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Forord
I november 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin vision “En ren planet for alle”, en 

europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig 

og klimaneutral økonomi i 2050. Europa-Parlamentet støttede visionen og opfordrede EU 

til at hæve de klimamæssige ambitioner ved at reducere udledningen af drivhusgasser med 

55 procent allerede inden 2030. For nylig forpligtede formanden for Europa-Kommissionen, 

Ursula Von der Leyen, sig til at udvikle en europæisk grøn pagt, der vil blive den første euro- 

pæiske klimaaftale, som gennem lovgivning omfatter målene for klimaneutralitet i 2050. 

Det bliver stadigt mere tydeligt, at skiftet henimod en klimaneutral europæisk økonomi må indeholde alle aspekter af bæredyg-

tighed - miljømæssigt, socialt og økonomisk. Kampen for at indfri vores klimamål vil således give nye muligheder for udvikling og 

vækst på en socialt retfærdig måde. 

Det er her, bæredygtige træprodukter kommer ind i billedet. De europæiske træindustrier leverer fornybare alternativer til 

fossile og kulstofintensive materialer, og træbranchen henter sine råvarer fra bæredygtigt forvaltede skove og forarbejder dem 

på en ressourceeffektiv måde, der minimerer spild og forbedrer cirkulariteten. På den måde er branchen en byggeklods i den 

europæiske cirkulære bioøkonom, der samtidig skaber job i by og på land. 

At bruge mere træ især i byggeriet giver lovende perspektiver i forhold til at håndtere boligudfordringerne i Europa på en 

miljøvenlig måde. Mere træ i byggeriet hjælper til at reducere udledningen af kulstof i atmosfæren, hvilket også er anerkendt af 

Europa-Kommissionen1. 

Og - som denne bog sigter mod at vise - er det kun ét eksempel på det potentiale, som dette naturlige, fornybare og genanvende-

lige materiale tilbyder de europæiske borgere.

1. Europa-Kommissionen; dybdegående analyse, der understøtter meddelelsen (COM (2018) 773) “En ren planet for alle”.

Simona Bonafè
Medlem af Europa-Parlamentet

Bruxelles, oktober 2019
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INDLEDNING

Træ – en uundværlig ressource for planeten
Gennem menneskehedens historie har træ forsynet os med 

holdbare og fornybare materialer til alle mulige forskellige 

anvendelser, lige fra brugsgenstande til bygninger. I dag er 

potentialet endnu mere værdifuldt. Brugen af træ i en bio- 

økonomisk udviklingsstrategi kan hjælpe os med at reducere 

og endda vende nogle af de skadelige virkninger, som moderne 

menneskelig aktivitet har på miljøet og klimaet.  

En overvægt af videnskabelige undersøgelser slår fast, at 

menneskeskabte udledninger fra brugen af fossile brændstof- 

fer og andre begrænsede ressourcer samt en over-afhængighed  

af energiintensive materialer er skyld i global opvarmning, 

og at det haster med at reducere brugen af dem og afbøde 

skaderne (kapitel 1 og 2.3). Det står i stigende grad klart, at den 

globale økonomi skal fungere i harmoni med miljøet. Det, der 

er behov for, er en cirkulær bioøkonomi, som gør brug af for- 

nybare materialer og produkter med lavt kulstofindhold som 

f.eks. træ (kapitel 1.5 og 3). 

Træ er et naturligt, fornybart materiale, hvis unikke produktions- 

og forarbejdningsprocesser sikrer en lav klimapåvirkning 

(kapitel 2 og 6). 

Historien begynder i skoven, hvor træerne afgiver ilt, absorberer 

CO2, som er den globale opvarmnings største synder, og lagrer 

kulstof i træet, potentielt i generationer (kapitel 2.2). Hvad mere 

er, så betyder plantning af nye træer og genplantningsstrategier,  

at det europæiske skovareal øges (kapitel 4 og 6) med positive 

miljømæssige, sociale og økonomiske effekter til følge.  

Træ fra bæredygtigt forvaltede skove har i sig selv et lavt 

energiforbrug, når det kommer til produktion, bearbejdning, 

transport og anvendelse. Fremskridt inden for proces, forar- 

bejdning og ingeniørkunst gør det muligt at bruge træ i stedet 

for menneskeskabte materialer på stadig flere områder inden 

for endog meget tekniske og specifikke områder. 

Den voksende erkendelse af, at brug og smid væk-mentalitet-

en skader vores jord, gør træ endnu mere attraktivt, fordi det 

kræver så få ressourcer at producere og bearbejde. Træ kan 

genbruges og genanvendes i masser af nye produkter og for-

mater (kapitel 4), og ved slutningen af dets livscyklus kan det 

bruges som vedvarende, CO2-neutral energikilde. 

Byggeri med lavt CO2-indhold
Kombinationen af træs miljømæssige fordele og dets karak-

teristiske egenskaber er måske allermest gavnlige i byggeriet 

(kapitel 7).

Træbaserede produkter og byggesystemer tilbyder byggesek-

toren, som står for en stor del af den samlede CO2-udledning, 

den ultimative lav-emissionsløsning. 

Metla House, foto: Jussi Tiainen;  
Designer/producent: Architectural firm Sarc Oy
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De kræver ikke blot mindre energi at producere, bearbejde, 

transportere og bygge med end ikke-fornybare alternativer, 

de leverer også bygninger, som kræver et minimum af energi 

at vedligeholde, arbejde og bo i. 

Træs bæredygtighedspotentiale
Uanset hvordan man ser på det, står det mere og mere klart, at 

træ er det materiale, vi først og fremmest skal basere bioøkon-

omien og de cirkulære økonomiske modeller på. 

Avancerede livscyklusanalyser understreger træs minimale 

miljøpåvirkning fra vugge til grav sammenlignet med alterna-

tive materialers (kapitel 5).

Der sker hele tiden fremskridt inden for træteknologien. 

Avancerede, nye sammensatte træprodukter som f.eks. CLT og 

LVL gør arkitekter i stand til at bygge bedre, større og højere 

i træ. Samtidig bliver træs naturlige holdbarhed hele tiden 

forbedret gennem innovative og mere miljøvenlige konserve-

ringsmetoder, træmodificering og termobehandling.

Nye træbaserede materialer bliver også brugt i en række andre 

sektorer, og der sker samtidig en konstant udvikling af forny-

bare, træbaserede brændstoffer. 

Europæiske myndigheder og træindustrien har også fokuseret 

på at forbedre og sikre sektorens bæredygtighed og lovlighed. 

Den europæiske træindustri er overbevist om, at vi endnu 

kun har set begyndelsen, når det kommer til at realisere træs 

potentiale. 

Den europæiske træindustri leverer desuden et afgørende 

økonomisk bidrag til bioøkonomien (kapitel 8). Den består af 

mere end 170.000 store og små virksomheder, der tilsammen 

beskæftiger en million mennesker og bidrager med omkring 

133 mia. euro om året til EU’s bruttonationalprodukt. Industri-

en har uden tvivl kapacitet og ambitioner om at vækste endnu 

mere og spille en hovedrolle i Europas bioøkonomiske udvikling. 

© Nathan  Anderson
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KAPITEL 1

En løsning er at gøre os mindre afhængige af fossile brænd- 

stoffer til opvarmning, elektricitet og produktion af materia-

ler ved at udnytte dem bedre og erstatte dem med noget 

andet. Det er også vigtigt, at vi reducerer vores forbrug af 

begrænsede ressourcer som mineraler, metaller og vand. 

Den anden vigtige løsning på klimaforandringerne og ud-

fordringerne ved et voksende befolkningstal er at bruge flere 

fornybare, biobaserede råstoffer - ikke mindst bæredygtigt 

produceret træ. Det kræver mindre energi og resulterer i  

mindre udledning under produktion, brug og bortskaffelse  

end menneskeskabte alternativer, samtidig med at træ kan 

genbruges, genanvendes og energiindvindes.

1. Velkommen til træ-alderen
1.1 Bioøkonomi som en løsning 
på de voksende klimaudfordringer
At det haster med at gribe ind over for klimaændringerne – 

og at skovrejsning og øget brug af træ spiller en vigtig rolle 

– bliver mere og mere tydeligt. 

Siden FN’s Klimapanels rapport fra 2014 om klimaændringer 

har der været en overvældende konsensus om, at menneskelig 

aktivitet har tippet den atmosfæriske balance og siden midten 

af det 20. århundrede været hovedårsagen til global opvarm-

ning. Cirka 70 procent af de menneskeskabte udledninger er 

CO2, og hvis vi fortsætter i samme tempo som i dag, vil koncen-

trationen af CO2 i atmosfæren være fordoblet inden år 2100.  

De mest afgørende kilder til udledning er afbrænding af fossile 

brændstoffer, almindelig industriforurening, skovrydning og 

brug af energiintensive materialer såsom stål, beton og plastik 

(se kapitel 6).

Global Carbon-projektet anslår, at mennesker tilføjer omkring 

39 mia.  tons CO2 til atmosfæren hvert år. Heraf absorberer 

have og mineraler, flora og fauna – herunder skovene – cirka 

21 mia.  tons. Det efterlader 18 mia. tons ’frit’ i atmosfæren, 

hvor det forværrer den globale opvarmning1.

I Parisaftalen fra 2015 forpligtede underskriverne sig 
til at stræbe efter at holde den globale opvarmning  
til et godt stykke under 2 ° C og om muligt 1,5 ° C  
over førindustrielle temperaturniveauer. Selvom USA 
trak sig ud af aftalen i 2017, forventes den at træde i 
kraft i 2020.

Figur 1:

Balancen mellem 

CO2-kilder og –dræn 

på globalt niveau. 

Illustration: 

Global Carbon Project

Fra udstillingen ”Building with 
Timber – Paths to the Future”, Wien. 

Foto: redtenbacher. 
Kilde: proHolz Austria
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1.2 Bioøkonomi – den holistiske løsning
Udvikling af en cirkulær bioøkonomi samler alle disse tråde. 

Det betyder, at vi ændrer vores afhængighed af fossile brænd-

stoffer til naturlige, fornybare materialer, som kan gennemgå 

adskillige brugscyklusser, og som både kan erstatte og arbejde 

sammen med materialer og produkter lavet af begrænsede 

ressourcer.

EU’s affaldsrammedirektiv tilskynder producenter til at ”for-

berede sig til genanvendelse” og designe varer, som nemt kan 

adskilles og genbruges. 

I 2018 opdaterede EU sin strategi fra 2012 for at ”fremskynde 

implementeringen af en bæredygtig europæisk bioøkonomi 

for at maksimere sit bidrag til EU’s Dagsorden for Bæredygtig 

Udvikling 2030 og forpligtelser i henhold til Parisaftalen.”

”Den reviderede version er også et svar på nye politiske priori-

teter i Europa, især den fornyede industripolitiske strategi, 

handlingsplanen for cirkulær økonomi samt meddelelsen om 

at fremskynde innovationen af ren energi, som alle understreger 

vigtigheden af en bæredygtig, cirkulær bioøkonomi for at nå 

målene”, udtalte Europa-Kommissionen.

 
1.3 Træ-alderen
Der er en voksende erkendelse af, at den grundlæggende del 

af den cirkulære økonomi skal basere sig på en øget anvendelse

af træprodukter fra bæredygtigt forvaltede skove. Træ klarer 

sig godt i livscyklusanalyser, som beregner et materiales CO2-

belastning og andre miljøpåvirkninger fra vugge til grav (se 

kapitel 5). Træ bruges i stadig mere sofistikerede konstruktioner, 

og også træfibre bruges i stigende grad som basis i mange 

forskellige former for tekstiler, bioplastik og andre avancerede 

materialer. I sidste ende – efter at være genanvendt mange 

gange – fungerer træ som en fornybar, CO2-neutral kilde til 

varme og energi.

Kort sagt er der en stigende fælles enighed om, at vi står på 

tærsklen til en ny industriel og udviklingsmæssig tidsalder. Vi 

har været igennem sten-, bronze- og jernalderen. Senest har vi 

haft en beton-, stål-, glas- og plastikalder. Nu er tiden kommet 

til træ-alderen.

© Joel Jasmin
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KAPITEL 2

procent af den samlede europæiske udledning af drivhus-

gasser, inklusive kulstoflagring og substitution i træprodukter. 

EFI skriver også, at gennem klimasmart skovbrug (CSF – climate 

smart forestry) kan kompensationen blive fordoblet inden 

2050. Det indebærer, at vi skal reducere netto-udledningen af 

drivhusgasser, gøre skoven mere modstandsdygtig i forhold 

til klimaændringer – for eksempel gennem lokalitetstilpasset 

træartsvalg – og øge produktiviteten i skoven og den økono- 

miske velfærd gennem skovbrug3. 

2.2 Træ – et vigtigt kulstoflager
Hver kubikmeter træ indeholder 0,9 ton CO2, som træet gen-

nem vækst har optaget fra atmosfæren4. Det samlede såkaldt 

”biogene” kulstof lagret i Europas skove anslås til at være 

næsten 13 mia. tons. Dette tal vokser med 167 millioner tons 

om året5. 

2. Klima, kulstof og træ
2.1 Træer, træprodukter og udledninger
Udover den funktion, som træer og træprodukter har i afbød-

ningen af de menneskeskabte klimaændringer, så spiller de 

også en afgørende rolle i den globale kulstofcyklus.

Det er almindeligt accepteret, at det kræver en tostrenget 

strategi at genoprette CO2-balancen i atmosfæren: Dels at 

reducere CO2-udledningen og dels at lagre mere kulstof. 

Skove og træprodukter kan være en del af begge løsninger. 

Gennem fotosyntesen absorberer de CO2 og fungerer på 

den måde som et CO2-lager. På 

samme tid sparer træprodukter 

atmosfæren for menneskeskabte 

CO2-udledninger. De erstatter 

mere energiintensive material-

er og stoffer, herunder fossile 

brændstoffer i energiproduktion 

samt stål, beton, aluminium og 

plastik i både produkter og byg-

geri. Og forskning og udvikling 

vil gøre dem i stand til at erstatte 

energitunge produkter i stadig 

større grad. 

Et studie foretaget af European Forest Institute (EFI) anslår,  

at EU’s bæredygtigt forvaltede skove kompenserer for 13  

I 2016 havde skovene i EU et nettolager på 424 mil-
lioner tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til cirka 10 
procent af de samlede drivhusgasudledninger (442 
mia. tons). I 1990 var det mindre end syv procent 
(390 millioner tons). (Kilde: EU-Kommissionen, En ren 
planet for alle2).

