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Offentlig indkøbspolitik for træ 
 
Kære Troels Lund Poulsen 
 
En række miljøorganisationer forlod d. 2. april den styregruppe, som siden 2002 har rådgivet Skov- 
og Naturstyrelsen om udvikling af en offentlig indkøbspolitik for træ og en vejledning til offentlige 
indkøbere af træ og træprodukter. Årsagen var angivelig, at de ikke har fået gennemført alle deres 
synspunkter. Vi beklager, at miljøorganisationerne ikke længere ønsker at deltage i dialogen. 
 
Dansk Træforening, Træets Arbejdsgiverforening og Dansk Skovforening har fra begyndelsen del-
taget aktivt i styregruppens arbejde og vi støtter det fortsat. Vi forventer ikke at alle vores syns-
punkter vinder gehør, men ønsker at påvirke udviklingen den retning vi finder rigtigt gennem dia-
log. 
 
Det har afgørende betydning for os som repræsentanter for producenter, forarbejdende industri, 
importører og forhandlere af træ og træbaserede produkter, at råstoffet træ ikke problematiseres 
eller diskrimineres. Derfor er det vigtigt at vejledningen til de offentlige indkøbere færdiggøres i et 
fornuftigt tempo og en åben dialog.  
 
En dansk indkøbspolitik løser ikke problemet med illegal tømmerhugst alene. Også andre instru-
menter, fx dialog med regeringer i lande hvor problemerne findes, bliver nødvendige. Derfor støtter 
vi, at arbejdet, med at opstille danske kriterier for bedømmelse af certificeringsordninger og at skri-
ve en vejledning til indkøberne, koordineres med de mange andre initiativer på området. Her tæn-
ker vi specielt på EU-kommissionens igangværende arbejde med FLEGT-handlingsplanen og en 
kommende meddelelse om grønne indkøb. 
 
Danmark er nettoimportør af træ og træprodukter. Derfor vil en dansk indkøbspolitik få betydning 
også i udlandet. Det viste høringen af udkastet til kriterier for bedømmelse af certificeringsordnin-
ger i foråret 2007 også. Mange udenlandske interessenter kom med detaljerede input til udkastet. 
Derfor er det klogt at Ministeren ikke haster en løsning igennem, men vælger at åbne for en brede-
re drøftelse og yderligere input fra udenlandske interessenter. 
 
Vi ser frem til det fortsatte arbejde med indkøbsvejledningen. 
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