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Dansk Skovforenings bemærkninger til udkast til opdateret vejledning om indkøb af bæredygtigt
træ, j.nr. 2020-24415
Dansk Skovforening takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til
opdateret vejledning om indkøb af bæredygtigt træ.
Overordnet synes vi at det er en rigtig god opdatering med en meget bedre og mere logisk
struktur end den tidligere vejledning. Den indeholder klar vejledning til hvordan indkøb kan
planlægges og hvilke krav der skal opfyldes. Dog savner vi en kort beskrivelse af hvorfor det er
vigtigt at købe bæredygtig produceret, som det fx så fint præsenteres i videoen ”Bæredygtigt træ
– Hvorfor?” på jeres hjemmeside.
I afsnit 3. Definitioner står i 5 afsnit side 9: ”Den brede definition af bæredygtigt træ betyder, at
mange flere træprodukter kan opfylde kravet, end hvis der kun blev accepteret bæredygtigt
produceret træ. Blandt andet vil træ, der sælges som certificeret af fx FSC og PEFC, matche kravet
til bæredygtigt træ, men ikke nødvendigvis kravet til bæredygtigt produceret træ.”
Vi mener at eksemplet med hvilke typer bæredygtigt træ der ikke nødvendigvis opfylder kravet til
bæredygtigt produceret træ bør ændres, da PEFC eller FSC certificeret træ netop er garant for
bæredygtigt produceret træ også jf afsnit 8.1.2: ”Det skal kunne dokumenteres, at standarden for
skovdriften i den skov eller de skove, som skovtræ i leverancen stammer fra, opfylder kriterierne for
”bæredygtigt produceret træ”. Såfremt træet eller træproduktet er FSC- eller PEFC-certificeret, vil
dette kunne udgøre den nødvendige dokumentation.” . I stedet kunne genbrugstræ eller FLEGT
Licens træ nævnes som eksempel.
I forhold til afsnit 8.1.1 om sporing af træet er det beskrevet at hvis der tillades sammenblanding
hos leverandøren eller underleverandøren skal dokumentation for sporbarhed indeholde:


Beskrivelser af alle led i forsyningskæden fra skov til slutbruger inklusiv de forskellige
transporter undervejs.
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Beskrivelse af de kontrolmekanismer, der er anvendt i hvert led, til at sikre fysisk adskillelse
af træet fra træ fra andre kilder - eller andre metoder, der er anvendt for at kunne
garantere overholdelsen af de angivne grænseværdier for sammenblanding af træ fra
forskellige kilder i bæredygtigt træ.
Dokumentation for at kontrolmekanismerne findes og anvendes.

Det kan være ganske vanskeligt hvis der er tale om forarbejdede produkter at skulle beskrive alle
led i forsyningskæden, ligesom at det kan være vanskeligt at dokumentere. Her bør nævnes
muligheden for at anvende sporbarhedscertificering som dokumentation.
Med venlig hilsen
Tanja Blindbæk Olsen
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