1m3 vækst

Træers 
fotosynteseeffekt 

CO2
1t O2

0,7t

Foto: tomas/Adobe Stock
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Som FN’s klimapanel siger i deres fjerde hovedrapport om 

global opvarmning: ”På langt sigt vil den største klimaeffekt  

opnås med en bæredygtig skovdriftsstrategi, som har til for- 

mål at bevare eller øge kulstoflagringen, samtidig med en 

vedvarende årlig produktion af tømmer, træfibre eller energi 

fra træerne.”

Det kulstof, som træerne optager i vækstfasen, forbliver lagret 

i træprodukter, så længe de er i brug. Genbrug af træbaserede 

produkter i alle former gør træ endnu mere effektivt i forhold 

til at fungere som langvarigt CO2-lager, og det vil følgelig be-

tyde et større potentiale for at bruge træ som redskab til at 

afbøde menneskabte klimaforandringer.  

  

2.3 Substitution af energitunge materialer
EU ønsker, som det kan læses i ’Køreplan for omstilling til en 

konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050’, at reducere 

udledningerne med 80-95 procent i forhold til 1990-niveauet 

inden 2050. Det skal opnås gennem reduktion af udledninger, 

energibesparelser og en øget energiproduktion fra vedvarende 

kilder. I 2030 sigter EU’s klima- og energiramme mod at:

 › Nedbringe EU’s udledning af drivhusgasser med mindst  

40 procent sammenlignet med 1990-niveau 

 › Opnå en markedsandel for vedvarende energi  

på mindst 32 procent 

 › Forbedre energieffektiviteten med 32,5 procent.

I ’En ren planet for alle’ fra 2018 præsenterer EU-Kommissionen 

otte mulige scenarier for fremtidens udledning og fjernelse af 

CO2. De fleste er beregnet til at opfylde målene i Paris-aftalen 

om at holde temperaturstigningen på under to grader celcius. 

Kun to scenarier vil begrænse temperaturstigningen til halv- 

anden grad eller mindre, som i stigende grad betragtes som 

det niveau, vi bør sigte mod. Så der er brug for flere vidtræk-

kende foranstaltninger og ambitiøse mål. Træsektoren er klar 

til at spille en rolle i de bestræbelser. 

Den europæiske træindustri bakker op om EU’s 
langsigtede klimastrategi
Den europæiske træsektor hilser Europa-Kommissionens 
langsigtede strategi (2018) for en reduktion af drivhus-
gasser velkommen. 

Sektoren påpeger, at den kan spille en hovedrolle i arbej-
det med at begrænse klimaændringerne, samtidig med 

at den kan fungere som en motor for grøn vækst 
og fastholde arbejdspladser, især uden for de store byer. 

En effektiv måde at forbedre CO2-balancen i atmosfæren 
er at bruge flere træprodukter i stedet for fossil-baserede, 
energitunge produkter, at bruge træprodukter med en 
længere levetid og at øge genanvendelsen.

DRIVHUSGASSER VEDVARENDE 

ENERGI 

ENERGI-

EFFEKTIVITET 

SAMMEN-

KOBLING

KLIMAFONDE

I EU-

PROGRAMMER 

CO2
 
FRA:

2020 -20% 20% 20% 10% 2014-2020

20%

2030 ≤ -40% ≥ 32% ≥ 32.5% 15% 2021-2022

25%

Cars

-37.5%

Figur 3: EU’s klima- og energiramme for 2020 og 2030
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En stigning på én procent i brugen af europæiske træ-
produkter på det globale marked for byggeri, tekstil og 
plastik vil generere indtægter til den europæiske træ-
baserede økonomi på mellem 10 og 60 mia. euro. Det 
svarer til mellem tre og 20 procent af den nuværende 
samlede omsætning i den europæiske skovindustri. 
(EU’s bioøkonomiske strategi – arbejdsdokument (2018))6

2.4 Biobaseret substitution
Det er nøje undersøgt, hvordan træ udmærker sig i forhold til 

at erstatte andre nøglematerialer indenfor konstruktion og 

produktion. Beregninger viser, at fremstilling af et ton stål og 

et ton aluminium udleder henholdsvis 1,24 og 9,3 tons CO27, 

imens træ optager CO2 fra atmosfæren. 

I alt lagrer mængden af træ, der anvendes og forarbejdes  

i Europa, 38,2 millioner tons CO2-ækvivalenter. Træ leverer  

derfor et vigtigt bidrag til reduktion af niveauet af drivhus- 

gasser i atmosfæren8. 

Som de efterfølgende kapitler viser, kan brugen af træ i  

stedet for andre materialer, især inden for byggeri, hjælpe  

med at reducere menneskelig klimapåvirkning yderligere.

Figur 4: Forbrug 

af træprodukter 

og lagring af CO2, 

EU-28, 1992-2015. 

Kilde: Eurostat. 

Bemærk: Forskellig 

skala på højre og 

venstre akse.
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KAPITEL 3

Europa-Kommissionen fremhæver også, at grundlaget for en 

cirkulær bioøkonomi allerede eksisterer - og allerede er meget 

værdifuldt. I 2018 havde EU’s biomaterialebaserede industrier 

- herunder skovbrug og træproduktion - en omsætning på 2.3 

billioner euro og beskæftigede 8,2 procent af EU’s arbejdsstyr- 

ke. Desuden fastslår Kommissionen, at det “stærke og hurtigt 

voksende opstarts-økosystem”, der kendetegner sektoren, ska-

ber frugtbare muligheder for yderligere vækst. Faktisk lyder 

vurderingen, at sektoren kan skabe en million nye job i 2030.

3. Træ i centrum for bioøkonomien
3.1 En bæredygtig europæisk bioøkonomi
I 2018 udsendte Europa-Kommissionen dokumentet ’Bio- 

økonomistrategi for et bæredygtigt Europa, en handlingsplan 

til udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi til gavn 

for Europas samfund, miljø og økonomi9’.

Dokumentet præsenterer en europæisk model for en bæredyg-

tig bioøkonomi og indeholder en handlingsplan til implement-

ering fra ”senest 2019”.

Der står, at ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi er nødvendig 

for at opbygge en CO2-neutral fremtid i tråd med klimamålene 

i FN’s Parisaftale. For eksempel giver brugen af træ i byggeriet 

både store miljømæssige fordele og også strålende økonom-

iske muligheder. Undersøgelser viser, at effekten af at bygge 

med 1 ton træ i stedet for den samme mængde beton giver en 

gennemsnitlig udledningsreduktion på 2,1 tons CO2 i løbet af 

produktets livscyklus (inklusive brugsfasen og bortskaffelse). ”

EU fastslår, at en vellykket biobaseret økonomi skal være 

bæredygtig og cirkulær. Det understreger behovet for genan-

vendelse, genbrug og i sidste ende miljøvenlig bortskaffelse 

af produkter og materialer - kort sagt, en ansvarlig livscyklus. 

Målet er at sikre, at de naturlige ressourcer kan bruges til mere 

og i længere tid, og at eventuelle skadelige virkninger mini-

meres eller helt elimineres.

”Bioøkonomi defineres som produktion af fornybare 
biologiske materialer, som omdannes til mad, foder, 
biobaserede produkter og bioenergi. Det omfatter 
landbrug, skovbrug, fiskeri, mad samt papirmasse 
og papirproduktion såvel som dele af kemiske, bio-
teknologiske og energimæssige industrier.”

EU’s bioøkonomistrategi, 2012.

”I en cirkulær økonomi opretholdes værdien af produk-
ter, materialer og ressourcer i økonomien så længe 
som muligt, og mængden af affald minimeres. Over-
gangen til en cirkulær økonomi er en enorm mulighed 
for at omtænke vores nuværende økonomi og gøre 
den mere bæredygtig, lade den bidrage til klimamåle-
ne og bevarelse af verdens ressourcer gennem beskyt-
telse og forbedring af biodiversiteten og skabe lokale 
arbejdspladser og konkurrencemæssige fordele for 
Europa. Det vil også hjælpe med at nå EU’s 2030-mål 
for bæredygtig udvikling.”

Europa-Kommissionen om en tilsynsramme for den 
bæredygtige økonomi, 2017
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3.2 Et bioøkonomisk boost for 
den europæiske industri
En bæredygtig, europæisk biobaseret økonomi vil ifølge 

EU-Kommissionen skabe ”nye værdikæder samt grønnere  

og mere omkostningseffektive industrielle processer.”

EU-kommissionen beskriver den bæredygtige bioøkonomi som 

den fornybare del af den cirkulære økonomi med evnen til at:

 › Konvertere bioaffald, restprodukter og engangsartikler til 

værdifulde råvarer

 › Gendanne og understøtte sunde økosystemer, herunder 

verdenshave uden plastik

 › Hjælpe med at sikre bæredygtig forvaltning af naturressourcer

 › Bidrage til afbødning af klimaændringer gennem kulstof- 

lagring og udvikling af produkter med ‘negativ emission’

 › Støtte EU’s strategi for reduktion af drivhusgasser

 › Reducere afhængigheden af ikke-fornybare og ikke- 

bæredygtige ressourcer

 › Fremme udviklingen af nye biobaserede processer og  

produkter.

EU’s handlingsplan for bioøkonomisk udvikling fokuserer på 

at styrke og opgradere biobaserede sektorer og ’sikre deres 

overordnede bæredygtighed og cirkularitet’. 

Europa-Kommissionen understreger også vigtigheden af bio- 

økonomien i “En ren planet for alle”-strategien. Her beskrives 

bioøkonomien som en ”strategisk og langsigtet vision for en 

fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral 

økonomi”, og træs rolle heri understreges.

”Industrien i EU er allerede en af de mest effektive i verden. 

Vi er nødt til at udvikle en konkurrencedygtig, cirkulær og 

ressourceeffektiv økonomi for at det kan forblive sådan.

Nye materialer vil også spille en vigtig rolle, hvad enten der er 

tale om genopdagelse af traditionelle anvendelser af f.eks. træ 

til byggeri eller nye kompositmaterialer, som erstatter energi-

intenstive materialer.” 10

En analyse, der understøtter den strategi, påpeger: ”Jo mere 

træ, der bruges til langtidsholdbare produkter og dermed 

erstatter dem, der er produceret med fossile materialer - 

herunder i byggeriet - jo mere effektiv er strategien i forhold 

til at reducere udledninger fra biogent (og fossilt) kulstof i 

atmosfæren.” 11

EU-Kommissionen støtter yderligere udvikling af Videncentret 

for Bioøkonomi, der blev lanceret i 201712, og som sigter mod at 

”låse op for investeringer og markeder”, blandt andet gennem 

forsknings- og innovationsstøtte under Horizon 2020, som er 

et EU-baseret offentlig-privat samarbejde mellem biobaserede 

industrier. 
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Figur 6: Illustration af den cirkulære økonomi  
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KAPITEL 4

4. En bæredygtig, cirkulær fremtid af træ
4.1 Spændende muligheder for træ
I betragtning af den forventede globale demografiske og 

økonomiske udvikling vil behovet for en biobaseret cirkulær 

økonomi verden over kun vokse. Derfor vil træ blive en endnu 

mere vigtig ressource. I mange lande er en øget brug af træ 

allerede officielt anerkendt som et værktøj til at håndtere 

klimaforandringerne. Træindustriens udfordring er derfor at 

producere mere træ, bruge det til flere ting, få det til at holde 

længere og at brede anvendelsesmulighederne yderligere ud.

Dette er alt sammen områder, som den europæiske træindu- 

stri har fokus på lige nu. Træsektoren tænker allerede ude af 

boksen og søger aktivt samarbejde med andre sektorer for at 

udvikle nye, bæredygtige produkter til at erstatte fossile og 

energiintensive varianter.

Der bliver også udviklet nye koncepter, hvor producenterne 

forpligter sig til at tage deres træprodukter tilbage igen efter 

endt tjeneste, enten til genbrug eller for at anvende dem på 

næste trin i den såkaldte kaskadeanvendelse af træ.

4.2 Træ – den vigtigste 
bioøkonomiske ressource
Træ og træprodukter opfylder kriterierne for en cirkulær, bio- 

økonomisk ressource bedre end stort set alle andre materialer. 

Træ er organisk og, hvis det stammer fra bæredygtigt forvaltede 

skove, konstant fornybart. Det gør dette råmateriale unikt sam-

menlignet med konventionelle varer og byggematerialer. Derud- 

over er skovarealet i Europa steget med ni procent gennem det 

sidste kvarte århundrede. Det svarer til 700.000 hektar om året, 

ifølge rapporten ”Status for Europas skove” fra 201513.

Væksten i skovarealet opnås gennem nyplantning og naturlig 

foryngelse, som overstiger de arealer, der fældes. Ubrugt land-

”Europas skovareal er vokset med 
17,5 millioner hektar gennem  
de seneste 25 år”

Forest Europe
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brugsjord og tidligere by- og industriområder bliver ligeledes 

omlagt til skov.

4.3 Bæredygtig sourcing
Den europæiske træindustri er optaget af kun at source 

lovligt og bæredygtigt skovet træ (se kapitel 5). En måde 

at dokumentere træets bæredygtige oprindelse er gennem 

certificering. De mest kendte certificeringsordninger er 

FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme 

for the Endorsement of Forest Certification).

4.4 Ressourceeffektiv forarbejdning
Europæisk træforarbejdning og fremstilling af træprodukter 

skaber kun lidt eller slet intet affald. Biprodukter som resttræ 

og savsmuld kan nemlig anvendes som råmateriale til andre 

træbaserede produkter og som vedvarende energikilde. Der 

er også en voksende forståelse for, hvordan træ kan udnyttes 

maksimalt i skabelsen af en biobaseret cirkulær økonomi. 

Kombinationen af effektiv udnyttelse af nyt træ og genbrug 

i andre produkter bagefter forlænger træfibrenes levetid og 

sikrer, at kulstof lagres i materialet så længe som muligt.

Der er gennemført mange undersøgelser af den ideelle rute 

for træ og træprodukter at følge i genvindings- og genbrugs- 

processen. Den gode vej er at beholde træets økonomiske  

værdi og samtidig lagre kulstoffet så længe som muligt,før 

det bruges til biomassesom vedvarende energi. Denne kæde 

er kendt som “trækaskaden”.

