne bag brancheaftalen, at dette emne bør tages op der, men vi risikerer
en situation, hvor brancheaftalen i stedet afskaffes med henvisning til de kommende EU-regler om
biomasse.
Venlig hilsen Nora
---------------------------------------------------------------------------------Nora Skjernaa Hansen
Skovpolitik, skovsager, projekt Biodiversitet Nu
Bach. silv. og cand. scient. landskabsforvaltning
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Direkte: 31 19 32 60, nsh@dn.dk
Omstilling: 39 17 40 00, dn@dn.dk
www.dn.dk
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Fra: Claus Danefeldt Clemmensen [mailto:cdc@dmoge.dk]
Sendt: 2. februar 2018 11:00
Til: Nora Skjernaa Hansen
Cc: Esben Hegelund; Christian Anton Rahbek
Emne: SV: SBP Certificering ved EHJ Energi A/S
Kære Nora
Tak for dine bemærkninger. Du har ganske ret i at omkring en tredje del af træ til energiformål kommer fra
ikke-skov. Indtil brancheaftalen bliver revideret, vil vi fortsat betragte ikke-skov, som områder med lav risiko.
Når det er sagt, så vil de entreprenører der arbejder igennem vores system at undersøge om det er lovligt at
arbejde i de pågældende områder. Det vil sige, at opgaver i ikke-skov undersøges for om der er registreret
kultur og fortidsminder, fredninger, §3 arealer eller natura 2000 områder, der hvor fældningsopgaven skal
udføres. Dette udføres i vores kort program.
Når der høstes biomasse i områder, der er ikke-skov, dækker det over mange ting. Fx rydninger til
bygninger/infrastruktur, tyndninger i mindre ”skov” arealer omkring ejendomme, remiser, rydning af
naturarealer for at fremme en bestem naturtype fx rydning af contortafyr på en hede og ikke mindst læhegn.
Når det drejer sig om læhegn, er der ofte tale om tyndinger af buske og ammetræer, men læhegnet bliver
der. Rydninger af læhegn er ofte når der er tale om sitka/hvidgran hegn der er i opløsning.
Jeg syntes at problemstilling om arealer der betagnes som ikke-skov skal tages op i forbindelse med
revidering af brancheaftalen. Måske kan vi tale sammen om hvordan vi får kvantificeret nogle af vores
estimater, omkring hvor meget flis der produceres uden for og uden for skoven, samt hvilke opgaver det
drejer sig om.
Hvis der kommer flere PEFC/FSC certificerede skove i Danmark vil denne aktør helt bestem gerne source i
dem, da det gør deres administration betydelig nemmere. Men du kender selv til sammensætningen af
skovejendomme i DK, hvor 90 % af ejendommene er på 0,5-20 ha. Alle disse små ejendomme er ikke
nemme at certificere, med mindre der ændres i PEFC/FSC skovcertificeringen.
Hvis mit svar giver anledning til yderligere spørgsmål, skal du ikke holde dig tilbage.

