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Bidrager jeres kontormøbler eller byggematerialer positivt til FN’s 
Verdensmål? 

 

Til alle offentlige organisationer 

FSC® Danmark opfordrer alle offentlige organisationer til at se deres træ- og papirforbrug efter i 
sømmene. Er der dokumentation for bæredygtig oprindelse? Bidrager I positivt til FN’s 
Verdensmål, f.eks. delmål 15.2 om at ”fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove”? Og 
bidrager I positivt til mål 12 om ansvarligt forbrug?  
 
FSC Danmark repræsenterer 111 stærke interessenter inden for bæredygtigt træ og papir 
FSC Danmark er en medlemsbaseret non-profit organisation, der gennem FSC-mærknings- og 
certificeringsordningen arbejder på at sikre bæredygtig brug af verdens skove. Vores 111 
medlemmer spænder bredt fra træ- og papirforbrugende virksomheder og leverandører til NGO’er 
og brancheorganisationer.  
 
FSC er ifølge WWF den mest troværdige og robuste internationale certificeringsordning til skov og 
anbefales af Forbrugerrådet Tænk og Miljøstyrelsen.  
 
Vores budskab er til dig – uanset om du er Borgmester, byrådsmedlem, Formand for Teknik- og 
miljøudvalget, Indkøbschef, Udbudskonsulent, Agenda 21- eller bæredygtighedsmedarbejder, 
Contract Manager eller på anden måde har indflydelse på de træ- og papirprodukter, I køber og 
bruger.  
 
Har jeres træ og papir en bæredygtig oprindelse? 
På vegne af FSC Danmarks sekretariat og bestyrelse vil vi gerne opfordre dig og alle andre 
danske offentlige organisationer til at sætte fokus på bæredygtigt forbrug af træ- og 
papirbaserede produkter i jeres indkøb  - hvad enten det er internt eller i anlægs-, renoverings 
eller byggeprojekter – og alt derimellem.  
 
I har måske allerede en politik for dokumenterbart bæredygtigt træ og papir og stiller krav om det 
i indkøb og udbud – og måske er I også en de offentlige organisationer, der rent faktisk følger op 
på, om jeres krav efterleves af leverandørerne. I så fald vil vi gerne rose jer for jeres indsats. Hvis I 
ikke har en politik eller ikke aktivt følger op på implementeringen af den, vil vi gerne opfordre jer til 
at sætte fokus på og afsætte ressourcer til at sikre, at jeres træ- og papirforbrug har en 
bæredygtighed oprindelse, og at det kan dokumenteres. Og hvorfor så det? 
 
Bæredygtigt træ og papir er vigtigt for at nå FN’s Verdensmål 
FN’s Verdensmål blev vedtaget af stats- og regeringsledere i 2015 og kaldt den mest ambitiøse 
plan for klodens fremtid nogensinde. Den forpligter alle FN’s medlemslande til at løse en række 
globale udfordringer gennem opnåelse af 17 Verdensmål.  

https://dk.fsc.org/dk-dk/medlemskab/medlemsliste
https://dk.fsc.org/dk-dk/medlemskab/medlemsliste
http://wwf.panda.org/wwf_news/?246871/WWF-Forest-Certification-Assessment-Tool-CAT
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/11-maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/offentligt-indkoeb-af-trae/
https://dk.fsc.org/dk-dk/kontakt
https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc/fsc-danmark/bestyrelsen
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Delmål 15.2 under mål 15 ”Livet på land”1 handler om at fremme bæredygtig forvaltning af alle 
typer skove. Certificeringsordninger til bæredygtig skovdrift sikrer netop dette. Mål 12 handler om 
at fremme bæredygtigt forbrug og produktionsformer, hvor certificerings- og mærkningsordninger 
hjælper indkøbere og forbrugere med at købe produkter af ansvarligt og bæredygtigt træ. 
Certificeringsordninger kan også bidrage til andre verdensmål – du kan finde eksempler på FSC’s 
bidrag til 14 af målene her2.  

Det er med andre ord vigtigt, at I som offentlig organisation får stillet krav til jeres møbler, 
tryksager, byggeri, emballage og andre områder, hvor I bruger træ eller papir, med afsæt i 
certificeringsordninger. 

 

Markedet er klart, så stil bare kravene 

Der findes i Danmark rigtig mange virksomheder - store som små – som kan levere 
dokumenterbart bæredygtige træbaserede produkter. De har brugt tid og ressourcer på 
certificering og har over de sidste mange år opbygget et bredt sortiment af bæredygtige 
produkter, så markedet er mere end klart til, at flere offentlige organisationer stiller (flere) krav til 
bæredygtigt træ og papir. De selvsamme virksomheder efterspørger også, at der følges op på 
kravene – at de bedes om dokumentationen bag produkterne. Der er også masser af netværk, 
viden og værktøjer til rådighed – både til den som skal lave indkøbspolitikken, strikke udbuddet 
sammen, gennemføre markedsdialog og sikre, at der leveres fyldestgørende dokumentation fra 
leverandørerne.  

 

Hvad gør jeg nu? 

Du kan ringe til os. Du kan samle relevante medarbejdere i din organisation til et møde. Du kan 
sende brevet videre til en relevant kollega. Spørge din nabokommune eller dit indkøbsfællesskab, 
hvad de gør. Banke på hos chefens kontor. Du kan også læse mere om, hvordan vi kan hjælpe 
din organisation på fsc.dk/hjaelpogsparring.  

Tak for din opmærksomhed!  

 

På vegne af FSC Danmark 

Søren Grue Dürr, Direktør i FSC Danmark 

 

                                                           
1 https://www.verdensmaalene.dk/maal/15 
2 https://marketingtoolkit.fsc.org/campaign/fsc-sdg 

https://marketingtoolkit.fsc.org/campaign/fsc-sdg
https://dk.fsc.org/dk-dk/det-arbejder-vi-p/offentligt-indkb-og-lovgivning/fsc-danmarks-ydelser-til-det-offentlige

