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Løber din organisation en risiko i jeres indkøb af træ og papir? 

Mange kommuner, regioner og andre offentlige organisationer er kommet langt med at stille 
krav om bæredygtighed til træ og papir i offentlige udbud og indkøb. Desværre bliver der ofte 
ikke fulgt op på, om kravene til bæredygtighed rent faktisk overholdes. Samtidig er viden om 
bæredygtigt træ ofte mangelfuld hos både medarbejdere og leverandører. Det betyder, at of-
fentlige organisationer løber en stor risiko og ikke kan dokumentere deres bæredygtige indkøb 
– eller slet ikke får bæredygtigt produceret træ, på trods af at der er stillet krav om det. 

FSC Danmark udviklet en række ydelser, der hjælper jer til at opnå sikkerhed for bæredygtige 
indkøb. 

FSC Danmarks ydelser til offentlige organisationer 
Vi hjælper jer som kommune, region eller anden offentlig organisation på en række konkrete 
områder: 
 

• Vurdering dokumentation for produkter af bæredygtigt træ. Er dokumentationen fra en 
leverandør god nok, eller skal der yderligere dokumentation til? Det kan være svært at vur-
dere, særlig alternativ dokumentation, som ofte består af mange dokumenter. FSC Dan-
mark giver dig konkret sparring og fortæller, om dokumentationen er tilstrækkelig, eller om 
der skal mere til (og hvad i så fald). 
 

• Vurdering af et specifikt marked for FSC-certificerede produkter. Er det rimeligt at 
stille krav om certificerede produkter på et specifikt marked? Hvilke virksomheder er på 
markedet? FSC Danmark har et dybt indblik i de specifikke markeder inden for træ og pa-
pirbranchen, og kan give din organisation en aktuel vurdering af et eller flere markeder. 
 

• Oplæg til workshop for din organisations medarbejdere. Vi giver et kick off oplæg om 
sporbart og bæredygtigt træ. Her kommer vi omkring, hvorfor det er vigtigt, hvordan marke-
det set ud, hvordan man stille kravene, hvordan man lever op til dem, hvordan man kon-
trollerer leverandørers dokumentation og meget mere. Vi diskuterer også, hvordan din or-
ganisation kan ændre på de interne processer, så kommunikation til leverandører omkring 
kravene og den efterfølgende kontrol ensartes og effektiviseres.  
 

• Oplæg for leverandører og medarbejdere. Her gennemgår I jeres krav til bæredygtigt 
træ og papir, så både leverandører og medarbejdere på tværs af organisatoriske skel for-
står dem. Efterfølgende fortæller vi, hvorfor de er vigtige og give konkrete eksempler på, 
hvordan virksomheder lever op til dem og dokumenterer, at de bruger bæredygtigt træ. 
 

• Hjælp til udarbejdelse af skabeloner og informationsmaterialer til ansatte og leveran-
dører. Hvordan kan I bedst muligt oplyse leverandører om jeres krav, hvilken dokumenta-
tion de skal levere i forbindelse med stikprøvekontrol og andre emner? Vi kan lave speci-
fikke skabeloner og materialer til jer, så I sparer tid og ressourcer. 

Vi kan også hjælpe din organisation med at kommunikere jeres positive effekt på verdens 
skove gennem FN’s Verdensmål og story telling. Og så kan vi give de politisk ansvarlige og 
ledelsen et motiverende indspark om den positive klimamæssige og sociale betydning jeres 
indkøb kan have. Kontakt Morten Brodde på 26 21 11 83 eller m.brodde@dk.fsc.org for mere 
info om vores ydelser, priser med mere. 
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