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Den 15. maj 2014 

 

 

Høring af:  

• udkast til cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, 

tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder og  
• udkast til vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om 

vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. 
 

./. Hermed udsendes ovenstående udkast til cirkulære og vejledning i høring. Naturstyrelsen anmoder 

de statslige myndigheder om at videreformidle denne høring til underordnede myndigheder.  

 

Det overordnede formål er at fremme bæredygtig skovforvaltning ved at sikre bæredygtigt træ ved 

det offentliges aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejdsarbejder. 

 

Baggrunden er regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb, hvoraf det fremgår, at:  

 

”Regeringen vil sikre, at der indkøbes dokumenterbart bæredygtigt træ og træbaserede varer i 

staten samt ved brug af træ til statslige bygge- og anlægsarbejder. Regeringen vil tillige opdatere 

og præcisere Naturstyrelsens vejledning om bæredygtigt træ, samt udbrede kendskabet til 

vejledningen i hele den offentlige sektor. ” 

 

Cirkulæret gælder for samtlige ministerier og statslige institutioner under ministrenes 

instruktionsbeføjelser. Cirkulæret afgrænser anvendelsesområdet og fastlægger de nærmere regler 

for sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsarbejder. Cirkulæret gælder for træprodukter, hvori træ udgør en væsentlig del, herunder 

råtræ, savet træ, plader af træ og andre halvfabrikata og varer af træ, møbler, kontorartikler, kopi- 

og printerpapir og tryksager samt andet papir og pap og varer deraf. Træ til energifremstilling er 

ikke omfattet af cirkulæret. 

  

Vejledningen uddyber reglerne i cirkulæret og vil have relevans for både de statslige indkøbere og 

byggeansvarlige, som er forpligtede af cirkulæret, og for andre offentlige indkøbere og 

byggeansvarlige, herunder fra kommuner og regioner, som ønsker aktivt at tilstræbe at købe 

bæredygtigt træ m.v. (uden at være forpligtede hertil af cirkulæret). Vejledningen kan anvendes i 

relation til alle produkter, hvori træ udgør en væsentlig del. I vejledningen indgår en definition med 

konkrete kriterier for bæredygtigt træ. Styrelsen forventer, at de to globalt udbredte 

certificeringsordninger, FSC og PEFC, begge vil opfylde kriterierne for bæredygtigt træ. 

 

Cirkulæret og vejledningen træder i kraft den 1. juli 2014. 

  

Eventuelle høringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest 

 

den 6. juni 2014 

 

Høringssvar bedes sendt til nst@nst.dk eller Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

med angivelse af journalnummer NST-044-. Høringssvarene vil blive offentliggjort.  
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Evt. spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Cristian Lundmark Jensen, clj@nst.dk, tlf. nr.:  

72542602. 

 

Med venlig hilsen 

 

Gertrud Knudsen 

Kontorchef 

(Ikke underskrevet – sendt elektronisk) 

 


