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Certificeret træ – bæredygtigt træ

Mange bæredygtigt drevne skove er certificerede. Miljø-

ministeriet har anerkendt to certificeringsordninger som 

garant for bæredygtig skovdrift: FSC og PEFC. Træ, der 

sælges med disse mærker er forbrugerens ”nemme vej” 

til bæredygtigt træ! Spørg efter det hos møbelhandleren, i 

trælasten eller hos tømreren – så er du på rette vej. Du 

kan lære mere om det i Naturstyrelsens vejledning på 

www.naturstyrelsen.dk, eller du kan gå ind på de enkelte 

ordningers hjemmeside på www.fsc.dk  eller www.pefc.dk. 

Naturstyrelsens skove er certificeret efter begge ordninger, 

og mange private skove er også certificeret.

Træ kan godt være bæredygtigt produceret, selvom det 

ikke er certificeret, men det er som forbruger sværere at 

sikre sig, at det er tilfældet. Naturstyrelsens vejledning giver 

forslag til, hvad du kan spørge ind til. Men som sagt: Den 

nemmeste vej er at gå efter certificeret træ!

Fyring med træ i brændeovn

Brændeovne er i Danmark kilde til en væsentlig 

for u rening med partikler. Det skyldes i vid udstræk-

 ning, at der fyres forkert. Ved fyring med træ i 

brændeovn er især følgende ting gode at huske: 

1. Tænd op ”oppe fra og ned”

Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler 

du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan 

tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde 

sig oppe fra og ned som i et stearinlys. 

2. Brug kun tørt træ

Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med aff ald, 

reklamer, behandlet træ eller lignende. 

3. Sørg for rigeligt luft

Skru først ned for luften, når flammerne bliver 

lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store 

stykker træ. 

4. Røgen skal være næsten usynlig

Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, 

eller at det lugter grimt.

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om 

korrekt brændefyring. Se vejledningen her: 

www.mst.dk

Skovens Dag 29. april 2012Skovens Dag 29. april 2012

Bæredygtigt træ

G
ra

fi
sk

 t
ilr

e
tt

e
læ

g
g

e
ls

e
: C

O
W

I 
A

/S
 . 

F
o

to
: N

a
tu

rs
ty

re
ls

e
n

, i
S

to
c

k
p

h
o

to
 . 

T
ry

k
: R

o
se

n
d

a
h

ls
 a

/s
 



Velkommen i skoven

I dag er det Skovens Dag, og hele Danmark er inviteret ud i 

den grønne skov. Og skovene står altid klar til at modtage 

os, når vi trænger til lidt frisk luft, motion eller bare fred og 

ro.  

Men skovene er langt mere end blot et rum for udfoldelse 

og fordybelse. Skove producerer en række goder, som vi 

alle nyder godt af i hverdagen. De producerer træ til papir, 

byggeri, møbler og energi,, er hjemsted for mere end 2/3 

af alverdens biodiversitet på land og er væsentlige for op -

retholdelse af livsgrundlaget for mere end 1½ mia. menne-

sker verden over. Samtidig rummer skovene et gigantisk 

lager af kulstof, og de både opsuger og udleder betydelige 

mængder af CO
2
.  

Det er afgørende for klodens klima og for vores miljø, at 

vi passer godt på vores skove og forvalter dem på en 

bæredygtig måde. Det vil sige, at deres produktion og 

mangfoldighed af ydelser bliver opretholdt eller styrket 

til gavn ikke blot for vore generationer i dag, men også 

for vores børn, børnebørn og generationerne efter dem. 

Som forbruger kan du gøre en stor forskel ved at være 

bevidst om dit valg af træ, og bevidst om den måde du 

bruger det på. Det ansvarlige valg er at sikre sig bære-

dygtigt produceret træ og at bruge træet miljømæssigt 

fornuftigt, herunder fx fyre korrekt i brændeovnen!

I denne folder kan du læse mere om, hvordan du sikrer det. 

God fornøjelse i skoven.

Lidt skovhistorie  
Danmark er oprindeligt et skovland. Op mod 80 pct. af 

landet blev efter den sidste istid dækket helt med naturligt 

indvandret skov. Mennesker vandrede med ind. De gik 

på jagt, samlede bær, nødder og svampe – og levede i 

harmoni med skoven. Efter agerbrugets indtog steg be-

folkningstallet. Med økser og ild ryddede man skoven for at 

skaff e plads til marker - og lod husdyr græsse i skoven. De 

åd de nye skud. Samtidig steg forbruget af træ til huse, skibe, 

pæle og redskaber - og til energi. Skoven blev over -

udnyttet, gik gradvis tilbage og nåede et historisk lavpunkt 

på kun omkring 2-4 % skov omkring år 1800. 

Kun i kraft af lovgivning og godt hjulpet af et skift fra træ til 

kul i energiforsyningen er det efter 200 års genop retning 

lykkedes at komme op på vore dages ca. 13 pct. skov i 

Danmark.

Forbrug og produktion 

Vore dages skove er typisk plantet eller sået af vore for-

fædre – eller er naturens eget værk. I skovbruget er læren 

derfor, at som man høster, så bør man så - så også ens 

børn, børnebørn og oldebørn en gang kan komme til at 

høste træ! 

I Danmark og store dele af resten af Europa og andre 

steder i verden er skovarealet i dag stigende, og til væksten 

er større end hugsten. Der er plads til at hugge mere, end vi 

gør i dag. 

Andre steder, herunder mange steder i troperne, er sko ven 

i tilbagegang og ryddes eller overudnyttes til fordel for land-

brug, minedrift og tømmerproduktion – på mange måder 

den samme udvikling Danmark selv var igennem ind til for 

200 år siden.  Flere steder foregår det endda i strid med 

oprindelseslandets egen lovgivning. 

Ved at vælge bæredygtigt træ kan man som forbruger 

være med til at sikre skovens langsigtede produktion sam-

tidig med at der tages en række andre nødvendige hensyn 

i skovdriften. 

Træ kan være miljø- og klimavenligt

Træer omdanner luftens CO
2
 til ilt - og til kulstof, som 

lagres i træet. Det er med til at mindske drivhuseff ekten. 

Når træet rådner eller brænder omdannes kulstoff et igen 

til CO
2
, som frigives til atmosfæren. Ved anvendelse af træ 

til byggeri vil der typisk skulle anvendes mindre energi til 

byggematerialerne end ved byggeri med stål 

eller beton, og klimamæssigt vil det typisk være en for -

del at bygge med træ, hvis træet er bæredygtigt produ-

ceret. 

Træfyring udleder isoleret set mere CO
2
 end fyring 

med olie, kul eller gas. Alligevel kan det regnes som CO
2
-

neutralt under forskellige forudsætninger. Det kan fx 

handle om, at træet hidrører fra en drift, hvor der gennem 

tilvæksten opsuges ligeså meget CO
2
, som der frigives 

ved forbrænding. Eller at alternativet er, at træet ellers 

vil rådne op i skoven med den samme frigivelse af CO
2
, 

men uden udnyttelse af energien.




