
Årsmærke 2012

Spørgsmål om træ: 
1. Hvor stor en del af Danmarks forbrug af trævarer er fra Brasilien? 

Svar: 0,3 % 
 

 
2. Hvor mange procent af det danske træforbrug - ud af den samlede 

forsyning af træbaserede varer - er tropisk træ?  
Svar: 2 % 

 
 
3. I hvilket år valgte regeringen i Brasilien at sætte soldater til at beskytte 

regnskoven?  
Svar: 2008 

 
 
4. Hvor stor en del af det træ, der bliver brugt i Danmark, kommer fra danske 

skove?  
Svar: 25 % 

 
 
5. Hvor gammel er det ældste levende træ i Danmark?  

Svar: 1800 år 
 

 
6. Hvor stor en del af Honduras befolkning lever i land og skovområde?  

Svar: 50 % 
 

 
7. Hvor mange procent af klimaændringen kan tilskrives CO2-udledning 

forårsaget af menneskets aktiviteter?  
Svar: mindst 60 % 

 
 
8. Hvor gammel er regnskoven?  

Svar: 60 mio. (det er verdens ældste skov) 
 

 
9. Hvor stor en del af landjorden dækker regnskoven?  

Svar: en tiendedel 
 

 
10. Hvor stor en del af træet fra Honduras er illegalt? 

Svar: 80 % 
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11. Hvor stor en del af den årlige tilvækst af træ i Europa bliver fældet?  
Svar: 64 % 

 
 

12. Hvor mange km2 regnskov bliver der fældet om året?  
Svar: 160.000 km2 

 
 

13. Hvor mange forskellige plantearter findes der i regnskoven?  
Svar: 100.000 

 
 

14. Hvor mange procent af alt det træ, der bruges i Europa, kommer fra 
europæiske skove?  

Svar: 90 % 
 
 

15. Skovejere, menneskerettigheds- og miljøorganisationer dannede i 1993 
FSC, som er en organisation, der sørger for, at der ikke bliver fældet mere 
træ, end skovene kan producere. Hvor mange lande var med?  

Svar: 26  
 
 

16. I hvilket årti opfordrede miljøorganisationer forbrugerne til at stoppe med 
at købe tropisk træ?  

Svar: 1980’erne 
 
 

17. Hvor meget CO2 optager en kubikmeter træ?  
Svar: 1 ton 

 
 

18. Hvor mange hektar tropisk træ var i 2008 FSC-mærket?  
Svar: 18 mio. (det er 40 gange så meget som Danmarks areal) 

 
 

19. Hvor mange procent af danskere mellem 15 og 34 år kender FSC-mærket 
og ved, hvad det står for?  

Svar: 21 % (år: 2009) 
 
 

20. Hvor stor en procentdel af det træ, der kommer ind i Danmark, er ulovligt?  
Svar: 50 % 

 

 