EU har udarbejdet en ”Vejledning om kaskadeanvendelse 

af biomasse”14. Den ser på stadigt mere sammenvævede 

træværdikæder som følge af ”den teknologiske udvikling, 

udvikling af nye produkter baseret på biomasse fra træ samt 

fremkomsten af nye markeder og industrielle og organisa- 

toriske ændringer såsom industriel symbiose.”  

4.5 En affaldsfri industri
Den europæiske træproduktion består af 80 procent nåletræ 

som gran, fyr, ædelgran og douglasgran og 20 procent hårdttræ 

som eg, bøg, ask og birk. Når hugstmodne træer fældes, går de 

store stammer generelt til savværker til produktion af massive 

træprodukter, krydsfiner og laminerede finerprodukter. Mindre 

stammer og andre dele af træet bruges til fremstilling af papir-

masse, papir og pladeprodukter såsom MDF, OSB og spånplader. 

Råmaterialet suppleres desuden med savsmuld og flis fra sav-

værkerne og affaldstræ fra højere oppe i trækaskaden. En del 

af resterne fra fældningen bruges også straks som biobrænd- 

stof eller andre anvendelser som f.eks. strøelse til husdyr.

Figur 7: 

Træets værdikæde
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De europæiske savværksindustrier er pionerer i at arbejde med 

ressourceeffektivitetsprincippet, der maksimerer merværdien 

af træressourcer gennem en højt mekaniseret produktions-

cyklus fri for affald.

Ny teknologi gør det muligt for industrien at få så meget 

som muligt ud af træet og samtidig optimere kvaliteten af 

biprodukterne. Stammer saves til planker eller andre special-

fremstillede komponenter. Savet træ kan behandles yderligere 

og bruges til beklædning, lister, gulve, rammer, vinduer, døre, 

møbeldele og en række andre produkter. Det kan også sam-

mensættes i nye, innovative træprodukter af høj kvalitet.

Til gruppen af sammensatte træprodukter hører stabile og 

stærke komponenter som f.eks. limtræ, LVL og CLT til træbyggeri. 

Disse produkter bliver i stigende grad anvendt som konstruk-

tionstræ i stadigt større, højere og mere teknisk avancerede 

træbygninger (se kapitel 7).

Savsmuld og andre savværksrester bliver forarbejdet til andre 

træbaserede produkter eller anvendes til produktion af bioenergi. 

Kraftvarmeanlæg producerer også energi til savværkerne selv 

og leverer eventuelt overskud til energinettet.

Bark kan afbrændes for energiudnyttelse eller bruges i land- 

skabspleje, mens træpiller lavet af savsmuld tilbyder rene 

løsninger med høj ydeevne til opvarmning af kontorbygninger 

og boliger.

4.6 Mindre træ til lossepladsen 
Levetiden for trækonstruktioner og produkter kan forlænges 

gennem vedligeholdelse og reparation, behandling og produkt- 

design, for eksempel for at undgå, at træet udsættes for fugt.

I dag genvindes mere end halvdelen af det samlede potentiale 

for træ efter forbrug i Europa15, selvom tallene varierer fra 

land til land. Det sker takket være lovgivning og skatteforan-

staltninger, der skal begrænse brugen af lossepladser, samt 

udvikling af nye processer og brug af træfibre tillige med en 

voksende forståelse af vigtigheden af at genanvende træ for 

at maksimere CO2-lagringen.

Blandt de faktorer, der fremmer væksten i EU’s genanvendel-

se af træ, er den ambitiøse lovgivning om genanvendelse af 

træemballageaffald. Lovgivningen dikterer, at 15 procent skal 

genanvendes inden 2020, 25 procent inden 2025 og 30 procent 

inden 2030. En kombination af nye emballeringsregler og 

industriel udvikling har resulteret i, at nogle medlemslande 

allerede overstiger disse mål og har opnået genanvendelsestal 

på emballage på op til 70-80 procent.

Træpalle- og emballagesektoren (se kapitel 8) er nu blandt 

de mest effektive industrier, når det kommer til genvinding, 

reparation og genbrug. Der har udviklet sig en hel industri til 

at give brugte paller nyt liv flere gange ved at udskifte slidte og 

beskadigede dele med nyt træ og plader. Det er meget effektivt 

og kræver meget mindre energi end at genanvende og genbru-

ge beskadigede paller af plast. 

Et mål om at genanvende 70 procent af bygge- og nedrivnings- 

affald inden 2020 blev sat allerede i 200916, og yderligere mål 

kan komme på tale.17

4.7 Gammelt træ – nye produkter
Træ kan bruges på ny til en række andre anvendelser efter første  

brug. For eksempel er gamle bjælker i træ og andre bygnings- 

komponenter meget populære inden for bolig- og indretnings- 

verdenen, eksempelvis til gulve eller køkkenskabe. Og mange 

synes, at træ faktisk ser bedre og bedre ud, jo ældre det er.

Gamle paneler, gulve og møbeldele forvandles også til andre 

produkter. Nogle virksomheder specialiserer sig endda i at 

bruge gammelt træ til musikinstrumenter, så de får samme lyd 

som tidligere tiders instrumenter.
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På grund af den naturlige holdbarhed og værdi er især hårdt-

træ fra nedrivningssteder og genbrugsstationer populært 

at bruge på ny. Det bliver brugt til alt muligt, f.eks. møbler, 

haveskure, træspåner, terrassedæk, beklædning og hegn.

4.8 Træfiberplader af genanvendt træ
Den sektor, der har øget sit forbrug af genanvendt træmate-

riale mest, er sektoren for træbaserede plader. Det anslås, at 

europæiske spånpladeproducenter i 1970 brugte en tredjedel 

genanvendt træ til to tredjedele jomfruelige fibre. I dag er EU’s 

pladeindustri den næststørste forbruger af sekundære fibre 

efter bioenergiindustrien, og halvdelen af råmaterialerne har 

allerede været i produktomløb mindst én gang18. Nogle produ- 

center er nu i stand til at lave plader, som består 100 procent 

af savværksrester og genvundet træ.

Pladesektoren fremstiller en bred vifte af alsidige produkter, 

herunder MDF-, OSB- og spånplader. Disse bliver i takt med ud-

viklingen af fugt- og brandsikre udgaver stadigt mere holdbare 

og højteknologiske og bliver derfor brugt flere og flere steder, 

både i byggeriet og til møbler og andre produkter.

I tråd med genbrugs-trenden har paraplyorganisationen 

European Panel Federation vedtaget strenge standarder for 

det tilladte indhold af forurenende stoffer i slutprodukterne 

for at sikre, at de er uskadelige og miljøvenlige.

4.9 Innovation i affaldsprodukter
Forsknings- og udviklingsarbejde overalt i Europa har fokuse- 

ret på nye og bedre anvendelser af rester fra træindustrien og 

træ, der tidligere har været i brug. 

Det har ført til et stigende udvalg af træplastkompositter, 

som er ekstruderede materialer med forskellige blandinger af 

genanvendte polymerer, savsmuld og harpiks. Disse produkter 

bidrager til at reducere plast i affaldskæden og bruges til at 

fremstille produkter som terrassebrædder, beklædning, have-

bygninger og hegn.

4.10 Planlægning for fremtiden
Som nævnt tager trævareproducenter, herunder møbelpro-

ducenter, i stigende grad hensyn til, hvordan deres råmateri-

ale kan genvindes og genanvendes allerede i de indledende 

design- og produktionsfaser. 

Byggesektorens strategier for at reducere CO2-udslip fokuserer 

også på genanvendelse og genbrug af materialer og tænker 

det med i projekterne fra starten. Design for adskillelse ser på, 

hvordan beslutninger der træffes i designfasen, kan øge kvalitet- 

en og mængden af materialer, der kan genbruges i slutningen 

af en bygnings levetid.

Figur 8: Strategier i 

en cirkulær økonomi. 

Kilde: Kircher et al., 

201719 
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KAPITEL 5

5. Europas skove – en voksende ressource

Europas skove i tal
 › EU’s skove og andre skovområder dækker 182 millioner ha, 43 procent af landarealet

 › De producerer 470 millioner m3 træ årligt

 › Arealet er steget med ni procent på 25 år

 › Cirka 63 procent af den årlige tilvækst af træ høstes

 › 25 procent af EU’s skove har status som beskyttet, økologisk reserve

 › 90 procent af EU’s træforbrug kommer fra EU’s skove

 › Den europæiske skov- og træindustri beskæftiger cirka tre millioner mennesker

Figur 9: Kort over 

Europas skove. 

Copyright: European 

Forest Institute20

19



5.1 EU – et skovsamfund
Skove dækker næsten en tredjedel af verdens landareal - i alt  

cirka fire mia. hektar, hvoraf EU tegner sig for 182 millioner 

hektar. Det er forskelligt fra land til land, men overordnet set er 

der skov på 43 procent af det samlede EU-landareal. I Holland, 

Irland og Storbritannien er skovarealet mindre end 15 procent 

og på Malta 1,1 procent. I Sverige og Finland er det over 75 

procent af landarealet og over 63 procent i Slovenien21.

Disse skovområder er enormt produktive. Omkring 83 procent 

eller 134 millioner hektar er til rådighed til træproduktion med 

et output på 470 millioner m3 træ om året22.

Landareal 2015, eksklusive 

indre vandområder (1)

Skove og andet 

skovklædt land 2015

Skove 2015 Skov til rådighed for 

træforsyning 2015

  (1.000 hektar)

EU-28 424 694 181 918 160 931 134 486 

Belgien 3 033 719 683 670 

Bulgarien 10 840 3 845 3 823 2 213 

Tjekkiet 7 722 2 667 2 667 2 301 

Danmark 4 292 658 612 572 

Tyskland 34 877 11 419 11 419 10 888 

Estland 4 343 2 456 2 232 1 994 

Irland 6 839 801 754 632 

Grækenland 13 082 6 539 3 903 3 595 

Spanien 50 229 27 627 18 418 14 711 

Frankrig 55 010 17 579 16 989 16 018 

Kroatien 5 659 2 491 1 922 1 740 

Italien 29 511 11 110 9 297 8 216 

Cypern  921 386 173 41 

Letland 6 221 3 468 3 356 3 151 

Litauen 6 265 2 284 2 180 1 924 

Luxembourg  259 88 87 86 

Ungarn 8 961 2 190 2 069 1 779 

Malta  32 0 0 : 

Holland 3 369 376 376 301 

Østrig 8 241 4 022 3 869 3 339 

Polen 30 619 9 435 9 435 8 234 

Portugal 9 068 4 907 3 182 2 088 

Rumænien 23 008 6 951 6 861 4 627 

Tabel 1:

Skovareal, 2015. 

Kilde: Eurostat
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Sverige er den største rundtræsproducent i EU med 73 millioner 

m3 i 2017, mens Finland, Tyskland og Frankrig alle producerer 

mere end 50 millioner m3 om året.

Lidt over en femtedel af EU28’s rundtræsproduktion i 2017 blev 

brugt som energitræ. Resten er gavntræ og blev industrielt 

forarbejdet til savet træ og finér, papirmasse eller træbaseret 

plademateriale. Den stående vedmasse i EU’s skove - mængden 

af stammer fra levende træer i skovene - er på 26 mia. m3, 

hvoraf 23 mia. m3 er i skove, hvor hugst er mulig23.

Landareal 2015, eksklusive 

indre vandområder (1)

Skove og andet 

skovklædt land 2015

Skove 2015 Skov til rådighed for 

træforsyning 2015

  (1.000 hektar)

Slovenien 2 014 1 271 1 248 1 139 

Slovakiet 4 904 1 940 1 940 1 785 

Finland 30 389 23 019 22 218 19 465 

Sverige 40 734 30 505 28 073 19 832 

Storbritannien 24 251 3 164 3 144 3 144 

Island 10 024 193 49 26 

Liechtenstein  16 7 6 4 

Norge 30 423 14 124 12 112 8 259 

Schweiz 3 999 1 324 1 254 1 208 

Montenegro 1 345 964 827 675 

Nordmakedonien 2 491 1 131 988 804 

Serbien 8 746 3 228 2 720 1 795 

Tyrkiet 76 960 21 862 11 943 8 183 

(1) Senest tilgængelige år; Frankrig: Inkluderer kun fastlandet

Kilde: Eurostat (online datakode: demo_r_d3area; for_area); FN’s fødevare- og landbrugsorganisation:

— Global Forest Resources Assessment, 2015

— Forest Europe 2015, som offentliggjort i UNECE-databasen (http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__26-TMSTAT1/)

Figur 10: 

Sammensætning af 

de europæiske skove. 

Kilde: State of 

Europe’s Forests 2015
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Sammensætning af de europæiske skove 
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I øjeblikket fældes mellem 60 og 70 procent af den årlige til-

vækst, og mængden af træ i skovene stiger derfor hele tiden24.

Omkring 60 procent af EU28’s skove ejes af flere millioner 

private skovejere, men forholdet mellem privat og offentligt 

ejerskab varierer mellem medlemslandene. I Skandinavien, 

Frankrig, Portugal og Østrig er privat skovejerskab domineren- 

de. I Bulgarien og Polen er andelen af privatejede skove der- 

imod kun henholdsvis 11 procent og 17,8 procent. Stort set 

alle resterende skove tilhører staten eller lokale myndigheder, 

kommuner og lokalsamfund25.

Skovbrug bidrager især til den økonomiske udvikling i land-

distrikterne og skaber omkring tre millioner job i hele EU. 

Den vigtigste kilde til EU-midler til skovene kommer fra den 

fælles landbrugspolitik. Omkring 90 procent af finansieringen 

kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikter (ELFUL). Efter den seneste reform af den 

fælles landbrugspolitik blev den nye forordning om støtte til 

udvikling af landdistrikter fra ELFUL offentliggjort i december 

201326.

5.2 Standarder for bæredygtig skovdrift
Historiske traditioner inden for skovbrug, demografi, økonomi, 

klima og økologi fører til forskellige skovdrifts- og foryngelses- 

metoder i Europa.

I 1993 lancerede Forest Europe, ministerkonferencen om 

beskyttelse af skove i Europa, med deltagelse af repræsentan-

ter for 46 europæiske lande og EU, sine retningslinjer, kriterier 

og indikatorer for bæredygtig skovdrift.

