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Red regnskoven
– brug bæredygtigt tropisk træ
Brugen af tropisk træ bliver ofte automatisk kædet sammen med
noget negativt. Det at bruge tropisk træ er blevet selve billedet på
illegal skovhugst og afskovning af tropeskoven.
Forbruget af tropisk træ i Danmark (og Europa for den sags skyld) har
igennem en lang årrække været vigende.
Selvom det kan tilskrives en kombination af årsager, så er det klart, at
en vedvarende kritik fra grønne NGO’er og en kritisk pressedækning
med fokus på de negative historier medvirker til at skabe og fastholde

Træ er genialt
Grundlæggende kan tropisk træ alt det som træ kan. Men det kan
også noget andet og mere.

et bestemt billede af handlen med og brugen af tropisk træ.
Og hvad er det træ kan, som andre materialer ikke kan?
Når kritikken rammer, skal branchen først og fremmest se indad. Er
der noget om snakken? Er der noget vi kan gøre anderledes og bedre?

Træ er lige så enkelt, som det er genialt: Man blander bare sollys, vand
og CO2. Det er fotosyntesen, som alle børn lærer om i grundskolen.

Hvis kritikken rammer igen – og det vil den måske gøre – så skal vi stå
bedre rustet og rykke tættere sammen i trækæden. Sammen skal vi

Træ er helt elementært genbrug af solenergi og kulstof fra
atmosfæren.

afkoble den udbredte misforståelse at det er forbruget af tropisk træ
der driver verdens afskovning. Vi skal vise at vejen til at bevare
regnskoven ikke er at vende ryggen til, men ved at bruge regnskoven.

Træ fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer det i et træprodukt. Det
betyder, at du kan låse kulstoffet fast i et gulv, i et vindue, i en terrasse
eller i en tagkonstruktion; du kan bygge med det. Ved at bruge blot én

I modsætning til mange andre materialer, har vi i træbranchen
værktøjerne til at dokumentere lovlighed og bæredygtighed, og det

kubikmeter træ, skåner du atmosfæren for hele to tons CO2 – gennem
lagring og substitution.

skal vi blive bedre til at kommunikere og vende til vores fordel.
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Træ er en fornybar ressource, der ovenikøbet kan genbruges. Træ
giver intet affald, men CO2-neutral energi, når det brændes efter
brug.
Hvis vi bliver ved tanken om at træ er genialt, så må skove siges at
være endnu mere geniale. Der er nemlig en række biprodukter, hvis
man kan kalde det det, ved skovdrift eller træproduktion.
Selvom træ i de flestes bevidsthed er det primære output fra skoven,
så leverer verdens skove en mangfoldighed af goder udover træ: vand,
føde, foder, medicin, brændsel, læ, beskæftigelse, rekreation,
levested for dyreliv og planter, landskabsvariationer, kulstofdræn og -

Træ sætter følelserne i gang
Der er mange følelser knyttet til træ – både til materialet træ og til det
levende træ, altså træet i skoven. Og træet kommer jo fra skoven og
så kommer der endnu flere følelser i spil.
Det, der er træets styrke, er på samme tid dets svaghed. Når træet
taler til følelserne, kan der nemlig opstå modsatrettede følelser.
For at kunne anvende træet, bliver vi nemlig nødt til at fælde træer.
Men mens folk elsker træ, så er de ofte mindre positivt stemte når
træerne skal fældes. Det er et paradoks vi ofte støder på uden for
branchen, og det er en problemstilling vi må gribe an.

reservoir – for blot at nævne nogle få eksempler.
Listen over positive egenskaber ved træ og dets biprodukter er lang.
Det er fakta – noget der taler til vores fornuft.
Men.
Brugen af træ og kommunikation om træ er sjældent båret af fakta,
for træ og brugen af træ er i den grad noget, der kalder på folks
følelser. Måske fordi træ vækker alle vores sanser.
Træ er noget, man får lyst til at røre ved. Det er et ”varmt” materiale,
og når man ser billeder af træ, kan man nærmest dufte det.
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Det gør heller ikke situationen nemmere, at der ikke er langt i

(oliepalme, soja, kvæg), subsistenslandbrug samt infrastruktur,

associationen fra et træ, der falder, til billedet af afskovning. Det

minedrift, dæmninger mm.

positive indtryk af træ falder helt fra hinanden, når vi ser billeder af
store, afskovede områder – billeder af konsekvenserne af ikkebæredygtig og måske illegal skovhugst.
Og faktum er at verden mister skov – hvert år. Det er den dårlige
nyhed. Den gode nyhed er, at afskovningshastigheden er aftagende.
Så selv om, at der pt. er minus på den globale skov-konto, så ser det

I andre tilfælde er der tale om overudnyttelse af træressourcerne,
enten til brænde til lokalbefolkningen, eller til tømmer både til
indenlandsk forbrug og til eksport.
Og det er dér, vi kan sætte ind. Når en del af træet handles
internationalt og kommer til Europa og til Danmark, kan vi som
aftagerland og som individuelle forbrugere stille krav.

ud til at gå i den rigtige retning og tabet er bremset op.

Hvorfor ryddes skovene hvis træ er genialt?
Skovrydningerne i dag har mange forskellige årsager – nogle er helt

Vi må vende argumentationen på hovedet
Så skovene er under pres fra mange sider, men betyder det, at vi skal
lade være med at bruge træ?

grundlæggende.
Når nu mediestormen rammer og bølgerne går højt, er der sikkert
En overset faktor er, at skovrydning er et naturligt - og ofte helt
legitimt - led i et lands udvikling. Det at omsætte landets

mange virksomheder, der stiller sig selv det spørgsmål, hvis de har
leverandører i risikolande.

naturressourcer til forbedring af levestandarden er en proces, der har
fundet sted i stort set samtlige udviklede lande – tag bare Danmark.

