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1. Indledning 
 
EU´s tømmerforordning (EUTR) til bekæmpelse af ulovligt fældet træ fik virkning 3. marts 
2013. Miljøstyrelsen (dengang Naturstyrelsen og senere SVANA) gennemførte samme år 
de første tilsyn med danske virksomheder. Ca. 3.600 importører og 26-28.000 skovejere 
er omfattet af forordningens regler. Fra en opstartsfase i 2013-2015 er området ved at 
bevæge sig over i en driftsfase med fortsat fokus på udvikling af området. Denne årsrap-
port opridser kort en række af de opgaver, enhed for Naturforvaltning har arbejdet med 
vedrørende EUTR i perioden 2016-2017. 

2. Gennemførelse af tilsyn 
 
Der er i perioden gennemført 50 førstegangstilsyn på importvirksomheder. Dertil kommer 
mere end 30 opfølgende tilsyn, med baggrund i tidligere udstedte påbud. Der er givet 20 
påbud, tre virksomheder er blevet politianmeldt, hvoraf én blev domfældt den 24. novem-
ber 2017 ved retten i Odense. Der er ikke gennemført tilsyn hos danske skovejere i peri-
oden. Det er vurderingen, at risikoen for ulovligt fældet træ er lav i Danmark. Styrelsen 
gennemfører derfor kun tilsyn i forbindelse med anmeldelser om overtrædeler. 
 
Virksomhederne, der har haft tilsyn, er ansvarlige for ca. 50 % af den samlede årlige im-
portværdi omfattet af tømmerforordningen. 
 
Bortset fra de meget få politianmeldte virksomheder, er alle påbuds-
sagerne endt med, at virksomhederne har fået styr på de risici, der 
er forbundet med at få ulovligt fældet træ ind i forsyningskæden. 
Virksomhederne er lykkedes med at gøre disse risici ubetydelige og 
dermed følge reglerne i tømmerforordningen. Et enkelt tilsyn på en 
virksomhed, der tidligere var kontrolleret, viste dog mangler i den 
lovpligtige årlige evaluering af Due Diligence ordningen. 
 
I perioden er de første politianmeldelser gennemført. En virksomhed 
blev anmeldt for slet ikke at have en Due Diligence ordning som 
krævet i forordningen. Virksomheden blev som nævnt ovenfor dømt 
til at betale en bøde på kr. 116.600,- svarende til 5 % af importvær-
dien for en treårig periode samt sagens omkostninger. Virksomheden har anket dommen, 
mens styrelsen har ønsket at kontraanke om højere straf iht. påstanden i byretten. 
 
Èn virksomhed er anmeldt for - efter gentagne tilsyn - ikke at have forbedret sin Due Dili-
gence ordning tilstrækkeligt til at sikre, at risikoen for ulovligt fældet træ i forsyningskæ-
den er reduceret til at være ubetydelig. Endelig er én virksomhed anmeldt for at importere 
højrisikotræ fra Myanmar, herunder i strid med et tidligere givet påbud.  

3. Begrundet mistanke og tilsyn 
 
I oktober 2016 anmeldte ngo´en EIA (Environmental Investigation Agency) en mistanke 
om en dansk virksomhed, der skulle have gennemført importer fra Myanmar i strid med 
EU´s tømmerforordning. Mistanken var begrundet i den omfattende ulovlige skovhugst, 
der har fundet og stadig finder sted i Myanmar. Styrelsen vurderede, at der var tale om 
begrundet mistanke i forordningens forstand og gennemførte derfor tilsyn hos alle de 
virksomheder (7), der havde importeret direkte fra Myanmar siden 3. marts 2013. Tilsy-
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nene medførte, at alle virksomheder fik på-
bud om ikke at importere i strid med regler-
ne i tømmerforordningen. Én virksomhed er 
efterfølgende politianmeldt for at fortsætte 
importen i strid med påbuddet og forordnin-
gens regler.  
 
 

4. Indførelse af FLEGT licenser 
 
Indonesien begyndte 15. november 2016 at udstede FLEGT-licenser. Licenserne er en 
del af EU’s frivillige aftaleprogram (VPA) med partnerskabslande om at sikre lovligt fældet 
træ til EU. MST validerer licenserne, før SKAT kan frigive varerne i forbindelse med ind-
fortoldning. Ca. 85 danske virksomheder importerer med FLEGT-licenser, mere end 600 
licenser er blevet valideret, ca. 15 er afvist grundet fejl i licenserne, mens en enkelt for-
sendelse er returneret til Indonesien grundet manglende licens. I perioden er der journali-
seret ca. 1200 mails med korrespondance med virksomheder i forbindelse med importen. 
EU´s elektroniske licensbehandlingssystem (TRACE) er 
kommet op og fungere, således at erhvervet, MST og SKAT 
bruger det fælles system ved indfortoldning. Dette medfører 
hurtigere validering af licenser, reducerer risikoen for snyd 
og letter SKAT´s indfortoldning. Der er ikke krav i lovgivnin-
gen om, at virksomheder der importerer med FLEGT-
licenser, skal bruge det elektroniske system, men det er 
lykkedes enhed for Naturforvaltning at få alle licenser gen-
nem TRACE. 
 
