
Leverandørinformation:
Aarhus Kommune vil sikre brugen af
bæredygtigt træ og papir

Aarhus Kommune stiller krav om, at alle træbaserede produkter skal have en
lovlig og bæredygtig oprindelse. Denne brochure beskriver, hvordan vi sikrer
at dette krav bliver overholdt, og hvad det betyder for dig som leverandør til
Aarhus Kommune.
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”Aarhus Kommune er en grøn kommune, der hele
tiden arbejder på at finde de bedste måder til at
bevare vores klima og vores miljø. Nogle af vores
fokuspunkter er at være med til at understøtte
miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i
forhold til de skove, som det træ vi forbruger
kommer fra. Samarbejdet med FSC (Forest
Stewardship Council) er en af grundstenene i
dette arbejde”

Camilla Fabricius, viceborgmester i Aarhus
Kommune

1.6 milliarder menneskers levebrød og
eksistensgrundlag afhænger af skovene

Skove er vigtige for at løse klimaudfordringer

På verdensplan skyldes 10-17% af udledningen
af drivhusgasser som eksempelvis CO2
skovrydning og forringelse af skove

Mere end en fjerdedel af moderne medicin
stammer fra tropiske skovplanter

Mangroveskove fungerer som barrierer mod
tsunamier, cykloner og orkaner

Kilde: FAO

Forord

Fem fakta om skove
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Skove er mere end bare træer. De er et vigtigt livsgrundlag for dyr, planter, mennesker og samfundet
som helhed. Skove optager CO2 og er med til at afbøde klimaforandringer. De skaber arbejdspladser og
økonomi. De giver mennesker mad på bordet og giver livskvalitet. Aarhus Kommune vil sikre, at vores
forbrug af træ- og papirprodukter fra skovene sker på en social, økonomisk og miljømæssig forsvarlig
måde. Derfor stiller vi krav om, at alle træbaserede produkter skal have en lovlig og bæredygtig
oprindelse. Det gælder både, når vi bygger og renoverer, køber møbler og emballage samt andre
træbaserede produkter.

For at sikre at vi og vores leverandører har den rette viden og de fornødne kompetencer inden for
bæredygtigt træ og papir har vi allieret os med FSC Danmark. FSC Danmark er det danske kontor for
den globale certificerings- og mærkningsordning til træ og papir FSC. FSC sikrer, at træ og produkter af
træ stammer fra bæredygtige skove og ansvarlige kilder. FSC anerkendes af organisationer som WWF
Verdensnaturfonden som det mest robuste certificeringssystem af sin slags. På det danske FSC-kontor
har man mere end ti års erfaring med at rådgive offentlige organisationer om ”dokumenterbart
bæredygtigt træ og papir” som defineret i Miljøstyrelsens offentlige indkøbsvejledning til træ og papir. I
Aarhus Kommune følger vi den offentlige vejledning, når det gælder krav om og dokumentation for
bæredygtigt træ og papir.

Hvorfor kræver Aarhus Kommune bæredygtigt træ
og papir?

Vi samarbejder med FSC Danmark
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Den offentlige vejledning anbefaler to veje til dokumentation af bæredygtigt træ og papir, som Aarhus
Kommune også accepterer.

Man leverer en certificeret vare
Det leverede træprodukt kan være omfattet af en certificeringsordning, som Miljøstyrelsen anerkender
som garant for bæredygtigt træ. Certificeringsordningerne kan være FSC eller PEFC. Produktet eller dets
emballage kan være mærket med den pågældende ordnings logo og en licenskode og/eller være solgt
fra en certificeret leverandør til kommunen med angivelse af leverandørens certificeringskode og en
certificeringsbetegnelse (fx FSC MIX 70 %, FSC Recycled eller FSC 100%) på faktura og følgeseddel.

Man leverer alternativ dokumentation
Din virksomhed kan levere alternativ dokumentation for, at træproduktet er lavet af bæredygtigt træ.
Det kræver blandt andet, at du kan beskrive alle led i forsyningskæden fra skov til slutbruger, eventuelt
blot fra sidste certificerede led i kæden og til slutbrugeren, hvis der er certificerede led i kæden. Men du
skal også kunne redegøre for de kontrolmekanismer, der sikrer, at det bæredygtige træ eller papir er
fysisk adskilt fra andet træ og ikke er blandet sammen med dette i kæden. Og så skal du kunne
dokumentere, at kontrolmekanismerne er anvendt i praksis. Bruger du genbrugstræ til at dokumentere
bæredygtigt træ, skal du sikre dig, at det lever op til indkøbsvejledningens definitioner på genbrugstræ.

Der er også andre krav - kontakt os for mere information om alternativ dokumentation eller kig i den
offentlige indkøbsvejledning: http://mst.dk/media/113815/vejledning-i-baeredygtigt-trae.pdf.

Hvordan dokumenterer leverandørerne deres
bæredygtige træ og papir?
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FSC Danmark og en række samarbejdspartnere, herunder Aarhus Kommune, opførte i 2017 "Kulbro
View" i 17 forskellige tropiske FSC-certificerede træarter på Sydhavnen i Aarhus. Formålet var at skabe
opmærksomhed omkring bæredygtigt træ og udviklingen i Sydhavnskvarteret.

Læs mere på kulbroview.com

"Kulbro View" - et godt eksempel
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I Aarhus Kommune mener vi det vi siger. Derfor følger vi op på vores krav og beder om dokumentation
for, at vores leverandører har opfyldt dem. Det kan være i forbindelse med de årlige leverandørmøder
og andre tidspunkter i løbet af kontraktperioden. Vi vil også holde informationsmøder med jævne
mellemrum, hvor vi inviterer branchespecifikke virksomheder til dialog og sparing. Vi vil altid informere
om, hvordan vores leverandører kan imødekomme kravene foruden det, som fremgår af rammeaftaler
og lignende og står altid til rådighed for spørgsmål og feedback.

Kontakt FSC Danmark
FSC Danmark hjælper dig med at forstå, hvordan din virksomhed kan leve op til Aarhus Kommunes
krav til bæredygtigt træ og papir. Du kan kontakte dem direkte på 8870 9518 eller via e-mail
info@fsc.dk.

På FSC Danmarks hjemmeside kan du finde vejledning og information om FSC og certificeret træ og
papir ved at besøge følgende hjemmesider:

fsc.dk/indkoeb
fsc.dk/downloads
fsc.dk/pakke

Kontakt Aarhus Kommune
Aarhus Kommune har lavet informationsmateriale, der beskriver, hvordan du kan levere den rette
dokumentation for bæredygtigt træ og papir.

Materialet kan fås ved at kontakte:

Udbudskonsulent Tommy Nielsen: tonie@aarhus.dk
Indkøb og Udbud, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune.

Vi følger op på kravene og har løbende dialog med
leverandører

Har du brug for hjælp?
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‘Vi er her
for at hjælpe’

Læs mere på www.aarhus.dk

Fotokreditering
Forside:       Colourbox
Foto side 2: Mike Kolöffel
Foto side 3: FSC Danmark
Foto side 5: Thomas Trojel
Foto side 6: Kulbro View

Indkøb og Udbud
Borgmesterens Afdeling
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Udbudskonsulent
Tommy Nielsen
tonie@aarhus.dk