Skovareal fordelt e�er ejerskab, EU28

Offentlig Privat

Figur 11: 

Skovareal fordelt 

efter ejerskab, EU28. 

Kilde: State of 

Europe’s Forests 2015

Brug af Europas skovressourcer til bioøkonomien
En forudsætning for et godt bidrag til overgangen til
en lavemissionsøkonomi i EU er en kontinuerlig sikker- 
hed for tilgængeligt træ af en god kvalitet. Selvom 
skovpolitikker hører under de enkelte medlemslandes 
kompetence, fastholder træbranchen, at EU bør støtte 
en konstant og voksende strøm af råmateriale fra 
bæredygtige kilder samt restprodukter fra industrien 
og skoven. Ved at sikre fornyelse af skoven efter fæld-
ning gennem aktiv forvaltning, er produktion af træ 
og andre økosystemer sikret i generationer.

Skovdrift i fremtiden
Med det formål at blive enige om, hvordan EU’s skove 
skal forvaltes, afholdes ministerkonferencer med 
Forest Europe som vært, hvor forpligtelser og beslut-
ninger bliver vedtaget.
De aftalte politiske beslutninger og resolutioner er fri-
villige, men det er en klar opfattelse, at lande - ved at 
godkende Forest Europe-forpligtelserne - understreger 
deres vilje til at beskytte og bæredygtigt forvalte deres 
skovområder. De fælles beslutninger udgør en ramme 
for implementering af metoder, som kan tilpasses nati-
onale forhold, men udgør en bred sammenhængende 
tilgang og er grundlaget for internationalt samarbejde 
på området.
Forest Europe arbejder også med andre globale og re-
gionale processer og initiativer med fokus på politiske 
og samfundsmæssige forhold i forbindelse med skov.

Forests Europe (https://foresteurope.org)
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Siden da har Europa bevæget sig i retning af mere ensartede 

metoder til forbedring af naturlige skovprocesser, hvilket re-

sulterer i ‘autentisk’ skovsammensætning, der er miljømæssigt 

passende, socialt fordelagtigt og økonomisk levedygtigt. 

Derudover bliver produktionsskove og beskyttede naturom-

råder set som integrerede biodiversitetsnetværk og behandles 

som sådan.

5.3 Understøtter biodiversiteten
At støtte og styrke biodiversiteten er et nøgleaspekt i bære- 

dygtig skovforvaltning i EU.

Siden slutningen af det tyvende århundrede er områder med 

skov, der forynges naturligt, faldet en smule. Det udgør i øje- 

blikket 68 procent af den samlede foryngelse, mens 27 procent 

bliver forynget gennem genplantning og såning, og fem pro-

cent forynges ved stævningsdrift27. En indsats for at øge den 

naturlige foryngelse er nu i gang som en del af strategien for 

biodiversitet og habitatudvikling.

Cirka 25 procent af skovene i EU28 er beskyttet under EU Nat-

ura 2000-ordningen28. Natura 2000-områder dækker 18 procent 

af EU’s landareal og seks procent af havområdet og er det 

største koordinerede netværk af beskyttede områder i verden, 

et fristed for de mest truede og værdifulde levesteder og arter. 

Skove indenfor området inkluderer strengt beskyttede natur-

reservater, men også skovområder, hvor bæredygtig drift og 

træproduktion er tilladt.

Yderligere skovområder uden for Natura 2000 er beskyttet af 

regulering fra EU eller medlemslandene, som enten begrænser 

eller helt forbyder kommerciel udnyttelse. De største områder 

med en eller anden form for beskyttelse og bevarelse af biodi-

versitet er i Spanien, Italien, Finland og Sverige.

På tværs af EU er målet at finde den rette balance mellem 

skovbrug til træproduktion og beskyttelse af biodiversiteten.

EU påvirker desuden skovforvaltning og -beskyttelse gennem 

lovgivning på andre områder som energi og klima, miljø og 

plantesundhed.

Bæredygtig skovforvaltning indebærer, at skove og 
skovområder anvendes på en måde og i et omfang, der 
bevarer deres biodiversitet, produktivitet, gendannelses- 
evne og vitalitet samt deres muligheder for nu og i 
fremtiden at opfylde relevante økologiske, økonomiske 
og samfundsmæssige funktioner på lokalt, nationalt 
og globalt niveau - uden at skade andre økosystemer.

EU’s skovstrategi (2013)
Foto: Annie Spratt/Unsplash
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5.4 EU som pioner inden for 
bæredygtighedscertificering
EU er blandt de førende tilhængere af ordninger for certificering 

af bæredygtig skovdrift. Det er uafhængige, markedsbaserede, 

ikke-regulerende værktøjer udviklet til at anerkende, godkende 

og fremme miljømæssigt ansvarlig og bæredygtig skovdrift.

De to mest brugte internationale certificeringsordninger er 

FSC og PEFC.

FSC har et sæt kriterier og principper for bæredygtig skovdrift 

og har etableret en Chain of Custody for skovprodukter, der 

anvendes internationalt og bruges som tredjepartsverifikation 

for virksomheder og statsskove. 

PEFC gennemgår og godkender nationale skovcertificerings-

ordninger, så de lever op til samme standard med tilhørende 

Chain of Custody-systemer, for hvilke virksomhederne også 

skal gennemgå en uafhængig revision.

FSC- og PEFC-certificering dækker tilsammen omkring 500 

millioner hektar skov eller 11 procent af det samlede globale 

skovareal. FSC tegner sig for 196 millioner hektar og 36.000 

Chain of Custody-certifikater og PEFC for 300 millioner hektar 

og 20.000 Chain of Custody-certifikater.

Certificeringsordningerne er udviklet til at bekæmpe skovryd-

ning og forarmning af skovene, støtte skovvækst, beskytte øko-

systemer og understøtte de sociale og økonomiske fordele ved 

bæredygtigt skovbrug. Hovedfokus er på tropiske regioner, men 

miljøcertificering har udviklet sig hurtigst i Europa, ikke mindst 

på grund af de eksisterende høje standarder indenfor skovdrift.

I dag er en fjerdedel af verdens certificerede skovareal belig-

gende i det vestlige Europa. Landet med den højeste andel 

certificeret skov er Finland med 81 procent, efterfulgt af Østrig, 

Polen og Estland. Dækningen i Sydeuropa er noget lavere, 

Portugal og Spanien har 12 procent certificeret skov og Italien 

ni procent.

Certificeringsordningernes krav om tredjepartsverifikation af 

Chain of Custody sikrer, at slutprodukter kan spores tilbage til 

den certificerede skov, hvor de stammer fra, og er adskilt fra 

ikke-certificeret materiale i forsyningskæden.

Både FSC- og PEFC-ordningerne indeholder også kriterier for 

sociale og økonomiske hensyn til medarbejdere og lokalsam-

fund i hele værdikæden.

Billede af Solemar saltvandsbade i 
Bad Dürrheim, Tyskland
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5.5 EU’s kamp mod ulovligt tømmer
EU fokuserer på at bekæmpe ulovlig handel med træ på globalt 

niveau. Et centralt initiativ i den henseende er EU-handlingspla-

nen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel 

på skovbrugsområdet (FLEGT) fra begyndelsen af 2000’erne. 

FLEGT omfatter både efterspørgsels- og udbudssidemekanis-

mer for at sikre, at træ og træprodukter, der leveres til EU, er 

lovligt produceret, hvilket ses som et vigtigt skridt på vej mod 

bæredygtighed.

Foranstaltningen på efterspørgselssiden er EUTR – EU’s 

tømmerforordning (EU Timber Regulation). Denne forordning 

blev indført i 2013 og fastsætter, at den, der som den første 

bringer et træprodukt i omsætning på EU’s marked, skal kun-

ne garantere, at træet er lovligt høstet i oprindelseslandet. 

Forordningen gælder for både importeret og EU-produceret 

træ og træprodukter.

For at opfylde EUTR-kravene skal en importør underkaste sine 

leverandører en due diligence-proces til verifikation af træets 

lovlighed. Importøren skal kunne vise, at produkterne er lovligt 

høstet ved hjælp af passende dokumentation og sporbarhed i 

forsyningskæden. I tilfælde af tvivl er importøren forpligtet til 

at reducere risikoen for ulovligheder ved for eksempel selv at 

inspicere leverandørens virksomhed. 

Forordningen håndhæves af de kompetente myndigheder i  

de respektive medlemslande. Manglende overholdelse fra 

virksomheder og enkeltpersoner kan straffes med bøder,  

frakendelse af retten til handel og endda med fængsel.

5.6 Støtte til lovligt tømmer
FLEGT-initiativets mekanisme på udbudssiden er de frivil-

lige partnerskabsaftaler (Voluntary Partnership Agreement 

Programme, VPA). De indebærer, at leverandørlande kan 

indgå en frivillig partnerskabsaftale med EU og forpligte sig 

til at etablere et effektivt, landsdækkende system til at sikre 

træets lovlighed (Timber Legality Assurance System TLAS), 

der understøttes af skovprodukters sporbarhed, uafhængige 

revisioner, overvågning og licensrammer. Leverandørlandene 

skal også om nødvendigt implementere skovbrugsreformer 

og sikre involvering af interessenter, så alle fra virksomheder 

til lokalsamfund og ngo’er høres og involveres i beslutninger 

inden for skov- og træsektoren.

Når både leverandørland og EU er tilfredse, kan myndigheder- 

ne i leverandørlandet udstede FLEGT-licenser til tømmereks- 

port. De FLEGT-licenserede produkter har derefter adgang til 

EU-markedet uden yderligere due diligence under EUTR. Det 

sparer tid og penge, og medfører også et kommercielt incita-

ment til at fremme handlen med lovligt træ. Lande, der har en 

VPA, forpligter sig også til at implementere de lovlighedsstan- 

darder, der gælder for varer rettet mod EU-markedet til eksport 

over hele verden.

Indonesien var det første land, der fuldt ud implementerede 

VPA og startede med FLEGT-licens af EU-eksport i 2016. Yder- 

ligere 15 lande er involveret i initiativet, alle tropiske leveran- 

dører. Fem af landene befinder sig i den sidste implemente- 

ringsfase.

FLEGT-landes andel af den samlede træimport til EU-28, 2000-2017

FLEGT-lande           I alt

Kilde: Eurostat (online data code: for_trop)

Figur 12: FLEGT-landes 

andel i den samlede 

træimport til EU28, 

2000-2017. 

Kilde: Eurostat
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Figur 13: EU FLEGT Facilitys arbejdsområder. 

Kilde: EU FLEGT facility, www.euflegt.efi.int

Regioner
Afrika, Asien, 
Central- og Sydamerika

VPA-lande 
Cameroun, 
Den Centralafrikanske Republik, 
Elfenbenskysten, DRC, Gabon, 
Ghana, Guyana, Honduras, 
Indonesien, Laos, Liberia, Malaysia, 
Republikken Congo, Thailand, Vietnam

Arbejde i andre lande
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En FLEGT VPA ses i stigende grad som et første skridt på vejen 

til anerkendelse af bæredygtig skovdrift og bæredygtigheds- 

certificering. VPA har en række elementer til fælles med prin- 

cipperne og kriterierne i uafhængige certificeringsordninger, 

såsom sporbarhed af skovprodukter, skovreformer og en 

insisteren på social inklusion og velfærdsforsikringer. I dag 

bæres initiativet i stigende grad frem af sine miljømæssige, 

sociale og økonomiske indvirkninger29.

5.7 Bæredygtig skovdrift i troperne
Sammen med havene opfattes skovene ofte som jordens 

”grønne lunger” på grund af deres evne til at producere ilt. 

Det er derfor ikke overraskende, at skovrydning betragtes 

som et stort miljøproblem i hele verden.

Den primære årsag til skovrydning er menneskelig aktivitet. 

Som befolkninger vokser og økonomier udvikler sig, bliver 

skovarealer ryddet til byggeri, industriel udvikling og konver-

tering til fødevarelandbrug og kommercielle afgrøder såsom 

soja, palmeolie og husdyr. I nogle områder, især fattigere 

lande, fældes træer også for at bruge dem til brændsel.

En af konsekvenserne af skovrydningen er en øget koncen-

tration af CO2 i atmosfæren. Udover at skovens kapacitet til 

at absorbere og lagre CO2 bliver formindsket, vurderes selve 

skovrydningsprocessen at være den næststørste menneske-

skabte kilde til CO2-udslip, kun overgået af brugen af fossile 

brændstoffer.

Når skove forsvinder, kan der også opstå problemer med jord- 

erosion og ændringer i vandets kredsløb. Det er almindeligt 

anerkendt, at klimatiske mønstre også forstyrres.

Effektive foranstaltninger mod skovrydning inkluderer økono- 

miske mekanismer til at støtte skovlande i at bevare skoven 

som skov, så de ikke går glip af kommercielle eller udviklings- 

mæssige fordele.

Der er voksende konsensus på tværs af regeringer, virksom-

heder og miljøorienterede ngo’er om, at en anden vigtig nøgle 

til løsning af problemet er bæredygtig skovdrift og træproduk-

tion, som det praktiseres i hele EU. Denne praksis har resulte- 

ret i, at EU’s skove er vokset med ni procent i de sidste 25 år.

Bæredygtig skovdrift balancerer økonomiske, økologiske og 

sociale kriterier. Det kræver en detaljeret skovopgørelse og 

langsigtede driftsplaner, i visse tilfælde for eksempel en plan 

om kun at fælde et eller to træer per hektar over en 30-årig 

cyklus for at muliggøre naturlig genvækst.

Ved bæredygtig drift bliver skovens økonomiske værdi en  

vigtig søjle i bestræbelserne på at beskytte dens fremtid. 

Træproduktion fra bæredygtigt drevne skove sikrer job,  

genererer skatteindtægter og giver andre sociale fordele.  

Det stimulerer og belønner bevarelse af skov og forbedring  

af økosystemerne. Hvis skoven ikke længere har økonomisk 

værdi i sig selv, er der risiko for, at den bliver konverteret til 

andre anvendelser, såsom landbrug, plantager og byggeri.