Naturforvaltning afholdt sammen med Kommissionen i foråret 2017 et kursus for ca. 20 af 
SKAT´s medarbejdere om FLEGT-licenser og anvendelsen af TRACE. 

5. Vejledning til skovejere 
 
EU´s tømmerforordning medførte ikke særregler for danske skovejere. Alligevel udtrykte 
erhvervet ønske om en særlig dansk vejledning om reglerne. Derfor udgav MST i 2016 i 
samarbejde med erhvervet, ngo´er og andre interessenter en vejledning. Vejledningen er 
blevet introduceret til erhvervet ved 5 møder rundt i landet i samarbejde med Dansk 
Skovforening. Vejledningen var den første af sin art til europæiske skovejere. 

6. Samarbejde med erhvervet og fælles 
hjemmeside 

 
Siden 2013 har MST samarbejdet med erhvervet om en hjemmeside med oplysning om 
EU´s tømmerforordning (www.eutr.dk).  MST har bestemmende indflydelse på hvordan 
og hvilke oplysninger, der bringes på siden. Dansk Træforening driver siden, og 7 er-
hvervsorganisationer samt Miljøstyrelsen betaler ligeligt for driften. Der er i perioden bragt 
ca. 10 nyheder årligt. Det har bl.a. været information om FLEGT-licenser, Høj risiko for 
ulovligt fældet træ fra Myanmar og Nyt fra Bruxelles.  
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Styrelsen har i perioden gen-
nemført en række møder 
med erhvervet. Nogle har 
styrelsen selv taget initiativ 
til, mens andre har været 
med styrelsens deltagelse 
som oplægsholder. Styrelsen 
har eksempelvis deltaget i 
arrangementer afholdt af 
Dansk Erhverv, Dansk Indu-
stri, FSC og NEPCon, og 
styrelsen var vært i forbindelse med arrangementer om et prøvetagningsprojekt og ”gå 
hjem møder” i København og flere steder i Jylland. 

7. Prøvetagningsprojekt 
 
MST afsluttede i 2016 et projekt om prøvetagning og analyser af finér og plader. Formålet 
var dels at sikre styrelsens kompetencer med prøvetagning, dels at undersøge om der 
var et problem med deklareret indhold af træplader. Styrelsen fik etableret robuste prøve-
tagningsprocedurer, og analyserne viste, at der i mere end 25 % af prøverne var afvigel-
ser mellem det deklarerede indhold og det reelle indhold af træarter. Det overvejes derfor, 
om der skal gentages et lignende projekt med finér, MDF og krydsfinér, eller om ressour-
cerne er givet bedre ud på højrisikotræarter som eksempelvis teak. 

8. Kvalitetsledelse 
 
MST anvender et fælles kvalitetsledelsessystem, hvor styrelsens gældende tilsynsproce-
durer og -dokumenter fremgår. Tilsynsmaterialet vedrørende de fysiske tilsyn evalueres 
løbende af enhed for Naturforvaltning. Kvalitetsledelsessystemet er derfor blevet opdate-
ret, FLEGT-licenserne er kommet med, og det forventes, at procedurer for politianmeldel-
se og beregning af bødestørrelse er de næste dele, der kan medtages. Alle procedurer 
opdateres i forbindelse med overgangen til nyt Kvalitetsledelsessystem og ISO certifice-
ring i marts 2018. 

9. Uddannelse 
 
I forbindelse med Miljøstyrelsens interne kvalitetsprocedurer for tilsyn efter tømmerfor-
ordningen, gennemgår tilsynsmedarbejderne et IRCA (International Registered Certified 
Auditor) lead auditor kursus og grundig sidemandsoplæring, før personen udfører tilsyn 
på egen hånd. Hvert andet år auditeres tilsynsmedarbejderne af en ekstern 3. parts audi-
tor. Én tilsynsførende gennemførte IRCA kurset i 2017, og der blev gennemført to 3. parts 
audit af tilsynsførende i Naturforvaltning af hhv. Dansk Standard og Teknologisk Institut. 