Med venlig hilsen
Claus Danefeldt Clemmensen
T: 7641 3662 M: 4141 0312
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Fra: Nora Skjernaa Hansen [mailto:nsh@dn.dk]
Sendt: 1. februar 2018 14:47
Til: Claus Danefeldt Clemmensen <cdc@dmoge.dk>
Cc: 'ehj@ehj-energi.dk' <ehj@ehj-energi.dk>
Emne: SV: SBP Certificering ved EHJ Energi A/S
Kære Claus,
tak for muligheden for at kommentere på dette.
Overordnet er det meget positivt, at der er fokus på de fældninger, som på papiret har størst risiko for at
beskadige biodiversiteten, nemlig i gamle løvskove.
Det er et godt tiltag at evaluere et antal operationer bagefter for at blive klogere.
Det er også fint, at der generelt henvises til Entreprenørhåndbogen, som jo hele tiden kan udvikles.
Samt at screening for risiko foretages af kompetente folk.
Et helt generelt problem, som ikke knytter sig specifikt til denne aktør, men bestemt er relevant for denne, er
at flis fra ikke-skove automatisk er vurderet som lavrisiko i forhold til skade på biodiversitet (og kulturmiljø
mm kunne også inddrages).
Omkring en tredjedel af den danske flis til energiformål formodes efter en foreløbig vurdering at komme fra
ikke-skove. Der knytter sig naturligvis store naturværdier til træer i det åbne land i et land som Danmark med
blot 14-15 % skov. Det er derfor ikke betryggende at Supply Base Evalueringen i afsnit 9.1 foreskriver, at:
”Ligger arbejdsområdet uden for skov, kan screening udelades.”
Jeg håber at både denne aktør og branchen generelt vil gøre sit yderste for at adressere denne
problemstilling.
Det ville også være fint, hvis aktøren her ville opstille et mål om hen ad vejen kun at source fra FSC- eller
PEFC-certificerede danske (og norske) skove på samme måde som i de andre lande.
Venlig hilsen Nora
---------------------------------------------------------------------------------Nora Skjernaa Hansen
Skovpolitik, skovsager, projekt Biodiversitet Nu
Bach. silv. og cand. scient. landskabsforvaltning
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Direkte: 31 19 32 60, nsh@dn.dk
Omstilling: 39 17 40 00, dn@dn.dk
www.dn.dk
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7 Overblik over indledende vurdering af
risiko
EHJ Energi A/S tager udgangspunkt i Den Nationale Risikovurdering for Danmark Denne risikovurdering er
fremstillet i overensstemmelse med SBP Regional Risikovurdering Procedure Version 1.0 og den er en
grundig undersøgelse af de relevante risici i en dansk kontekst. Se også Annex 1 til denne Supply Base
Rapport.
Som det fremgår af Den Nationale Risikovurdering for Danmark, er der identificeret lav risiko på alle
indikatorer, bortset fra følgende Indikatorer hvor der er identificeret ”specificeret risiko”: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og
2.2.4.
For at minimere de specificerede risici, arbejder EHJ Energi A/S efter deres ledelsessystem, beskrevet i
entreprenørhåndbogen. Ledelsessystemet beskriver bl.a. hvordan EHJ Energi A/S minimerer risiko i de
områder, hvor der er en risiko for at biomassen ikke er bæredygtig produceret.
Ud fra den nationale risikovurdering deles flisforsyningsområdet ved EHJ Energi A/S i 6 underkategorier (subscopes) beskrevet i pkt.2.1.1 i den nationale risikovurdering:
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Primær råvare fra FSC eller PEFC certificerede skove
Primær råvare fra skove med grøn driftsplan
Primær råvare fra ensaldrene hjemmehørende nåletræsbevoksninger
Primær råvare fra tyndning i 1. generationsskovejendomme
Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering
Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter
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Tabel 5 . Underkategori: Primære råvarer fra FSC eller PEFC certificerede skove. Overblik over resultatet af
risikovurdering for alle indikatorer

Indicator
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Indicator
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8.1
2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x

SBP Framework Supply Base Report: Template for BPs v1.2

Page 31

Tabel 6 Underkategori: Primær råvare fra skove med grøn driftsplan. Overblik over resultatet af risikovurdering for alle
indikatorer.

Indicator

Initial Risk Rating
Specified

x

1.1.2

x

1.1.3

x

1.2.1

x

1.3.1

x

1.4.1

x

1.5.1

x

1.6.1

x

2.1.1
x

x

2.2.1

x

2.2.2

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.7.1

x

2.1.3

2.2.3

Unspecified

x

1.1.1

2.1.2

Low

Indicator

x

2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

x

2.8.1
x
x
x

2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
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Tabel 7 Underkategori: Primære råvarer tyndning i nåletræsbevoksninger. Overblik over resultatet af risikovurdering for
alle indikatorer.

Indicator
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x

Indicator
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8.1
2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
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Tabel 8 Underkategori: Primære råvarer fra tyndning i 1. generationsskovejendomme. Overblik over resultatet af
risikovurdering for alle indikatorer.

Indicator
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x

Indicator
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8.1
2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
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Tabel 9 Underkategori: Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering. Overblik over resultatet af
risikovurdering for alle indikatorer.

Indicator

Initial Risk Rating
Specified

x

1.1.2

x

1.1.3

x

1.2.1

x

1.3.1

x

1.4.1

x

1.5.1

x

1.6.1

2.1.2

x

x
x

2.2.2

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2

2.7.1
x

2.2.1

2.3.1

2.6.1

x

2.1.3

2.2.3

Unspecified

x

1.1.1

2.1.1

Low

Indicator

x

2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5

x

2.8.1
x
x
x

2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
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Tabel 10 . Underkategori: Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter. Overblik
over resultatet af risikovurdering for alle indikatorer.