Bæredygtig skovdrift skaber en positiv spiral. Når et samfunds 

eller et lands velstand tilskrives bevarelse af skov gennem 

bæredygtig skovdrift, bliver bæredygtige driftsprincipper i 

højere grad respekteret og implementeret. Kort sagt: Skoven 

der gi’r, er skoven der bli’r. 
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KAPITEL 6 

LCA’er gør det muligt at vurdere det oprindelige CO2-aftryk 

fra træ og træbaserede produkter og kan kvantificere træets 

betydning for et mindre CO2-fodaftryk i en bygning. Disse 

oplysninger kan derefter tages i betragtning sammen med 

pris- og materialeegenskaber som retningslinjer for specifika-

tioner og indkøb. Oplysningerne kan også tjene som grundlag 

for en senere vurdering af produktets og materialernes CO2-

aftryk i brugs- og bortskaffelsesfasen.

6.2 CO2-beregnere og bygninger
I dag findes der særlige beregningsmodeller, der kan kvantifi- 

cere og vurdere CO2-effekterne af træ i byggeriet i forhold til 

andre materialer. Modellerne er udviklet af træindustrien og 

akademiske forskere. 

CO2-besparelserne kan være markante. For eksempel giver de 

3.600 m3 østrigsk limtræ og CLT-elementer brugt i verdens nye, 

højeste træbygning, HoHo-komplekset i Wien (se kapitel 7), en 

CO2-besparelse på 2.800 tons sammenlignet med en tilsvaren-

de bygning i stål og beton.

Lignende resultater gav det, da man i Helsinki byggede fire 

sammenlignelige femetagers lejlighedskomplekser, to i træ, 

to af beton. CO2-fodaftrykket fra produktionen af materialerne 

i træbygningerne var 74 procent lavere30.

I Holland har en beregning vist, at hvis man opskalerede 

byggesektoren med 10.000 træhuse, kunne man reducere 

sektorens samlede CO2-udledning med 10 procent. Hvis man 

maksimerede træforbruget og brugte træ til alle døre, vinduer, 

tage, beklædninger osv. ville besparelsen være helt op til 

42 procent31.

6. Træ går forrest i livscyklusanalyser
6.1 De positive effekter af træ
Træernes evne til at lagre CO2 fra jordens atmosfære og 

bekæmpe klimaændringer er en fremragende grund til at 

plante mere skov og bruge mere træ. Men der er flere gode 

grunde – tænk bare på træets lave miljøbelastning og andre 

klimamæssige fordele. At bruge træ i stedet for mere energi-

intensive materialer har en række kulstof- og miljømæssige 

positive effekter gennem livscyklussen.

Der er tre ting at overveje, når man vil måle den relative 

CO2-påvirkning af forskellige byggematerialer:

 › Den krævede energi til produktion og forarbejdning, den  

CO2 der udledes i fremstillingsprocesserne samt CO2-udslip-

pet fra energiforbruget – og her har træ en indbygget fordel, 

fordi det har optaget og lagret CO2 i sin vækstfase

 › Råmaterialets og slutproduktets evne til at spare energi i 

produktets levetid

 › Genanvendelse og bortskaffelse af materialer eller produkter

Selvom det kan være en kompleks beregning, er der et stigen-

de fokus på LCA’er (livscyklusanalyser) i træbranchen, i takt 

med den voksende internationale bekymring over CO2-udled-

ninger. LCA’er giver specifikke værktøjer til vurdering af energi- 

og CO2-påvirkning til brug for arkitekter, designere, ingeniører 

og entreprenører, som vil hjælpe deres kunder med at udvikle 

bæredygtige strategier for byggeri med en lav CO2-belastning.

Produktions-
fase

udvinding

produktion

transport

energiforbrug

termiske egenskaber

vedligehold

genanvendelse

genvinding

 affaldsbehandling

Brugsfase Endt 
levetid

Figur 14: 

Udvalgte LCA-faser
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6.3 Træ og videnskaben 
bag livscyklusanalyser, LCA
CO2-beregnere kan være et nøgleværktøj i den videnskab om 

LCA’er (Life Cycle Assessment eller livscyklusvurdering), som  

til stadighed bliver udviklet, og som tiltrækker sig stigende 

interesse, i takt med at det politiske og folkelige fokus på 

klimaændringer bliver intensiveret.

En LCA analyserer et produkts miljøpåvirkninger, lige fra  

produktion til bortskaffelse. Denne vugge-til-grav-analyse 

måler brugen af energi- og materialeinput gennem hele 

produktets levetid. Den beregner også miljøudslip såsom gas, 

væsker eller faste rester under behandling og bortskaffelse. 

De potentielle virkninger af de indtastede data evalueres, 

og slutresultatet kan tjene som grundlag for beslutninger 

om design, produktion og indkøb.

Designere kan bruge LCA-systemet til at kigge kritisk på et 

produkt og finjustere dets brug for at minimere dets miljø-

påvirkninger. Entreprenører, slutbrugere, kunder og andre kan 

bruge det i produktudvælgelsen og til at vurdere den miljø- 

mæssige indvirkning, når produkter bruges i kombination.

LCA’er er blevet særlig vigtige indenfor byggeriet, hvor speci-

fikationer i stigende grad kræves af både regelsæt og kunder 

for at kunne vurdere et produkts, en bygningskomponents 

eller et konstruktionssystems langsigtede konsekvenser for 

miljøet. Det kræver indsigt i de miljømæssige konsekvenser 

af produktionsprocessen, råvarens oprindelse, transport, 

ydeevne i brugsfasen og senere genbrug, genanvendelse og 

bortskaffelse. LCA’er bruges også i stigende grad i forbindelse 

med Building Information Modelling (BIM) og i LCA-baserede 

værktøjer såsom EPD’er (miljøvaredeklarationer).

6.4 Totaløkonomi, LCC
LCA’er bruges ofte i sammenhæng med beregning af total- 

økonomien, LCC.

Produkt- og bygningsudvikling skal i stigende grad sikre 

en balance mellem en langsigtet, økonomisk værdi og den 

miljømæssige påvirkning. LCC er en metode til at lave kom-

parative omkostningsanalyser over et tidsrum for et givent 

produkt eller projekt. Metoden tager højde for relevante 

økonomiske faktorer ved at vurdere startkapitalen og fremti-

dige driftsomkostninger for at vise de samlede omkostninger 

ved en bygning eller bygningsdel i løbet af hele levetiden. Det 

inkluderer omkostninger til planlægning, design, erhvervelse, 

drift, vedligeholdelse og bortskaffelse.

Kombineret med LCA kan LCC give en grundig økonomisk 

og miljømæssig analyse, som kan bruges til vejledning i 

forbindelse med indkøbsstrategier og beslutninger om  

produktion og byggeri. Træprodukter og -systemer lægger  

sig som regel i toppen. Alternativer med lavere købsomkost-

ninger viser sig ofte at blive dyrere i det lange løb, når man ser 

på hele levetiden og bortskaffelsen.

En hollandsk undersøgelse bestilt af EY Climate Change 
and Sustainability Services for den hollandske træfore- 
ning (NTTA)/ Centrum Hout og FSC Holland32 demon-
strerede det overlegne LCA-resultat for træ brugt til pæle 
i forbindelse med vandområder. Forskerne sammenlig-
nede de miljømæssige påvirkninger af 5mx50mm pæle 
i henholdsvis tropisk træ, stål og plast i en typisk marin 
anvendelse over en 30-årig livscyklus. Det anvendte 
træ var certificeret tropisk hårdttræ, azobé, okan og rød 
angelim. Resultatet var forbløffende. Sammenlignet med 
de ovennævnte typer træ var miljøpåvirkningerne ved 
genanvendt plast fire gange så høje, mens stålpæle ska-
dede miljøet op til 140 gange så mange gange. Årsagen 
er, at de menneskeskabte materialer kræver betydeligt 
mere energi i produktionsfasen, samtidig med at der 
også frigøres forurenende stoffer. Med certificeret træ 
er det ikke en faktor, der spiller ind.  
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KAPITEL 7
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I 2011 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin ’Køreplan 

for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 

i 2050’, som er en opfølgning på Europa 2020-initiativet til 

fremme af effektiv ressourceudnyttelse i industrien.

7. Dekarbonisering af byggeriet 
7.1 Træbyggeri stiler højt
Træbaserede bygninger når nye højder i hele Europa, og træ 

ses i stigende grad som det primære byggemateriale i en 

bioøkonomisk fremtid med mindre CO2.

Arkitekter på hele kontinentet er ved at genopdage træ som 

materiale og udforsker dets potentiale inden for moderne 

bygningsdesign.

Især er der vækst i træbaserede byggerier i fem til ti etager, 

mens der også kommer flere høje træbygninger op til cirka 

20 etager. Arkitekter presser hele tiden højdegrænserne, og 

planlæggere godkender deres stadig mere dristige projekter. 

For eksempel fokuserer det franske offentlig-private partner-

skab Adivbois specifikt på at fremme fleretagers træbygninger 

over hele landet med det mål at have et fyrtårnsprojekt af 

højt træbyggeri i hver region.

7.2 Miljøpåvirkning af byggeri
Der er en række grundlæggende drivkræfter bag den stigende 

og stadig mere forskelligartede brug af træ til byggeri i både 

Europa og resten af verden.

Den vigtigste er behovet for at forbedre miljøpåvirkningen i 

byggeprocessen og i bygningerne.

Byggesektoren er storforbruger af en række råmaterialer. Den 

er ansvarlig for 40 procent af det samlede energiforbrug og 36 

procent af de udledte drivhusgasser. Sektoren tegner sig også 

for 33 procent af den samlede affaldsmængde. Som et resultat 

heraf står lige præcis byggesektoren over for nogle af de mest 

presserende krav om regulering for at reducere miljøpåvirk-

ningerne og vedtage en lavemissionsstrategi.

Figur 15: 

Miljøpåvirkningen 

fra EU’s byggesektor. 

Kilde: EU-Kommissionen

”EU’s direktiv om bygningers energimæssige 
ydeevne kræver, at nye bygninger i EU 
fra 2021 og fremefter skal være stort set 
energineutrale og CO2-effektive 33.”

Dalston Lane 2. © Daniel Shearing. 
Kilde: proHolz Østrig
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Køreplanen identificerer byggeområdet som særlig vigtig, 

fordi man netop her for relativt lave omkostninger kan 

reducere CO2-udledningen på både kort og langt sigt. Det 

hævdes endda i køreplanen, at byggebranchen kan reducere 

udledningen alene fra energiforbruget med 90 procent inden 

2050. Det understreger yderligere beslutningerne i EU’s direk- 

tiv om bygningers energimæssige ydeevne, som kræver, at 

nye bygninger i EU fra 2021 og fremefter skal være stort set 

energineutrale og CO2-effektive33.

Fordi det både er naturligt og fornybart, har brugen af mere 

træ i byggeriet potentialet til at yde et væsentligt bidrag til at 

nå målene i køreplanen. Træ bidrager til CO2-besparelser ved 

at skære ned på drivhusgasserne, lagre kulstof og give højere 

energieffektivitet.

7.3 Nye træbyggeteknikker og -teknologier
Boligudviklere er i gang med at undersøge mulighederne for 

at bruge trækonstruktioner og forskellige træbyggesystemer 

til blandt andet bofællesskaber og almennyttige boliger. 

Også for dem, der selv bygger hus, er træ et af de foretrukne 

materialer, ligesom det vinder frem indenfor både hotelbyg-

geri og i sundhedssektoren. Ældreboliger og plejehjem bliver 

også i stigende grad bygget af træ.

Træbygninger, der indeholder en bred vifte af træbaserede 

produkter som paneler, gulve, vægge og lofter, vokser især 

hurtigt. De helt store fordele for bygherrer og udviklere er 

træets energimæssige ydeevne samt den relative lette vægt 

af komponenterne, som hjælper med til at reducere trans-

portomkostningerne og gør det hurtigere at bygge.

For at bygge mere effektivt uden traditionelle byggeplads-

færdigheder, såsom murer-, pudsnings- og tømrerarbejde, på 

selve byggepladsen, bliver præfabrikation mere og mere al-

mindeligt. Vigtige konstruktionsdele som vægelementer med 

vinduer, døre, vægge inklusive rør og fittings og badeværelses- 

og køkkenmoduler bliver præfabrikeret indendørs på fabrikker 

i et kontrolleret miljø ved hjælp af avanceret og ofte automa-

tiseret teknologi. De præfabrikerede bygningselementer er 

hurtige at montere på byggepladsen. Produkter af træ og 

træbaserede byggesystemer bliver i særlig grad forarbejdet 

uden for byggepladsen, fordi deres lave vægt og lave energi-

forbrug i produktionen som nævnt giver store fordele.

Udviklingen af nye generationer af produkter såsom CLT, 

limtræ og LVL giver også medvind til træbyggeriet.

Disse laminerede produkter i flere lag er lige så ensartede og 

teknisk forudsigelige som stål og beton. De kan matche eller 

endda slå konkurrerende produkter med hensyn til styrke 

og vægt, hvilket gør det muligt for træ at konkurrere direkte 

i stadig mere avancerede byggerier.

Som resultat af udviklingen af disse sammensatte træprodukter 

ses stadig højere og mere komplekse bygninger af træ.

”Uanset om der er tale om bærende eller 
ikke-bærende anvendelser, nybygning eller 
renovering, kan træ forbedre bygningers 
energimæssige ydeevne på livscyklusbasis 
ved at udnytte dets isolerende egenskaber 
til at reducere varmetab og dermed reducere 
energiomkostningerne.”

Blueprint for EU Forest-based Industries (2013)
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Det er særligt de høje træbygninger, der har fanget arkitekters 

og mediers opmærksomhed. De højeste i Europa i øjeblikket 

er det 14 etager høje ’Treet’-lejlighedskompleks i Bergen (se side 

37) lavet af limtræsbjælker og CLT-elementer, det 18 etager høje 

Mjøstårnet i Brumunddal, også i Norge og bygget af de samme 

materialer, samt HoHo-tårnet i Wien på 24 etager, som er en 

hybridbygning af træ og beton. Forventningen er, at træbyg-

ningerne bliver endnu højere i fremtiden.

7.4 Urbanisering driver træbyggeriet frem
En stigende urbanisering på globalt plan giver træbyggeri et 

ekstra skub. Det anslås, at 75 procent af verdens befolkning vil 

bo i byer inden 2050. Denne massive migration fra land til by, 

i samspil med en stigende befolkningstilvækst, gør det nødven-

digt at bygge stadig flere nye bygninger i allerede tæt befolkede 

byområder. Ifølge det internationale ingeniørfirma Arup kræver 

det cirka to mia. kvadratmeter ny bygningsmasse hvert år mel-

lem 2019 og 2025 for at følge med. Arkitekter fokuserer i stigende 

grad på træbyggeri for at imødekomme denne udfordring34.