10. EU-samarbejdet 
 
Naturforvaltning deltager i EU-samarbejdet om tømmerforordningen. Der arbejdes i regi 
af ”EUTR/FLEGT informal expert group” (tidligere FLEGT Committeé). Hovedområderne 
har omfattet implementeringen af EUTR i EU 28, risikosituationen for ulovligt fældet træ, 
rapportering til Kommissionen, European Court of Auditors evaluering af EU´s frivillige 
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partnerskabsaftaler med træeksporterende 3. lande (VPA), delegerede retsakter, FLEGT-
ad hoc (EU´s samarbejde med 3. verdens lande om bekæmpelse af ulovligt fældet træ) 
og FLEGT-licenser. I 2017 brugte MST de fleste ressourcer på at medvirke til en ensartet 
retshåndhævelse af forordningen i medlemslandene, herunder en fælles holdning til im-
port fra Myanmar. 

11. EU’s guideline til Tømmerforordningen 
 
Naturforvaltning har bidraget væsentligt til vejledningsarbejdet og tolkningen af reglerne i 
EU’s tømmerforordning. I februar 2016 blev der udgivet en opdateret guideline til brug for 
erhverv og myndigheder1. MST deltog i de arbejdsgrupper, der blev nedsat til at udarbej-
de bidrag til vejledningen, og fik derigennem stor indflydelse på denne. MST har fortsat 
sin aktive linje i arbejdet og fik senest fuld opbakning til den danske holdning til 
håndtering af import fra højrisikolande og udkast til to nye afsnit i guidelinen. 
MST anvender ofte den relevante ordlyd fra guiden i forbindelse med afgørel-
ser i danske sager. 
 
Det er vurderingen, at EU-arbejdet fortsat skal prioriteres højt. 

12. Nordisk samarbejde 
 
Der afholdes årligt møde for tilsynsansvarlige fra de nordiske og baltiske lande. Samar-
bejdet blev opstartet på dansk initiativ i 2013, støttet af Nordisk Ministerråd, og er en del 
af samarbejdsforpligtigelsen mellem myndigheder jf. tømmerforordningen. I 2016 afhold-
tes mødet i Norge og i 2017 i Letland. I perioden gennemførte landene et fælles tilsyns-
projekt med fokus på møbler fra Kina. På trods af landenes forskelligheder bidrager sam-
arbejdet til en mere ensartet håndtering af virksomhederne, ikke mindst dem, der har 
aktiviteter i flere nordiske lande. Samtidig hjælper samarbejdet virksomhederne med en 
nemmere kontakt til myndighederne på tværs af landegrænser og reducerer ”grænsehin-
dringer”.  

13. Øvrigt samarbejde 
 
For til stadighed at sikre effektive tilsyn og ensartet behandling af erhvervet mellem med-
lemslandene har styrelsen i perioden deltaget på tilsyn i Finland, Sverige og Nederlande-
ne. I samme periode har England, Sverige, Finland og Island været med på tilsyn i Dan-
mark. Island var i den forbindelse en uge i Danmark for at lære om forordningen, EU´s 
tilgang til tilsyn, etablering af kontrolsystem m.m. 
  

                                                           
1 [link til guideline] 
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Bilag 1. Virksomheder med tilsyn 

 

A/S Einar Risør Finerhandel PRIMEWALK Aps 

A/S GLOBAL TIMBER SCHADES NORDIC A/S 

ABENA A/S SEGEZHA PACKAGING A/S 

ABENA PRODUKTION A/S SNOWDROPS COPENHAGEN ApS 

A-Tex A/S STADSING A/S 

BESTSELLER A/S STARK (DT Group a/s) 

BRÄUNER A/S Søstrene Grenes Import A/S 

CREATIV COMPANY A/S TIMBERMAN DENMARK A/S 

DANE-WOOD A/S TRACER ApS 

DAVA ENERGY A/S Varme Tilbud Aps 

Dolle A/S VICA WOOD ApS 

Domino Møbler ApS WESTPACK A/S 

DONG E&P A/S WIMEX ApS 

DONG ENERGY THERMAL POWER A/S Zebra A/S 

F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S ZETMAC ApS 

FLOTTEGULVE.DK A/S  

FURNHOUSE ApS 

FYRVÆRKERIEKSPERTEN A/S 

Handelskompagniet Henrik Steen A/S 

Hansol Europe Bv 

HPC TRADING ApS 

J. L. Møllers Møbelfabrik A/S 

KEFLICO A/S 

Kemp Træ & Finer ApS 

Knud Høi A/S 

LDG Forest Group A/S 

MANDALAY A/S 

MERCARI DANMARK ApS 

MUUBS A/S 

MUUTO A/S 

NINE UNITED DENMARK A/S 

NORDAL A/S 

NOTIO LIVING A/S 

NPI A/S 

P A Savværk Korinth A/S 

Paustian A/S 

Per Gosvig 
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