
EU’s Tømmerforordning EUTR forbyder ulovligt fældet træ 

Den nye tømmerforordning fra EU trådte i kraft den 3.3.2013. Den forbyder handel i EU med ulovligt 
produceret/fældet træ. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. 

I Danmark er det Naturstyrelsen under Miljøministeriet, som administrerer ordningen og dens indførelse.  

En ny og meget informativ hjemmeside www.eutr.dk er oprettet af Naturstyrelsen og vil løbende informere 
om udviklingen. 

EUTR skelner mellem en ‘virksomhed’ og en ‘forhandler’. En ‘virksomhed’ er den, der bringer træet i 
omsætning i EU for første gang, mens en ‘forhandler’ udelukkende handler med træ, som allerede er bragt i 
omsætning. 

 1.Forbud mod omsætning af ulovligt fældet træ – gælder for ‘virksomheder’ 

 2.‘Virksomheder’ der for første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet skal udvise 
‘Due diligence‘ – ”fornøden omhu”. 

 3.Krav om sporbarhed gælder for ‘forhandlere’. 

Alle aktører skal kunne spore, hvem de har købt træet af og hvem de sælger træet til. 

Der er endnu ikke fastlagt nogen størrelse på straf ved overtrædelse. Det overlades til domstolene. Dog er 
det anført, at ulovligt fældet træ kan konfiskeres. 

Naturstyrelsen forventer at lave et lille antal stikprøver på træ og træprodukter hvert år. 

Ikke-skovtræer fx bytræer og frugttræer er en gråzone i forordningen. 

Danske skove 

De nye regler for handel med træ gælder naturligvis også danske skovejere. Her gælder blandt andet, at 
man skal kunne dokumentere, at arbejdsmiljø og naturbeskyttelsesregler bliver overholdt. 

Skovejerne opfordres til at forsyne entreprenører og andre, der arbejder i skoven, med kort, der viser 
skovmoser, Natura 2000-områder og anden sårbar natur. Dette for at man ikke ved en fejl kommer til at 
overtræde nogle regler, mens man henter træ ud af skoven, siger fuldmægtig Niels Bølling, Naturstyrelsen. 

Overordnet er det skovejeren, der har ansvaret for fældning af træ i sin skov, men i forhold til 
skoventreprenøren kan den præcise ansvarsfordeling varierer afhængigt af de indgåede kontraktsforhold. 

Når skovejeren vælger at lade sig certificere efter FSC- eller PEFC-ordningen, vil dette være et væsentligt 
bidrag til at sikre, at skovdriften lever op til reglerne i EUTR. 

Både FSC og PEFC- ordningerne er ved at blive justret for at tilgodese kravene i EUTR. De opdaterede PEFC-
regler foreligger den 22. maj 2013 og skal være indført senest 9 mdr. senere. Certificeringsordningerne er 
dog mere omfattende end EUTR, da de også inddrager sociale aspekter. 

Der forefindes endnu ikke en dansk liste over de love, som direkte omfattes af forordningen; men 
Naturstyrelsen vil senere på året og i samarbejde med skovejerne og interessenter lave en oversigt over 
relevant lovgivning, der falder indenfor Forordningens definitioner om lovlighed.  

 

Nyttige links´om EUTR: http://eutr.dk/ 
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