Indicator
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x

Indicator
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.6.1
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8.1
2.9.1
2.9.2
2.10.1

Initial Risk Rating
Specified

Low

Unspecified

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
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Ud fra den nationale risikovurdering er EHJ Energi A/S kommet frem til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primær råvare fra FSC eller PEFC certificerede skove - altid lav risiko
Primær råvare fra skove med grøn driftsplan – specificeret risiko
Primær råvare fra ensaldrene hjemmehørende nåletræsbevoksninger – altid lav risiko
Primær råvare fra tyndning i 1. generationsskovejendomme - altid lav risiko
Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering - specificeret risiko
Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter – altid lav
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8

Program for leverandørverifikation
8.1

Beskrivelse af program for leverandørverifikation

For hovedparten af den flis mængde som EHJ Energi A/S sælger, står EHJ Energi A/S selv for hele
processen. Det vil sige kontakt med kunden, planlægning af opgaven, udførsel af opgaven, samt transport
og salg af flis. Igennem ledelsessystemet fra entreprenørhåndbogen vil EHJ Energi A/S dokumenter
oprindelse, risikovurdering og evt. risikominimering.
En mindre del af flis mængden købes op ved andre skoventreprenører. Der er ikke tale om en gruppe af
leverandører, der kontinuerligt købes flis af. Ofte er det mindre partier. EHJ Energi A/S har valgt ikke at
udarbejde et program for leverandørverifikation, fordi der er tale om mindre mængde flis og det er ikke faste
samarbejdspartnere.
Derfor er proceduren for indkøb af ekstern fils at, EHJ Energi A/S behandler indkøb af flis fra
underleverandører, som om det er egne projekter. Enkelte leverandører leverer materiale til EHJ Energi A/S i
form af kortlægning, risikovurdering, gennemgang af arealet og risikominimering, men EHJ Energi A/S har
indledt samarbejde med egen skovfoged for at gennemgå projekterne og materialet. For øvrige projekter
laver EHJ Energi A/S hele arbejdet i forbindelse med kortlægning, risikovurdering, gennemgang af arealet og
risikominimering i samarbejde med skovfoged. EHJ Energi A/S tager på den måde ansvar for hele
produktionen.
Vurderes det i denne proces at dele af den flis mængde ikke er SBP-compliant, vil den ikke blive solgt med
SBP-Claim.

8.2

Feltbesøg

Ikke relevant

8.3
Konklusioner fra program for leverandørverifikation
Ikke relevant
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9 Risikoreducerende foranstaltninger
9.1

Risikoreducerende foranstaltninger

Indledende betragtninger:
EHJ Energi A/S arbejder efter procedurerne i entreprenørhåndbogen, der er indrettet, så den tager højde for
indikatorerne beskrevet i den nationale risikovurdering. I håndbogen er der beskrevet, hvordan man skal
identificere en specifik risiko og hvilke risikoreducerende foranstaltninger, der skal iværksættes før man kan
kalde materialet SBP-compliant. Hvis EHJ Energi A/S ikke kan reducere risikoen på dele af biomassen, vil
den ikke indgå i SBP mængden.
Projekter i EHJ Energi A/S planlægges, anvises og kontrolleres af Esben Hegelund.
Risikovurdering
Ved alle nye opgaver udføres der en screening af de arealer der høstes biomasse i ud fra indikatorerne:
2.1.1, 2.1.2, 2.2.3 og 2.2.4, hvor der har vist sig en specificeret risiko. Risikovurderingen bygger på
tilgængeligt kortmateriale og databaser, samt gennemgang af arealet inden opstart. Ved hver opgave
udarbejdes der arbejdes kort og tjekliste, som skal sikre at maskinfører er opmærksom på beskyttet eller
fredet natur/kultur. EHJ Energi A/S har implementeret de risikominimerende tiltag fra den nationale
risikovurdering, dog ikke forslaget om deling af kort med eksperter eller relevante interessenter.
Risikovurderingen deles ind i seks kategorier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primær råvare fra FSC eller PEFC certificerede skove - altid lav risiko
Primær råvare fra skove med grøn driftsplan – specificeret risiko
Primær råvare fra ensaldrene hjemmehørende nåletræsbevoksninger – altid lav risiko
Primær råvare fra tyndning i 1. generationsskovejendomme - altid lav risiko
Primær råvare fra skove uden grøn driftsplan eller certificering - specificeret risiko
Primær råvare fra ikke-skovområder, fx læhegn, by og park områder, naturprojekter – altid lav

