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Kære Ida Auken 
 
Tak for din aktive deltagelse i Skovkonferencen på Christiansborg den 12. oktober. 
 
Vi fandt særligt din udtalelse om behovet for at lave en strategi for at bruge mere træ interessant, 
og vi vil rigtig gerne drøfte mulige tiltag med dig. 
 
Tilbage i 2012 anbefalede Skovpolitisk udvalg at etablere et egentligt træbyggeprogram, som vi 
kender det fra vores nabolande. En anbefaling som desværre ikke blev taget op. 
 
Men behovet er der stadig, og vi ser træ som en nøgle til den grønne omstilling. Der ser ikke ud til i 
øjeblikket at være et politisk flertal for at fremme brugen af særlige materialer i byggeriet. Derfor 
finder vi det interessant i stedet at se på hvordan vi i fællesskab kan fremme brugen af træ på 
anden vis. Både i byggeriet som har et kæmpe potentiale, men også til fremtidens produkter. 
 
En strategi for øget brug af træ kunne fx indeholde følgende forskellige elementer: 
 

 Forskning og udvikling i brug af træ i byggeriet og i nye produkter. Forskning i den 
medfølgende CO2-gevinst ved lagring og substitution samt udvikling af metoder til 
indregning af CO2-lagring i træprodukter. 
 

 Sikre uddannelse af ingeniører, arkitekter, designere mv. i brug af træ. 
 

 Bred information til befolkningen om træ og andre materialers klimapåvirkning og 
muligheder. 
 

 Ændring af bygningsreglementet så der stilles øgede krav til minimering af byggeriets 
klimapåvirkning med inddragelse af livscyklusvurderinger. 
 

 Mulighed for fremme af brug af træ gennem kommuneplanerne. 
 

 Mulighed for øget brug af træ i offentligt byggeri og gennem offentlige indkøb. 
 

 Demonstrationsbyggerier. 
 
Vi vil rigtig gerne drøfte vores ideer med dig og drøfte muligheder til initiativer der kan fremme 
brugen af træ som materiale for at understøtte den grønne omstilling af vores samfund. 
 
Venlig hilsen 
 
Dansk Skovforening    Dansk Træforening 
     
Tanja Olsen      Jakob Rygg Klaumann 


