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September 2008 
Invitation til 
 
Seminar om certificeret træ 
- Skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ – hvad betyder det i praksis? 
 
Miljøministeriet har strammet kursen i sine anbefalinger til offentligt indkøb af træ, og det forventes, at 
fremtidens leverandører i stigende grad vil blive stillet overfor krav om dokumenterbart lovligt og bæ-
redygtigt produceret træ.  
 
Nøglen til nem og klar dokumentation er certificering, og Ministeriet er på vej med ny og opdateret 
vejledning, der skal gøre det lettere for både indkøbere og leverandører at leve op til de nye krav i 
praksis, primært gennem certificering. 
 
Indkøbere og byggeansvarlige vil på seminaret få svar på spørgsmål som: 
 

- Hvorfor stille krav om lovligt og bæredygtigt træ? 
- Hvordan gøres det i praksis, nemt, hurtigt og effektivt? 
- Hvordan kan jeg skrive mine krav, udbud og kontrakter? 
- Hvordan kontrollerer jeg, at jeg får det rigtige? 
- Hvordan sikrer jeg konkurrencen, og hvad koster kravene? 
- Hvor får jeg det certificerede træ og hvor meget findes der af det? 

 
Leverandører vil få svar på spørgsmål som: 
 

- Hvorfor lade sig certificere? 
- Hvordan og hvor hurtigt kan det ske? 
- Hvad koster det?  
- Hvad sker der hvis jeg lader være? 
 

Alle vil få svar på spørgsmål som:  
 

- Hvad er Regeringens politik og mål for offentligt indkøb af træ? 
- Hvilke midler og værktøjer tages i brug for at fremme målet? 
- Hvad siger den kommende vejledning? 
- Hvor finder jeg den, og hvordan bruger jeg den? 

 
Seminariet henvender sig især til offentlige indkøbere, byggeansvarlige m.fl.  både i staten, regionerne 
og kommunerne samt brancheaktører, der vil ruste sig til stigende krav på området.  På seminariet vil 
både leverandører og indkøbere få et indblik i de muligheder og udfordringer der følger med de nye 
anbefalinger. Derudover vil alle få mulighed for at diskutere det første udkast til Miljøministeriets nye 
kommende vejledning for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.  
 
Seminaret finder sted i Dansk Design Center i København den 8. oktober fra klokken 9.00 – 16.30.  
 
Hovedtaler på seminaret er Miljøminister Troels Lund Poulsen, som vil fortælle om regeringens politik 
og mål for offentligt indkøb af træ. Derudover vil der være en række indlæg fra offentlige indkøbere, 
byggeansvarlige, brancheaktører m.fl. 
 
Tilmelding og sted: 
Seminaret foregår i Dansk Design Center på H.C. Andersens boulevard 27, 1553 København V. Der 
er et begrænset antal pladser, som vil blive tildelt efter først til mølle princippet. Tilmelding bedes 
sendt pr. e-mail til jofvi@sns.dk senest den 1.oktober. Mærk venligst mailen: ”Seminar om Certificeret 
Træ”. Evt. spørgsmål kan rettes til Jonas Fredsted Villadsen tlf. 7254 2405, e-mail: jofvi@sns.dk eller 
Christian Lundmark Jensen, clj@sns.dk – tlf. 7254 2602. 