Risikovurdering udføres af Esben Hegelund, bliver der vurderet specificeret risiko benyttes der altid ekstern
vurdering fra en skovfoged/biolog/forstkandidat med lokalkendskab. Esben Hegelund har ligeledes kendskab
til at identificere nøglebiotoper i henhold til nøglebiotopkataloget.
Risikohåndtering
Personale der foretager screeninger og planlægger arbejdsopgaverne, er bekendt med gældende lovgivning
inde for natur- og miljøområdet. EHJ Energi A/S planlægger aktiviteter i forsyningsområdet så de minimerer
negativ påvirkning af økosystemer, biodiversitet og bevaringsværdige områder.
I områder hvor der høstes flis skal der inden opstart undersøges ved en fysisk gennemgang og kortlægges
efter nedenstående procedure. Alle procedure er uddybet i entreprenørhåndbogen.
Der udarbejdes kort over hvert flisprojekt. Er der udarbejdet kort i forbindelse med certificering eller grøn
driftsplan skal disse kort inddrages i planlægningsprocessen, så naturværdier kan sikres.
•

Ligger arbejdsområdet i skov screenes de udfra tjeklisten i entreprenørhåndbogen
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•
•
•
•

Er arbejdsopgaven tyndning i en skovrejsning eller tyndning i en ensartet nåletræsbevoksning, kan
screening undlades. Lovlighed skal sikres.
Ligger arbejdsområdet uden for skov, kan screening udelades. Lovlighed skal sikres.
Hvert flisprojekt har et unikt projekt ID og/eller adresse, der går igen på opgavebeskrivelse,
vejesedler og afregningsgrundlag. Sikre sporbarhed.
Hvert flisprojekt har en Tjekliste/arbejdsordreskema med relevante oplysninger. Sikre god
kommunikation imellem de forskellige parter i arbejdsprocessen.

For at kunne identificere områder med høje naturværdier under arbejdets udførsel, er alle maskinfører, der
arbejder med flis produktion i skoven, uddannet i ”Maskinfærdsel på Naturnære arealer”.

9.2

Overvågning og resultater

Der vil i de første 12 mdr. være ekstra fokus på de opgaver, hvor der er størst risiko for at
skovningsaktiviteter kan beskadige bevaringsværdig natur. Det vil være i gamle skovområder hovedsageligt
bevokset med løvtræer. Ved næste interne audit vil effekten af dette tiltag blive vurderet. Hver tiende, dog
minimum 5 projekter, med specifik risiko vil blive vurderet.
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10 Detaljerede resultater for Indikatorer
Detaljerede resultater for indikatorer i risikovurderingen findes i Regional Risk Assessment for Denmark.
https://sbp-cert.org/wp-content/uploads/2018/12/SBP-endorsed-RRA-for-Denmark-RRA_Jun-17.pdf
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11 Gennemgang af rapport
11.1

Peer review

11.2

Offentlig eller additional reviews
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12 Godkendelse af rapport
Approval of Supply Base Report by senior management

Report
Prepared
by:

Esben Hegelund

Report
Prepared
by:
Claus Danefeldt Clemmensen

Ejer

8-1-2018

Ejer

Date

Konsulent

8-1-2018

Konsulent

Date

The undersigned persons confirm that I/we are members of the organisation’s senior management
and do hereby affirm that the contents of this evaluation report were duly acknowledged by senior
management as being accurate prior to approval and finalisation of the report.

