10 skarpe råd til indkøb af
træ, trævarer og papir

5. Dansk træ
Efterspørg træ fra Danmark og Skandinavien,
hvor miljøstandarderne generelt er højere
end i områder længere væk. Dansk træ skal
også fragtes kortere, hvilket er godt for
klimaet
6. Tropisk træ
Fravælg tropisk træ der ikke er FSCcertificeret, da det kommer fra områder, hvor
truede dyr og planter risikerer at forsvinde,
hvis skovene fældes. Der findes alternativer
til tropisk træ, hvor firmaer behandler
skandinavisk træ, så det får samme gode
egenskaber og samme udseende som tropisk
træ.
7. Trykimprægneret træ
Undgå enhver brug af trykimprægneret træ.
Anvend særlige holdbare træsorter ved
jordkontakt, træ der er varmebehandlet eller
som
på
anden
måde
er
gjort
modstandsdygtig. Lav konstruktioner hvor
træet ikke opfugtes.

Der findes ingen klar definition på bæredygtigt skovbrug og trævareproduktion, men
de følgende 10 råd til indkøb af træ, trævarer
og papir kan sikre, at produktion har belastet
miljøet mindst muligt.
1. Svanen
Anvend så vidt muligt træ, trævarer og papir,
der er mærket med det nordiske miljømærke
Svanen.
2. FSC
Anvend altid FSC-certificeret træ, trævarer og
papir ved indkøb af tropisk træ og træ der
ikke stammer fra Europa, da FSCcertificeringen er eneste garanti for
produktion af tropisk træ og ikke-europæisk
træ tager hensyn til miljø og mennesker.
3. PEFC
Benyt PEFC-certificeret træ fra danske eller
skandinaviske skove, hvis FSC-certificeret
eller Svanemærket træ, trævarer og papir
ikke er tilgængeligt.
PEFC-certificeret træ fra lande udenfor
Skandinavien har typisk en lavere standard
end skandinavisk træ.
4. Blomsten
Skeln mellem Svanemærket og det
europæiske miljømærke Blomsten. Blomstermærket garanterer kun, at mindst 50 pct. af
produktet stammer fra PEFC- eller FSCcertificerede skovbrug.

8. Teaktræ
Undgå brug af teaktræ. Der er ikke meget
certificeret teaktræ på markedet i forhold til
efterspørgslen. Derfor er Teaktræ dyrt i
forhold til kvaliteten, og der findes mange
alternativer.
9. Genbrugspapir
Vælg papir fremstillet af genbrugsfibre.
Papir, der sælges som genbrugspapir kan dog
indeholde meget varierende mængder af
genbrugsfibre. Tjek derfor hvor stor en
procentdel af genbrugspapiret, der rent
faktisk er genbrug.
10. Vær bevidst ved bestilling!
Vær bevidst ved indkøb. Efterspørg varer, der
er produceret under de bedst mulige
miljømæssige forhold. Beslut fra starten,
hvilke mærker og certificeringer træet eller
papiret skal have, og hvor stor en procentdel
af genbrugsfibre papiret som minimum skal
indeholde.