Dansk Træforenings medlemmer har også gjort sig nogle tanker
omkring det. Og i stedet for at kaste håndklædet i ringen, vil de så vidt

Skovrydning er også ofte knyttet sammen med fattigdomsproblemer,
hvor skov bliver ryddet illegalt for at give plads til små bosættelser og

muligt hellere blive og skubbe på en positiv udvikling ved at stille krav
til leverandørerne.

svedjebrug.
Virksomhederne ser lovligt og bæredygtigt træ som et
FN’s fødevareorganisation FAO anfører at de vigtigste kilder til
skovrydning i troperne er omlægning til kommercielt landbrug

konkurrenceparameter, og de støtter op en fast håndhævelse af
EUTR. Foreningens medlemmer bruger mange ressourcer på at
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opfylde nationale såvel som internationale krav om lovligt og
bæredygtigt træ, for at kunne drive deres virksomheder.
Men hvad vil der ske, hvis træbranchen en dag siger stop, rejser sig op
og går fra bordet? Hvad vil der ske, hvis vi stopper med at handle med
tropisk træ – eller træ fra andre dele af verden, for den sags skyld?
Hvis skovbrug ikke kan konkurrere økonomisk med andre former for
udnyttelse af jordarealerne, så bliver skovene ryddet – noget vi
allerede tydeligt kan se ske.
Omlægningen af skovområder til landbrug accelerer. Når
lokalbefolkningen får mere for pengene ved at drive landbrug frem for
skovbrug, er det pengepungen, der bestemmer. Den globale
afskovning er i modsætning til, hvad mange tror, altså ikke drevet af
skovning i forbindelse med den globale handel med træ.
Vi er nødt til at tilføre værdi til skoven, og derfor må vi vende
argumentationen på hovedet.

Det er kun en brøkdel af disse arter, der er kommercialiseret, og der
findes et meget stort potentiale for at tage nye træarter i anvendelse.
I kredsen blandt medlemmer af Dansk Træforening findes en stor
viden om de tropiske træarters egenskaber. De æstetiske egenskaber

Vejen til beskyttelse og bevarelse af regnskoven går ikke gennem

spænder vidt: udseende, farver, fiberforløb, struktur, hvordan de

boykot men gennem brug af træ. Og vi står med en kæmpe ressource.

ældes, deres densitet, hårdhed, naturlige holdbarhed, formstabilitet
og bearbejdelighed.

Tropisk træ – en uudnyttet ressource
I Danmark har vi ca. 15 hjemmehørende træarter, og i Europa nord for
Pyrenæerne har man ca. 125 forskellige arter. Til sammenligning

Dette kendskab er afgørende for arternes anvendelsesmuligheder og
hvordan de kan blive alternativer til andre materialer som metal,
plastik, eller beton.

findes der mellem 40.000 og 53.000 træarter i troperne.
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Træbranchen opererer med begrebet ’Lesser Known Timber Species’
og der er gode kræfter blandt virksomheder og organisationer, som
målrettet arbejder for at udvide antallet af brugte træarter ved at
dokumentere deres egenskaber og anvendelsesmuligheder.
Hvis man er i stand til at brede anvendelsen ud over et meget større
antal træarter, kan man skabe endnu større værdi i den stående skov
og samtidig aflaste nogle af de overeksponerede arter.

Certificering
Certificering er et meget stærkt værktøj til at risikominimere under
EUTR, men det er samtidig jo også et stærkt kommunikationsværktøj
til at dokumentere bæredygtighed.

Skovbrug hjælper os med at indfri FN’s
verdensmål
Heldigvis oplever vi en større og større anerkendelse af, at træ fra
bæredygtigt drevne skove bidrager til at løse de udfordringer, som
samfundet står overfor.
Med bæredygtigt skovbrug kommer vi også nærmere FNs
verdensmål.
•

Når du bruger bæredygtigt træ er du med til at afskaffe
fattigdom og fremme livet på land. Ved at bruge bæredygtigt
tropisk træ er du derved med til at bidrage til at vi når FNs 1.
og 15. verdensmål.
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•

Træ i byggeriet er ikke kun lækkert og behageligt for dem, der
skal opholde sig der. Træbyggeri gavner også klimaet og
understøtter ansvarligt forbrug og produktion, der er FNs 12.
og 13. verdensmål.

•

Produkter af træ indlejrer CO2 – det hjælper med at opfylde
FNs 9. og 13. verdensmål om at fremme inklusiv og
bæredygtig industrialisering og bekæmpe klimaforandringer
og deres konsekvenser.

Alle de gode argumenter for at bruge mere træ får imidlertid en ekstra
tyngde med tropisk træ.
Vi har en opgave i Dansk Træforening, og vi har en opgave i fællesskab
i alle led i trækæden i forhold til at kommunikere om brugen af træ og
skove i almindelighed og tropisk træ i særdeleshed.
I virkeligheden burde det ikke være så svært.
Træ kan erstatte kul, olie, stål og beton – alt vi kan lave af olie, kan vi
faktisk lave af træ. Så skal vi fortsætte med at pumpe olie op af
undergrunden, eller skal vi skifte til en fornybar ressource som træ?
Svaret virker nu ret indlysende.
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