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• Flere krav

• Mere fokus på kontrol

• Inspiration

• Mere viden
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Certificerede 
virksomheder skal have en 
konkurrencemæssig fordel

Det offentlige indkøb skal bidrage 

til mere dokumenterbart 

bæredygtig skovbrug
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Tal fra denne rapport må kun gengives med kildeangivelsen “Klide: FSC Danmark”
1

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark 
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En undersøgelse foretaget blandt forhandlere og producenter af 

FSC- og/eller PEFC-certific
e

r ede pr odukt er  i Da nma r k.  
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Hvordan bliver det offentlige træ-indkøb grønnere? 

Oplæg til møde d. 15. April 2013 mellem FSC Danmark, PEFC Danmark og Miljøminister Ida Auken 

Introduktion 

Set udefra ligger Danmark i front, når det gælder grønne indkøb af papir og træ.  
 
Vi har: 

• mange virksomheder med grønne indkøbspolitikker 

• et offentligt Danmark med en grøn vejledning på indkøb af papir og træ, og  

• en række frivillige offentlige og offentligt støttede partnerskaber med det formål, at Danmark 
skal købe grønnere ind.  

 
Ret beset burde Danmark derfor være et foregangsland, når det gælder grønne indkøb set på tværs af 
det offentlige og det private erhvervsliv. Der er ingen tvivl om, at vi i alt fald har intentionerne – både 
blandt indkøbere og blandt leverandørerne.  
 
Men det er ikke det billede, vi ser. Derfor er vi glade for, at Miljøministeren vil mødes med os, så vi kan 
komme med vores bud på, hvordan det offentlige indkøb af papir og træ bliver grønnere. 
 
Vi har undersøgt grundene til, at vores indkøb ofte ender som non-green trods de gode intentioner. 
Dette er gjort gennem kvalitative input indsamlet i foråret 2013 fra offentlige indkøbere og 
leverandører til det offentlige, hvilket understøttes af kvantitative input fra undersøgelsen Grønne 
indkøb i Danmark 2013 foretaget i marts-april 2013. Begge disse undersøgelser er foretaget af FSC 
Danmark med støtte fra PEFC Danmark. 
 
Vi har samlet erfaringerne i dette oplæg, som indeholder en række cases om det offentlige indkøb i 
Danmark og effekten af den offentlige indkøbsvejledning på papir og træ, samt en række anbefalinger 
til konkrete tiltag, der kan gøre vejledningen mere kendt og anvendt.  
 
Vi fokuserer udelukkende på det offentlige indkøb, og det gør vi af to grunde. For det første fordi den 
kvantitative undersøgelse bag dette oplæg for andet år i træk viser, at det private erhvervsliv i store 
træk er rigtig langt fremme, når det kommer til krav om bæredygtighed på deres indkøb. Vi ser derfor 
ikke et særskilt behov for yderlige tiltag her. For det andet fordi det offentlige er den største indkøber 
af papir og træprodukter i Danmark. Det er derfor vigtigt for Danmarks samlede grønne profil, at den 
eksisterende vejledning på området er effektiv og omsættes til handling. 
 
Tendensen er, at kravene om bæredygtighed1 i de offentlige indkøb ofte bortfalder, før købet 
gennemføres. Svaghederne i den danske indkøbspraksis bliver tydeliggjort i rapporten Collection of 
statistical information on Green Public Procurement in the EU fra PriceWaterhouseCoopers (PwC) fra 
2010. Her kan man læse, at Danmark ligger sidst ud af de syv målte lande, når det kommer til 
verifikation af oprindelsen af det træ, der anvendes i det offentlige byggeri. Byggeriet er den 
produktgruppe, som udgør den største samlede volumen af indkøbte træprodukter i det offentlige, og 

                                                
1
 Begrebet bæredygtighed i henhold til træ og papir skal i dette dokument forstås som Ministeriets og indkøbsvejledningens 

definition heraf. Der er således ikke taget højde for de implicerede parters karakteristik af begrebet. 
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Forvirring om 

muligheder på 

markedet og dårlig 

rådgivning fra 

eksterne aktører.

Manglende kontrol 

af dokumentation 

for bæredygtighed 

af det indkøbte.

Frygt for 

klagesager og 

aktindsigt blandt 

indkøberne, som 

afholder dem fra at 

stille krav.

En antagelse af at 

krav om 

bæredygtighed vil 

indebære 

prisstigninger.
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Flere og flere 

stiller krav, men vi 

er langt fra i mål

Begyndende 

opmærksomhed på 

dokumentation og 

kontrol

Stort markedet 

for certificerede 

træ- og 

papirprodukter
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Snak med din 

sidemand/kvinde 

i 5 min

Formuler en 

problemstilling og 

løsning via SLID.DO

#U275

”Like” de forslag, som 

du mener er vigtigst
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