Det faktum, at træ er let og egner sig til præfabrikation, bety-

der knap så massive fundamenter, færre leverancer af bygnings- 

komponenter til byggepladsen, muligheden for at løfte selv 

store bygningselementer over omgivende bygninger ved hjælp 

af kraner, hurtig byggetid og mindre spild. Tilsammen giver 

disse faktorer betydelige fordele i travle, trafikalt overbelastede 

byer med en kompliceret underjordisk infrastruktur.

Træ er også relativt lydløst at bygge med, hvilket er endnu en 

fordel, når der bygges tæt på eksisterende boliger og kontorer.

Træbyggeri er desuden i stigende grad et populært valg, 

når det kommer til at tilpasse og modernisere eksisterende 

bygninger og øge deres kapacitet, især i bymiljøer.

Træbaserede, modulære byggesystemer er ideelle til lette, 

velisolerede vandrette udvidelser af bygninger. I stigende grad 

bruges præfabrikerede træmoduler også til udnyttelse  

af lofter og tagetager.

Færdige moduler kan også bygges ovenpå eksisterende byg-

ninger som ekstra etager, der giver en betydelig udvidelse til 

boliger eller arbejdspladser. At ”bygge opad” på denne måde 

giver særlig god mening i centrum af byer, fordi det leverer 

flere opholds- og arbejdsområder på den samme bygnings-

grundflade, hvilket giver mulighed for at fortætte byggeriet.

Europæiske myndigheder for byplanlægning er i stigende grad 

positive over for denne form for udvikling. Faktisk bruger nogle 

lokale myndigheder luftrummet over deres egne bygninger til 

at afhjælpe boligmangel i byerne.

Moholt 50/50 facade. © MDH ArkitekterMDH Arkitekter. 
Kilde: proHolz Østrig
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”Træs unikke cellestruktur gør det 
ti gange mere isolerende end beton, 
400 gange mere end stål og 
1700 gange mere end aluminium.”

Skellefteaa Kulturhus 1. © White arkitekter. 
Kilde: proHolz Østrig
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7.5 Træ i energieffektivt byggeri
Træbyggerier fungerer ikke kun som langvarige lagre for 

store mængder af CO2. Som tidligere nævnt gør træs høje 

isoleringsværdi det til det ideelle materiale til energieffektive 

bygninger, som erhvervsliv og myndigheder i stigende grad 

efterspørger. Den unikke cellestruktur betyder, at træ isolerer 

10 gange bedre end beton, 400 gange bedre end stål og 1.700 

gange bedre end aluminium. En 2,5 cm tyk trævæg giver bedre 

termisk modstand end en murstensvæg på 11,5 cm35.

Træ giver ikke blot bedre isolerede vægge - også vinduer med 

flere lag glas fungerer bedre i rammer af træ, mens trægulve 

giver bedre varmeisolering end beton.

7.6 Alsidighed og høj ydeevne
Træbyggeri skal opfylde samme performance- og sikkerheds-

standarder som dem, der er bygget i andre materialer. I nogle 

tilfælde går de endda længere end standarderne. Ved brand 

opfører træ sig for eksempel i mange tilfælde mere forudsige-

ligt, og moderne brandhæmmende behandlinger og brug af 

eksempelvis gipsplader kan også forbedre træets modstands-

dygtighed.

Moderne træbygninger mere end opfylder kravene til lydisolering 

på grund af en kombination af træets celleopbygning og anvendel- 

sen af lagdelte strukturer med andre akustiske materialer.

Præfabrikerede træbyggerier kan desuden designes til at blive 

demonteret. Det gør dem ideelle at bruge til midlertidige byg-

ninger, som let kan skilles ad og bruges igen et andet sted. 

Træmoduler kan genbruges og genanvendes til andre produk-

ter såsom træbaserede plader og til sidst bruges til vedvaren-

de biobrændsel i varme- og energiproduktion. 

Træ er et let materiale i forhold til stål og beton, så man sparer 

også transportudledninger og -omkostninger. Fordi det er 

lettere, kræver træbaseret byggeri færre leverancer til bygge- 

pladsen og dermed mindre transport og mindre brændstof. 

Det betyder også mindre massive og lettere fundamenter.

Som et resultat af disse mange faktorer bliver træ i stigende 

grad betragtet som det rigtige materiale til moderne, komfor-

tabelt, energieffektivt og CO2-besparende byggeri.

7.7 Kvantificering af bygningers 
CO2-effektivitet og EPD’er
Der er et voksende behov blandt arkitekter, projektudviklere, 

lovgivere og i stigende grad også blandt forbrugerne for at få 

viden om byggevarers miljømæssige ydeevne. De efterspurgte 

oplysninger er blevet mere detaljerede og komplekse med  

integrerede miljøvurderinger af bygninger i både udbudsfasen, 

i arkitektkonkurrencer og under udførelsen. Certificerings- 

ordninger som LEED og BREEAM fremmer denne tendens i 

form af miljøvaredeklarationer (EPD'er). Træbranchen er ind-

stillet på at møde dette behov.

Konklusionen er nu, at byggematerialers miljøpræstationer  

kun kan vurderes i sammenhæng med hele bygningen under 

hensyntagen til dens fulde livscyklus, fra produktion til op-

førelse, ydeevne i brugsfasen, bortskaffelse, genanvendelse 

og energigenvinding.

Det kræver, at produktets miljøoplysninger skal være gen-

nemsigtige og leveres på en struktureret måde, i overens-

stemmelse med det relevante vurderingsgrundlag. For at 

tilfredsstille de krav er der udviklet flere EPD’er og tilhørende 

bygningsvurderinger på området for byggevarer og bygninger.

De europæiske standarder for miljøpræstationer i bygninger 

hedder DS/EN 15978, Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg 

- Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet – Beregnings-

metode og DS/EN 15804, Bæredygtighed inden for byggeri og 

anlæg – Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for 
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produktkategorien byggevarer. Det er regler for, hvordan man 

kvantificerer og strukturerer miljøpræstation på bygnings- 

niveau.

Vurdering af bygningens miljøpræstationer under DS/EN 15978 

inkluderer en række indikatorer for miljøaspekter og -effekter 

af et produkt, blandt dem Global Warming Potential (GWP).

Vurderingen skal dække både udledning og fjernelse af drivhus-

gasser i forbindelse med opførelsen af byggeriet, vedligehold-

else, reparation og istandsættelse samt udledninger fra det 

driftsmæssige energiforbrug. Vurderingen af energibalancen  

i en bygning er så resultatet af de anvendte materialer og den 

forventede udledning sammen med energiforbruget til driften.

Et yderligere driftsmodul kan indeholde oplysninger om 

'fordele og ulemper udover bygningens livscyklus'. Det giver 

mulighed for at rapportere om substitutionseffekter, herunder 

energigenvinding fra træ til at erstatte fossile brændstoffer.

DS/EN 15804 danner grundlaget for ensartet beregning og 

beskrivelse af produktrelaterede miljødata i hele Europa. 

Grundreglerne for EPD'er skal dog udformes til de specifikke 

omstændigheder.

Leverandører af træprodukter til byggeriet er førende inden 

for standardisering og specificering af produktkategoriregler. 

Standarden DS/EN 16485, Produktkategoriregler for træ og 

træbaserede produkter til konstruktionsbrug var derfor den 

første produktkategoriregel, der bestod den formelle CEN-

afstemning. Det betragtes som et vigtigt trin, der markerer 

accepten af specifikke egenskaber ved træ i EPD'er, især aner- 

kendelsen af biogent kulstof som en iboende egenskab ved 

materialet træ. Det giver nemlig mulighed for, at træets evne  

til at lagre CO2 over tid, kan kvantificeres som en del af po-

tentialet for global opvarmning (GWP) på både produkt- og 

bygningsniveau.

7.8 Mange muligheder for træ i byggeriet

Træ i renovering

Omsætningen inden for renovering og vedligeholdelse af 

eksisterende bygninger i EU overstiger omsætningen inden 

for nybyggeri, og træprodukter og træbaserede systemer til 

udvidelser og renovering har – som nævnt ovenfor - en række 

fordele i forhold til alternativer materialer.

Udover deres æstetiske kvaliteter er produkter af træ lette, 

nemme at håndtere på byggepladsen, hurtige at installere 

og har isoleringsmæssige fordele.

Byggeri for fremtiden
Træbyggeri har potentialet til at tilbyde bæredygtige  
løsninger på EU's boligudfordringer. Det er ikke tilstræk- 
keligt at fokusere på at bygge næsten nul-energihuse. 
Tilbagebetalingstiden for CO2-udledningen fra produk-
tion af byggematerialer bør overvejes. Træprodukter 
holder CO2-lageret i skoven aktivt, og atmosfærisk CO2 
kan oplagres i bygninger i århundreder. Certificerings-
ordninger for bæredygtigt byggeri og rapporterings-
formater som Level(s) skal nøje overveje og anerkende 
den lave miljøpåvirkning fra træbyggerier i byområder, 
mængden af CO2 lagret i træbyggerier og deres sub- 
stitutionseffekt.

Multi-Layered City Paris Ternes 1. © Jacques Ferrier
chartier dalix arkitekter SPLAN. Kilde: proHolz Østrig
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Træ i infrastrukturen

Træ spiller en vigtig rolle i opførelsen af vores infrastruktur. 

For eksempel har Europa en række historiske og højt profilerede 

træbroer. Moderne broer opføres ved hjælp af tværspændt 

design i overensstemmelse med Eurocodes. Der bygges også 

vejbroer af limtræ med overflader i asfalt, beton eller træ.

Træ anvendes ligeledes til platforme, gangbroer, støjskærme 

og andre udendørs byggerier. Til udendørs brug, især når der  

er jordkontakt, er træ som regel imprægneret, og trækompo-

sitprodukter finder også i stigende grad anvendelse. Visse 

træarter som lærk og thuja har i sig selv egenskaber, der gør 

dem velegnede til udendørs brug, og det samme gælder 

varmebehandlet træ.

TRÆBYGGERI – CASES

Treet, Bergen
Da det blev bygget, var det 14-etagers højhus Treet i  
Bergen, Norge, den højeste boligbygning i verden. Senere 
måtte Treet overlevere den titel til Mjøstårnet i Brumund-
dal i samme land og til HoHo-komplekset i Wien (neden-
for), men Treet forbliver et banebrydende byggeri.

Treet er designet af arkitekterne Artec og blander forskel-
lige træbaserede tilgange, der kombinerer præfabrikere-
de moduler med CLT og limtræsbjælker.

Bygningen indeholder 63 lejligheder bestående af 
4-etagers stabler af byggemoduler. De er indkapslet i 
en bærende konstruktionsramme af limtræ, så at sige, 
som en bro der står op.

Hver femte etage består af et limtræsforstærket 'platform' 
-gulv fastgjort i rammen. Det fungerer samtidig som 
fundamentet for de næste fire etager af lejlighedsmodu- 
ler ovenpå. Dette system er ikke kun meget stærkt, det er  
også hurtigt at bygge med. De præfabrikerede moduler 
sættes blot på plads med en kran og boltes fast i rammen.

Treets trappeopgang og elevatorskakt er også lavet i CLT, 
og i alt gemmer bygningens træelementer på 2.000 ton 
CO2.

Fordi Treet er bygget ud til vandet og udsat for meget 
hårdt vejr, er bygningens klimaskærm en blanding af glas 
og stål. Indenfor er meget af træet synligt, og projekt- 
arkitekt Per Reigstad har udtalt, at han gerne ville bygge 
en lignende bygning i et klima, der tillader mere træ på 
ydersiden.

HoHo, Wien
Den kombinerede erhvervs- og boligbygning HoHo på 
24 etager beliggende i Wien er en hybridbygning af træ 
og beton. 

Bygningen er omkring 84 meter høj og består af lejlighe-
der og kontorlokaler med et samlet areal over 25.000 m2.
HoHo kostede 65 millioner euro at bygge, blev udviklet 
af Kerbler Holdings og designet af arkitekterne Rüdiger 
Lainer + Partner, der fortæller, at bygningen indeholder 
74 procent træ, fordelt mellem de bærende trækonstruk-
tioner, indvendigt byggeri og udvendig beklædning.

Ifølge designerne giver mikset af materialer en god 
kombination af de miljømæssige og strukturelle fordele 
fra 3.600 m3 østrigsk gran, i form af en ramme af lim-
træbjælker med CLT elementer, blandet med stivheden 
og den termiske masse fra beton.

”Træet giver en CO2-besparelse på 2.800 tons sammen-
lignet med at bygge udelukkende med stål og beton,” 
lyder det fra Rüdiger Lainer. ”Samtidig har vi undgået de 
komprimeringsproblemer, der kan opstå ved kun at bruge 
træ i så høj en bygning. Limtræsøjlerne, som CLT’en 
sidder fast på, hviler på betonbjælker. Gulvene er også 
forbundet med forstærkninger af armeret beton, der går 
helt ud til facaden, hvor de understøttes af træsøjler. ”

Facaden er også innovativ. Den er fremstillet af Zublin 
Timber og består af en ”sandwich af massive træele-
menter og mineralskal ”.
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Brandsikkerheden håndteres gennem en række foran- 
staltninger. Indvendige overflader af massivt træ er synlige 
og kan straks inspiceres, beton- og trækonstruktioner 
understøtter hinanden, men er adskilte, og beskyttelses- 
systemer inkluderer sprinklere og tvungent træk i trappe- 
opgange og elevatorskakte. Som resultat svarer HoHos 
brandrisiko til tilsvarende udførelse i beton og stål, siger 
arkitekten.

Bygningen vandt en pris for bedste kombinerede er- 
hvervs- og boligbyggeri i International Property Awards, 
og Rüdiger Lainer siger, at de planlægger at bruge den 
viden, projektet har givet, i fremtidige byggerier. Og  
de kan blive endnu højere, fastholder Rüdiger Lainer.

Dalston Works, London
Som verdens største CLT-bygning blev Dalston Works i 
London beskrevet af de prisbelønnede arkitekter Waugh 
Thistleton som et vartegnsprojekt i sin ambition om at 
udrulle brugen af træbyggerier i byområder med høj be-
folkningstæthed over hele London og i andre områder.

