15. Livet på land
”Beskytte, genoprette og støtte
bæredygtig brug af økosystemer på
land, fremme bæredygtigt skovbrug,
bekæmpe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af biodiversitet”

Skov dækker 30 procent af jordens overflade.
Skoven giver mad og ly, bekæmper klimaændringer,
tager sig af den biologiske mangfoldighed, og er
hjem til mange indfødte grupper.

Delmål:
15.2.

15.2.1.
Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle
typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes,
forringede skove skal genskabes og skovrejsning og
skovtilplantning skal væsentligt øges set.

Fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning.

Hvordan har CTR bidraget til mål nr. 15

CTR køber varme fra producenter, der over de sidste om 10 år har omstillet deres produktion fra kul til biomasse. Den produktionsform bliver ofte
mødt af kritik. Vi har imidlertid sikret, at vores producenter alle har tilsluttet sig den brancheaftale, som Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har
udarbejdet om Bæredygtig biomasse. Omstillingen hos vores varmeleverandører betyder, at vi i dag stort set ikke bruger kul til varmeproduktion i
hovedstadsområdet og vil være fri af kul, når vi har taget den næste kraftvarmeblok i brug ultimo 2019. Havde vi ikke foretaget den omstilling, ville
hovedstadsområdets CO2-udledning have været betydeligt større hvert år – og i mange år fremad. Det skyldes, at hovedstadsområdets varmebehov er
så stort, at kun forbrændingsteknologier kan dække det.

Hvad har vi fokus på i dag

Vi har fortsat fokus på, at vores leverandører producerer varme med bæredygtigt biobrændsel. Det betyder kort fortalt, at skovning skal tage hensyn til
naturen og miljøet.
Den danske energibranche ønsker kun at anvende bæredygtig biomasse og baserer derfor sit indkøb og brug af træpiller og flis på følgende principper:
• Opnå en markant CO2-reduktion i forhold til brugen af kul og gas på kraftvarmeværker. Det indbefatter bl.a. at måle CO2-aftryk i hele værdikæden.
• Sikkerhed for at skovenes produktivitet bevares ved genplantning.
• Drift af skove skal sikre minimal belastning af økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene.
• Drift af skove skal sikre bevarelse af biodiversitet.
• Virksomheder og leverandører skal overholde lokal og national lovgivning.

Hvad vil vi arbejde med fremadrettet

Biomasse som kilde til varmeproduktion vil forventeligt blive et overgangsbrændsel. CTR arbejder på mange fronter for at kortlægge, hvordan
fremtidens varmebehov skal dækkes. Det gør vi navnlig i samarbejde med kommuner og forsyningsselskaber i nærområdet. Alle har vi fokus på, at
varmebehovet skal dækkes på en bæredygtig måde, og med mindst mulig udledning – i havene omkring os, i jorden og i luften. Det er en svær opgave
vi har foran os, men vi har foretaget store omstillinger før, og vi er klar til at gøre det igen.