Report
approved
by:

Ejer

8-1-2018

Name

Title

Date

Name

Title

Date

Name

Title

Date

Report
approved
by:

Report
approved
by:
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13 Opdatering
I juni måned 2019 er der gennemført egenkontrol efter procedure som er beskrevet i Entreprenørhåndbogen
– se efterprøvningsplan 08. Konklusionen på egen kontrollen er følgende:
•
•

•

•

Der ikke sket ændringer til flisforsyningsområdet
Enkelte leverandører leverer materiale til EHJ Energi A/S i form af kortlægning, risikovurdering,
gennemgang af arealet og risikominimering, men EHJ Energi A/S har indledt samarbejde med egen
skovfoged for at gennemgå projekterne og materialet. For øvrige projekter laver EHJ Energi A/S hele
arbejdet i forbindelse med kortlægning, risikovurdering, gennemgang af arealet og risikominimering i
samarbejde med skovfoged.
Det vurderes at de risikominimerende tiltag – hvor der er udtaget 5 projekter – har været
tilstrækkelige. For at fastholde de risikominimerende tiltag vil der igen i år 2 blive udtaget projekter til
specifik vurdering. Hvert 10. projekt vil stikprøvemæssigt blive udtaget.
Der er ingen væsentlige ændringer til Supply Base

13.1

Væsentlige ændringer i Forsyningsrapporten

Vi producere og køber kun biomasse i de områder beskrevet i SBR. I denne rapport periode, drejer det sig
om Danmark og Polen.

13.2 Effektiviteten af tidligere risikoreducerende
foranstaltninger
EHJ Energi A/S arbejder ud fra den SBP-endorsed Regional Risk Assessment for Denmark. Den ekstra
fokus der har været på udvalgte projekter – jf. 09.02 ekstra fokus opgaver – har for de enkelte opgaver
medført en øget fokus på de angivne bemærkninger. For at styrke arbejdet med risikominimering har EHJ
Energi A/S indledt fast samarbejde med skovfoged. Samarbejdet medfører at samtlige projekter og materiale
gennemgås af skovfoged. For at fastholde risikominimering som et fokuspunkt, vil det også fremover være
formålstjenligt at udtage projekter til risikominimerende tiltag. For det kommende år vil hver 10. projekt
skikprøvemæssigt blive udtaget til en specifik vurdering.

13.3

Nye vurderinger og risikoreduktion

Forøgelse af ressourcerne til risikovurderinger og analyser, og gerne med høj faglig viden.

13.4 Faktiske tal for råmateriale i løbet af de sidste 12
måneder
Feedstock
a. Total volume of Feedstock: 0-200.000 Ton
b. Volume of primary feedstock: 0-200.000 Ton
c. List percentage of primary feedstock (g), by the following categories:
-

Certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 15,66 %
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-

Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 84,34%

d. List all species in primary feedstock, including scientific name – See SBR
e. Volume of primary feedstock from primary forest: 0 T
f. List percentage of primary feedstock from primary forest (j), by the following categories. Subdivide by
SBP-approved Forest Management Schemes:
- Primary feedstock from primary forest certified to an SBP-approved Forest Management
-

Scheme: 0 T
Primary feedstock from primary forest not certified to an SBP-approved Forest Management
Scheme: 0 T

g. Volume of secondary feedstock: 0 T
h. Volume of tertiary feedstock: 0 T
Begrundelse: BP rapporterer det årlige råmaterialevolumen ved hjælp af en vurdering i stedet for de faktiske
tal, da det faktiske volumen ses som følsomme oplysninger på det stærkt konkurrenceprægede danske
biomasse marked.

13.5 Forventede tal for råmateriale i løbet af de næste 12
måneder
Feedstock
i. Total volume of Feedstock: 0-200.000 Ton
j.
k.

Volume of primary feedstock: 0-200.000 Ton
List percentage of primary feedstock (g), by the following categories:
-

l.

Certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 20,00%

- Not certified to an SBP-approved Forest Management Scheme – 80,00%
List all species in primary feedstock, including scientific name – See SBR

m. Volume of primary feedstock from primary forest: 0 T
n. List percentage of primary feedstock from primary forest (j), by the following categories. Subdivide by
SBP-approved Forest Management Schemes:
- Primary feedstock from primary forest certified to an SBP-approved Forest Management
Scheme: 0 T
-

Primary feedstock from primary forest not certified to an SBP-approved Forest Management
Scheme: 0 T

o. Volume of secondary feedstock: 0 T
p. Volume of tertiary feedstock: 0 T
Begrundelse: BP rapporterer det årlige råmaterialevolumen ved hjælp af en vurdering i stedet for de faktiske
tal, da det faktiske volumen ses som følsomme oplysninger på det stærkt konkurrenceprægede danske
biomasse marked.
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