Fremstillingen af trækonstruktionen til Dalston udledte 
mindre end halvdelen af CO2-emissionerne fra en tilsvaren-
de betonkonstruktion, og den lagrer i alt 3.756 tons CO2.
Fordi så meget kunne præfabrikeres og på grund af træ- 
elementernes lette vægt, var det kun nødvendigt med 
111 leverancer til byggepladsen. Det anslås, at et tilsvaren-
de betonbyggeri ville have haft brug for 700 leverancer.

Bygningen, der har murstensfacade, består af 121 boliger 
tillige med kontorpladser, restaurant og butikker.

CLT-elementerne, der består af 4.649 m3 træ, udgør 
vægge, gulve, trappe- og elevatorskakter. Resttræ fra 
produktionsprocessen blev brugt som biobrændsel af 
producenten. Råmaterialet stammer fra i alt 2.325 træer, 
med en mængde, der vokser frem og erstattes på kun tre 
timer i de tyske og østrigske skove, hvor det voksede op.

Dalston Works opnåede klassifikationen 'Fremragende' 
i BREEAM-ordningen for bygningers bæredygtighed, 
og arkitekt Andrew Waugh har beskrevet CLT som 'det 
21. århundredes nye beton '.

HoHo_Wien_Aussenvisualisierung Ho Ho Wien og Ho Ho next. 
© RLP Ruediger Lainer und Partner. Kilde: proHolz Østrig

”Træet i HoHo-bygningen 
giver en CO2-besparelse på 
2.800 ton sammenlignet 
med en bygning, der ude-
lukkende er i stål og beton.” 

Rüdiger Lainer Architects
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7.9 Træ og sundhed
Det er i stigende grad anerkendt, at bygninger og interiør af 

træ kan bidrage til den psykologiske og endda også det fysio-

logiske velbefindende hos mennesker, der bor og arbejder der. 

I publikationen "Rethinking Timber Buildings" dedikerer Arups 

bygningsingeniører et kapitel til dette emne. De konkluderer, at 

brugen af træ indenfor i en bygning har fordele, som kan sam-

menlignes med effekten af at tilbringe tid udenfor i naturen.

”Ligesom indendørs planter og grønne facader repræsenterer 

selve træet en tæt forbindelse til skov og natur, uanset om det 

bruges som beklædning på ydersiden af en bygning, som en 

synlig del af konstruktionen, på indvendige overflader, eller 

bruges til inventar og møbler”, fastslår Arup.

I publikationen beskrives det også, at klassificeringssystemer 

som WELL og The Living Building Challenge ’belønner byg-

ningsdesign, der tilgodeser beboernes fysiske, mentale og 

følelsesmæssige sundhed og har øje for fordelene ved biofile 

miljøer (dem, der er forbundet med natur)'.

”Forskning indikerer en stigning i positive følelser og en reduk-

tion af stress i bygninger, der bruger naturlige materialer. Det 

peger i regning af en reduceret risiko for depression og nedsat 

immunforsvar og forbedrer sundheden på lang sigt, ” siger Arup.

Det tilføjes, at undersøgelserne af stressreduktion ikke kun 

kiggede på et spørgeskema, men også har udført målinger af 

blodtryk, puls, hudledningsevne, muskelspænding og elektrisk 

aktivitet i hjernen.

Arup påpeger, at producenter og leverandører er i gang med at 

udvikle og teste produkter, der forbedrer træets naturlige sund-

hedsmæssige fordele. Det inkluderer brugen af mere miljøven-

lige klæbemidler i sammensatte produkter, brug af planter, for 

eksempel soja til at lave lim, og udvikling af træbaserede plader 

med lavere formaldehydindhold.

Træprodukters holdbarhed forbedres også gennem miljøvenlig 

varmebehandling eller modifikationsprocesser som acetyle- 

ring og furfurylering ved anvendelse af naturligt forekommen- 

de stoffer med lav miljøbelastning.

Der er også en bevægelse i gang inden for laminerede træpro-

dukter, der bruger træ eller stål i samlingerne i stedet for lim, 

siger Arup.

Sundhed fra arkitekternes perspektiv
”Når vi taler om bæredygtighed ved at bruge træ i byggeriet, 

taler vi ikke kun om, at materialet er fornybart, energieffektivt, 

lagrer CO2 og alle de andre gode ting, men også om, at træet 

hjælper med at opnå bæredygtighed i allerbredeste forstand.  

En bygnings bæredygtighed handler også om menneskers trivsel  

- og folk føler sig bedre tilpas på et sted med naturlige materialer. 

Hos Foster + Partners Architects plejede vi at være kendt for 

Treet, Bergen, Norge. 
Foto copyright: Swedish Wood/David Valldeby
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Træ og menneskers sundhed
Synlige træoverflader inden døre kan forbedre menne- 
skers sundhed. Træs antibakterielle egenskaber kan  
reducere risikoen for krydskontaminering fra overflader.  
I en nylig videnskabelig undersøgelse fra Aalto-univer- 
sitetet i Finland36 viste overflader i massivt træ klare 
antibakterielle egenskaber. Flere menneskelige patoge- 
ner, herunder MRSA (methicillin-resistent Staphylococ-
cus aureus), viste sig at være sårbare ved kontakt med 
især fyrretræ, og til en vis grad gran. Lignende resul-
tater er set i østrigske studier. Disse egenskaber åbner 
nye muligheder for brug af træ i skoler og hospitaler.

vores brug af stål og glas, men det kommercielle marked ændrer 

sig, og vi bruger generelt mere træ. Virksomheder ønsker nu, at 

deres bygninger skal tilbyde en form for personlighed og være 

mere åbne over for de mennesker, der arbejder der. Træ lykkes 

med at levere begge dele. Folk er tiltrukket af træ, og det får dem 

til at føle sig bedre tilpas i deres arbejdsmiljø.”

Michael Jones, Foster + Partners, projektarkitekt på Bloombergs 

nye europæiske hovedkvarter i London, som indeholder 37.000 m2  

gulv i amerikansk rødeg, 1.858 m2 beklædning og 125 m3 limtræ.

”Forskning indikerer en stigning i positive 
følelser og en reduktion af stress i bygninger, 
der bruger naturlige materialer. Det peger i 
retning af en reduceret risiko for depression 
og nedsat immunforsvar og forbedrer 
sundheden på lang sigt.” 

Arup

Pladematerialer og lister af træ og /eller MDF
Foto: Jaakko Niemelä. Designer/producent: ET Listat Oy.

Göstas Pavillon ved Serlachius Museum of Art. 
Foto: Mikko Auerniitty. 

Designer/producent: MX_SI Architectural studio, 
Huttunen - Lipasti - Pakkanen Oy
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KAPITEL 8  

8. EU’s træindustri  
– en motor for vækst og udvikling 
8.1 EU’s fjerdestørste fremstillingsindustri
Træ- og træbearbejdningsindustrien rangerer som EU’s fjerde- 

største fremstillingsindustri målt på antallet af virksomheder.

Den europæiske træindustri beskæftiger mere end en million 

mennesker og bidrager med 133 mia. euro til det europæiske 

bruttonationalprodukt. Lægger man møbelsektoren til, fordob-

les arbejdsstyrken til næsten to millioner ansatte (seks procent 

af den samlede produktionsstyrke i EU) og en årlig omsætning 

på 243 mia. euro37.

Tyskland, Italien, Frankrig, Storbritannien og Sverige har de 

største træindustrier, men sektoren er en vigtig økonomisk 

motor i hele EU.

Træbranchen består af et stort antal små og mellemstore virk-

somheder. Faktisk anslås det, at der i hele EU er omkring 170.000 

virksomheder i sektoren. Mange er beliggende i landdistrikter, 

hvor de har stor værdi som kilder til beskæftigelse og drivkraft 

i handel og for lokal udvikling.

Eksport er en vigtig indtægtskilde. Cirka 35 procent af træpro-

duktionen eksporteres, mens 70 procent handles inden for EU. 

Salget uden for EU repræsenterer en værdi af 11,8 mia. euro  

med USA, Japan og Kina som de vigtigste markeder.

Branchen har en positiv handelsbalance på cirka tre mia. euro, 

mens EU i 2016 importerede træprodukter for omkring 8,8 mia. 

euro. De vigtigste leverandørlande er Kina, Rusland og USA.

Villa i Treskorstene. 
Foto: Jussi Tiainen
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8.2 Diversificering af industrien 
Træsektorens virksomheder er meget forskellige. De producerer 

en bred vifte af forskellige produkter til alle led i forsynings- 

kæden. Virksomhederne inkluderer blandt andet savværker, 

høvlerier, specialister på området for træbeskyttende og 

brandhæmmende behandling, gulvproducenter, producenter 

af krydsfiner og andre træbaserede pladeprodukter og speciali- 

serede finervirksomheder. Branchen byder også på industrielle 

producenter af vinduer og døre og andre byggevarer af træ 

foruden paller, emballage og meget mere.

8.3 Savet træ i førersædet
Med en produktionsværdi på omkring 35 mia. euro, tegner 

europæiske savværker sig for cirka 28 procent af træindustriens 

samlede produktionsværdi. Denne sektor omfatter cirka 34.500 

virksomheder og beskæftiger 250.000 mennesker38.

Dynamisk nåletræ 

EU’s produktion af savet nåletræ, det vil sige ikke-løvfældende 

træer som gran, fyr, ædelgran og douglasgran, var på 99,9 millio- 

ner m3 i 2017. Hovedparten sælges på det indre EU-marked, men 

europæiske savværker eksporterer i stigende grad nåletræ til 

hele verden. Vigtige eksportmarkeder inkluderer Mellemøsten, 

Nordafrika og i stigende grad østasiatiske lande.

Især Kina ser ud til at blive et stadig vigtigere marked i de 

kommende år. I betragtning af at det asiatiske nåletræsforbrug 

per indbygger er relativt lille globalt set, er der store mulighe-

der for vækst i hele regionen.

Nåletræ bruges især i byggeriet, men også inden for tømrerar-

bejde, møbler, gulve, emballering og industrielle applikationer. 

Producenter af savet nåletræ er også vigtige leverandører 

til byggemarkeder og leverer rester af træ til biobrændsel, 

træbaserede plader og papirfabrikker.

Savværksindustrien i nåletræ består af en blanding af meget 

store operatører og små til mellemstore virksomheder. Først-

nævnte orienterer sig i stigende grad mod eksportmarkedet, 

mens de mindre virksomheder også er meget dynamiske og 

retter sig mod markeder både indenfor og udenfor EU. Nogle  

af de største operatører betragter sig selv som diversificerede  

skovbrugsvirksomheder med en produktportefølje, der 

spænder fra savet træ til papirmasse og træbaserede bio-

brændstoffer, avancerede cellulosefibre og energi.

De største producenter af savet nåletræ er Tyskland (som 

tegner sig for 22 % af den europæiske produktion), Sverige 

(18 %), Finland (12 %), Østrig (9,5 %) og Frankrig (6,5 %).

Tyskland

Italien

Frankrig

Storbritannien

Østrig

Sverige

Polen

Finland

Spanien

Belgien,

Tjekkiet

Holland

Portugal

Rumænien

Andre

Øvrige produkter 
8 %

Finér og 
træbaserede plader 

18 %   

Savværker 
28 % 

Parketgulve
2 %

Andet tømrer- 
og snedkerarbejde 

35 %

Træemballage 
9 %

Figur 16:

Produktionsværdien 

i træindustrien 

i EU-landene, 2016. 

Kilde: Eurostat.

Figur 17: 

Relativ betydning 

af undersektorer i 

træbranchen, EU28 

2016. 

Kilde: Eurostat
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Hårdttræsspecialister

Den europæiske sektor for savet hårdttræ bruger løvtræer 

såsom eg, ask, bøg, valnød, birk og elm fra europæiske skove 

og er om muligt endnu mere forskelligartet end sektoren for 

nåletræ. Hårdttræssektoren består af et meget stort antal små 

til mellemstore virksomheder og betjener lokale, regionale og 

nationale markeder.

Også for hårdttræssektoren bliver eksport uden for EU stadig 

vigtigere, især til Kina og lande i Mellemøsten og Nordafrika. 

I 2017 udgjorde den samlede europæiske produktion af savet 

hårdttræ 10,5 millioner m³.

Savet hårdttræ bruges blandt andet til møbler, gulve og 

indvendigt og udvendigt snedkerarbejde, fordi hårdttræ ofte 

har en højere grad af robusthed og holdbarhed end nåletræ. 

Den mest efterspurgte art er eg, som især er populært at 

bruge til gulve. Bøg er også meget brugt. Sektoren undersøger 

mulighederne for at stimulere salget af andre arter af hårdttræ.

De største europæiske producenter af hårdttræ er Rumænien 

(16 % af den europæiske produktion), Kroatien og Frankrig 

(begge 13 %), Tyskland (10 %) og Letland (6 %).

© Ian Schneider
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8.4 En fremtid med nye, sammensatte 
træprodukter
Sammensatte træprodukter er industrielt fremstillede byg-

gematerialer som f.eks. CLT, limtræ, krydsfiner og spånplader 

– træprodukter, der består af limede og sammenpressede lag 

af massivt træ, finer, flis eller fibre. Resultatet er stærke mate-

rialer, der kan matche andre industrielt fremstillede bygge-

materialer med hensyn til modstandsdygtighed, holdbarhed 

og forudsigelig ydeevne – og overgår dem, når det kommer til 

alsidighed og forholdet mellem (høj) styrke og (lav) vægt.

De meste kendte i denne produktgruppe er LVL (lamineret fin-

ertømmer), limtræ og CLT (krydslamineret træ), som alle gør 

sig gældende på markedet, som vi især ser i de stadigt større 

træbygninger. De kan bruges som det eneste byggemateri-

ale, som i Treet-bygningen i Bergen, eller i hybridbygninger i 

kombination med andre materialer, såsom i Wiens HoHo-tårn.

Kombinationen af de enorme dimensioner, disse produkter 

gør det muligt at bygge i, og det faktum, at der bruges store 

mængder af træ, gør, at træbyggeri betragtes som fremragen-

de CO2-lagre og i stigende grad ses som en vej til at bygge 

mere miljørigtigt.

Limtræ fremstilles ved sammenlimning af trælameller til 

tværsnit med større dimensioner. Limen er holdbar og fugt-

bestandig. Limtræ bruges især til bjælker, søjler, stolper og 

spær. Bjælker kan opnå en spændvidde på mere end 100 meter. 

Limtræ kan også bøjes uden tab af styrke. Disse egenskaber 

gør limtræ velegnet at bruge i lagerbygninger, butikker og 

stadioner, skoler, kontorer og sportshaller.

De førende europæiske limtræsproducenter er Østrig (1,5 

millioner m3 i 201739), Tyskland og Finland (begge producerer 

omkring 330.000 m3 årligt). De største nationale markeder er 

Tyskland, Italien, Østrig, Frankrig og Japan.

CLT er massivtræselementer, der består af flere på hinanden 

vinkelrette lag af brædder. Det giver materialet stor styrke, 

stabilitet og ensartet ydeevne.

CLT kan bruges til mange bygningstyper, men er især egnede 

til mellemstore og høje bygninger.

Den globale CLT-produktion blev anslået til 1 million m3 i 

2016, med en europæisk produktion på omkring 680.000 m3. 

De største producenter er Østrig, Tyskland og Schweiz. I 2017 

voksede produktionen i "DACH" -regionen (Tyskland, Østrig 

og Schweiz), i Tjekkiet og i Italien med 15 procent, og der blev 

også rapporteret om en kraftig stigning i produktionen i de 

nordiske lande. Den europæiske produktion forventes at 

vokse med 15,1 procent om året indtil 202540.

8.5 Forarbejdede træprodukter

Træbaserede plader

Træbaserede plader er et af de mest anvendte og mest alsidige 

af alle træprodukter. 

De spiller en vigtig rolle i møbelsektoren og bruges i gulve og 

overalt i bygninger, i emballage, karosserier, reklameskilte og 

til afskærmning af byggepladser.

Pladerne laves af fine træspåner og fibre, såsom spånplader 

og MDF-plader, eller af større spåner som OSB. Træbaserede 

plader kan produceres i store dimensioner.

Råmaterialet er enten jomfrueligt træ fra små stammer og 

grenaffald, rester fra savværker og træproduktion eller fra 

genanvendte, udtjente træprodukter. Det bliver under tryk 

limet sammen med harpiks for at danne stærke, holdbare 

slutprodukter.
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Taika Kindergarten. Foto: Mikko Auerniitty. 
Designer/producent: OOPEAA
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Nybyggeri er et vigtigt marked for trægulve, men renoverings- 

markedet får stadig større betydning. Konkurrence fra træ- 

lignende gulvprodukter som vinyl er meget intens, og det 

udbredte misbrug af ord som "parket" og "trægulv" i salg og 

reklame forvirrer forbrugerne. På trods af det sidder træ fort-

sat på fem procent af markedet for gulvbelægning i EU. 

I 2017 tegnede flerlagsgulve sig for 81 procent af produktionen, 

efterfulgt af massivt træ (inklusive lamelparket) med 17 procent og 

mosaikgulve med 2 procent. 80 procent af produktionen er i eg.

Tømrer- og snedkerarbejde i byggeriet

Den europæiske tømrerindustri, herunder alle former for tømrer- 

arbejde og fremstilling af døre, vinduer, tagspær og andre byg- 

ningsprodukter, er også en stor industri. Den omfatter omkring 

93.700 virksomheder, hvoraf mange er SMV’er, beskæftiger 415.000 

mennesker og bidrager årligt med 43 mia. euro til EU's BNP.

Paller og træemballage

Træpaller og træemballage gør transport af varer i hele verden 

nemmere. Træemballageproducenter forbruger omkring en 

femtedel af den europæiske træproduktion i form af massivt 

nåletræ og pladeprodukter - i alt 25 millioner m3. De producer-

er årligt 500 millioner paller. På verdensplan er der omkring 

fire mia. i omløb, som tilsammen fungerer som et lager for 

cirka 108 millioner tons CO243.

Der er cirka 10.000 virksomheder i sektoren, som beskæftiger 

95.000 mennesker direkte. Yderligere 300.000 arbejder med 

indsamling, reparation og genanvendelse.

Indsamling, reparation og genbrug af træpaller og emballage 

er i sig selv en vigtig sektor med betydelige logistiske opera-

tioner for at indsamle og omfordele produkterne. Efter endt 

levetid genanvendes træet til spånplader, strøelse, barkflis, 

gødning eller som biobrændsel.

Krydsfiner, et andet vigtigt plademateriale, består af træfiner, 

dvs. tynde lag træ, der skæres eller skrælles fra træstammen, 

og derefter samles og limes sammen. Det finder bred anvendel- 

se i byggeri og industri, og i form af marin krydsfiner bruges 

det som et grundlæggende materiale til bådebygning.

Pladesektoren er stærkt fokuseret på miljøet. Man har øget 

brugen af mere inaktive kemikalier og harpiks og arbejder 

med genanvendelse og genbrug for at udvikle sin rolle i den 

cirkulære økonomi.

Pladesektoren beskæftiger omkring 92.000 mennesker og 

tegner sig for 18 procent af de europæiske træindustriers 

produktionsværdi med en årlig omsætning på 23 mia. euro.

Gulve 

Efter flere år med udfordrende markedsforhold fik den europæ- 

iske trægulvindustri et comeback i 2016 og gjorde yderligere 

fremskridt i 2017. Det europæiske parketforbrug nåede i det år 

et areal på cirka 80 millioner m2 41.

Samme år var den samlede europæiske produktion af trægulve 

– inklusive massive gulve og lamelgulve - på 87 millioner m2, og 

produktionen er bare vokset gennem de seneste fem år42.

Mladinsi Hotel Punkl, Slovenien, arkitektur Marusa Zorec, 
Uros Rustja, Martina Tepina, Mitja Novak, Structural design Arrea doo. 

Kilde: proHolz Østrig
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Træbehandling 

Med undtagelse af nogle få, hovedsagelig tropiske arter, kan 

ubehandlet træ være modtageligt overfor insekt- og svampe- 

angreb og risikerer derfor at blive nedbrudt.

Det går ud over træets tekniske ydeevne og kan betyde økono- 

miske tab. Det påvirker også træets bæredygtighed og dets cir- 

kulære økonomiske fordele. Derudover kan det føre til produkt- 

svigt, for tidlig bortskaffelse og deraf følgende frigivelse af CO2.

Imidlertid kan moderne trævidenskab nøjagtigt forudsige 

den forventede ydeevne for træarter i forskellige anvendelser, 

baseret på deres strukturelle egenskaber, under forudsætning  

af optimalt design, montering og vedligeholdelse. Ved at 

medtænke det miljø, træet anvendes i, og den nødvendige 

ydeevne, kan man foretage en specifikation af den krævede 

beskyttelse for den enkelte træart.

Træets levetid kan forlænges ved anvendelse af og imprægn-

ering med stoffer, der kunstigt øger den naturlige holdbarhed 

og begrænser eller helt forhindrer biologisk nedbrydning. Det 

hjælper med til at understøtte markedets tillid til træs ydeevne 

og bæredygtighed.

I Europa er brugen af træbeskyttelsesmidler reguleret og 

tilladt i henhold til forordningen om biocidholdige produkter 

eller lignende national lovgivning med henblik på at minimere 

potentielle konsekvenser for sundhed, sikkerhed og miljø.

Konserveringsmidler, der forbedrer træets biologiske holdbar-

hed og fugtbestandighed, kræver normalt brug af kemikalier. 

De anvendes under meget streng kontrol i lukkede systemer  

i overensstemmelse med europæiske og nationale regler.

Trykbehandlet træ til byggeri, landbrug, landskabspleje, 

havearbejde, skibsfart, jernbaner og mange andre steder har 

en forlænget levetid. Livscyklusvurderinger har også vist, at 

trykbehandlet træ klarer sig bedre på miljøområdet i forhold 

til alternative ikke-træbaserede materialer44.

8.6 Den globale træhandel
Træhandelen er global og udgør en væsentlig del af den euro- 

pæiske økonomi. EU’s import af træ- og træprodukter udgjorde 

8,8 mia. euro i 2017, en stigning på fire procent i forhold til 2016. 

De vigtigste EU-leverandører er Kina, Rusland og USA.

Den europæiske træhandel er stærkt fokuseret på at sikre lovlig 

og bæredygtig forsyning og har siden 2013 været underlagt den 

europæiske tømmerforordning (EUTR). Forordningen forpligter 

importører til at foretage omfattende risikovurderinger gennem 

due diligence på alle træleverandører for at sikre, at træet stam-

mer fra lovlige kilder. Hvis der kan identificeres en ikke-ubetydelig 

risiko, skal importøren foretage yderligere risikoreducerende 

foranstaltninger.

Den globale handel med lovligt og bæredygtigt produceret træ 

er afgørende for den europæiske træindustri, især i en tid, hvor 

frihandel og multilateralt samarbejde mellem lande er genstand 

for heftig debat. Denne handel, mener industrien, er ikke blot en  

motor for økonomisk vækst for både producent- og forbruger-

lande, men stimulerer og tilskynder udbredelsen af bæredygtig  

skovdrift over hele verden – og fremmer derfor brugen af for- 

nybart, CO2-venligt råmateriale til produktion og byggeri, og 

understøtter på den måde udviklingen af en global, biobaseret 

økonomi.

© Laminated Timber Solutions
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Bilag – EU’s politikker og lovgivning 
Det følgende er en ikke-udtømmende liste over politikker og lovgivning på EU-niveau, der har betydning for træindustrien.

 › Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds

 › Directive (EU) 2018/850 amending Directive 1999/31/EC on 

the landfill of waste

 › Directive (EU) 2018/851 amending Directive 2008/98/EC on 

waste

 › Directive (EU) 2018/852 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste

Beskæftigelse og sociale anliggender
 › Communication 2016/0381 – A new skills agenda. Working 

together to strengthen human capital, employability and 

competitiveness

 › Directive 89/391/EEC – Health and Safety at work Framework 

Directive

 › Directive 2003/88/EC on Working Time

 › Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the 

risks related to exposure to carcinogens or mutagens at 

work

 › Directive (EU) 2019/130 of the European Parliament and of 

the Council of 16 January 2019 amending Directive 2004/37/ 

EC on the protection of workers from the risks related to 

exposure to carcinogens or mutagens at work

Skovrelaterede politikker
 ›  Communication 2003/0251 - Forest Law Enforcement, Gov-

ernance and Trade (FLEGT). Proposal for an EU Action Plan

 › Communication 2008/645 final - Addressing the challenges 

of deforestation and forest degradation to tackle climate 

change and biodiversity loss

 › Communication 2013/0659 - A new EU Forest Strategy: for 

forests and the forest-based sector

 › Council Regulation (EC) No 2173/2005 on the establishment 

of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the 

European Community 

Klima og energi
 › Communication 2016/0860 - Clean Energy For All Europeans 

 › Communication 2018/773 - A Clean Planet for all - A European 

strategic long-term vision for a prosperous, modern, compet-

itive and climate neutral economy

 › Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC to 

enhance cost-effective emission reductions and low-carbon 

investments, and Decision (EU) 2015/1814

 › Directive (EU) 2018/844 amending Directive 2010/31/EU on 

the energy performance of buildings and Directive 2012/27/ 

EU on energy efficiency 

 › Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of ener-

gy from renewable sources

 › Directive (EU) 2018/2002 amending Directive 2012/27/EU on 

energy efficiency

 › Regulation (EU) 2018/841 - Inclusion of greenhouse gas 

emissions and removals from land use, land use change 

and forestry in the 2030 climate and energy framework, and 

amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 

529/2013/EU

 › Regulation (EU) 2018/842 - Binding annual greenhouse gas 

emission reductions by Member States from 2021 to 2030 

contributing to climate action to meet commitments under 

the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 

525/2013

Miljø
 › Communication 2011/244 - Our life insurance, our natural 

capital: an EU Biodiversity Strategy to 2020

 › Communication 2014/0398 - Towards a circular economy: A 

zero waste programme for Europe

 › Communication 2015/0614 - Closing the loop - An EU action 

plan for the Circular Economy

 › Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora
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 › Regulation (EU) 995/2010 - laying down the obligations of 

operators who place timber and timber products on the 

market

Industripolitik
 › Commission Staff Working Document 2013/343 – A Blueprint 

for the EU Forest-based industries (woodworking, furniture, 

pulp & paper manufacturing and converting, printing)

 › Communication 2012/0433 - Strategy for the sustainable 

competitiveness of the construction sector and its enterprises

 › Communication 2017/0479 - Investing in a smart, innovative 

and sustainable Industry. A renewed EU Industrial Policy 

Strategy

 › Communication 2018/673 - A sustainable Bioeconomy for 

Europe. Strengthening the connection between economy, 

society and the environment

Produktpolitik
 › Commission Recommendation 2013/179/EU on the use of 

common methods to measure and communicate the life 

cycle environmental performance of products and organisa-

tions

 › Communication 2008/0400 - Public procurement for a better 

environment

 › Communication 2013/196 - Building the Single Market for 

Green Products. Facilitating better information on the envi-

ronmental performance of products and organisations

 › Communication 2014/445 on resource efficient opportuni-

ties in the building sector

 › Directive 2001/95/EC on General Safety of Products

 › Directive 2014/24/EU on public procurement

 › Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evalua-

tion, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

 › Regulation (EC) No 66/2010 on the EU Ecolabel 

 › Regulation (EU) No 305/2011 laying down harmonized 

conditions for the marketing of construction products and 

repealing Council Directive 89/106/EEC

 › Regulation (EU) 528/2012 on Biocidal products

 › Regulation (EC) No 1935/2004 on materials and articles 

intended to come into contact with food

Handel 
 › Communication 2015/0497 - Trade for All. Towards a more 

responsible trade and investment policy

 › Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical 

nomenclature and the Common Customs Tariff

 › Commission Implementing Regulation (EU) 2018/396 

amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on 

the tariff and statistical nomenclature and on the Common 

Customs Tariff

 › Commission Implementing Regulation (EU) 2018/507 

amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on 

the tariff and statistical nomenclature and on the Common 

Customs Tariff

 › Regulation (EU) 2015/478 on common rules for imports

 › Regulation (EU) 2015/755 on common rules for imports from 

certain third countries

 › Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped 

imports from countries not members of the European Union

 › Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidized 

imports from countries not members of the European Union

 › Regulation (EU) 2017/2321 amending Regulation (EU) 

2016/1036 on protection against dumped imports from 

countries not members of the European Union and Regula-

tion (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports 

from countries not members of the European Union
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