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I 2020 lancerede vi i Hedeselskabet konceptet ’Klimaskov – 
for fællesskabet’. Her gør vi det muligt for virksomheder, 
organisationer og privatpersoner at etablere deres egen 

klimaskov i Danmark til gavn for naturen og klimaet – og til 
glæde for os i dag og for vores børn og børnebørn. 

Konceptet er en konkret klimaløsning, hvor der gennem 
skovrejsning udvikles mangfoldig natur og træprodukter. 
Træerne fjerner CO2 fra luften og lagrer det i stammerne. 

Når træer tages ud af skoven, kan de fortsætte med at 
lagre CO2, når de anvendes til bygninger eller møbler, og 
samtidig erstatter de materialer som beton og jern. Det 
træ, der løbende tyndes ud af skoven, kan anvendes som 

energikilde i stedet for kul eller olie. Derfor er skovrejsning 
en effektiv måde til at reducere atmosfærens CO2.
Skoven og den omkringliggende natur er samtidig et 
vigtigt levested for planter, insekter og dyr. Skoven er et 
vigtigt virkemiddel til at bremse nedgangen i biodiversitet, 
og samtidig er træerne gode til at sikre kvaliteten af det 
drikkevand, som er i jorden under dem. Endelig rummer 
skoven generelt stor rekreativ værdi for lokalbefolkningen. 

Med vores 150 års erfaringer og faglige viden om skov og 
natur er vi den naturlige partner, når der skal rejses skov. 
Vi skræddersyr den enkelte løsning efter partnerens behov 
og ud fra naturens præmisser. Sammen sætter vi positive 
aftryk i miljøet og økonomien. 
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En introduktion
til klimaskov
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Hvad kan vi 
hjælpe med?

H edeselskabets koncept er et dansk initiativ, og 
skoven rejses i Danmark. Vi har også mange års 
erfaring med skovdrift i udlandet, men i dette 

koncept er nærhed en afgørende faktor. Det skal være 
muligt at gå ud og ’kramme sine træer’. Ved at etablere 
skoven i Danmark, måske endda i partnerens eget lokal
område, kan den samtidig danne ramme for fremtidige 
events og opholdsrum for medarbejdernes hverdagsliv.

Navnet på konceptet ’Klimaskov – for fællesskabet’  
favner, at vi etablerer nye skove i fællesskab, og vi gør  
det for fællesskabet.

Med vores mange års erfaring i skovrejsning og forvaltning 
hjælper vi vores partnere med at finde den jord, hvor 
skoven skal rejses, rejse skoven og passe den efterfølgende. 
Vi er med hele vejen , og vi er der også, når skoven står  
der om 20, 30 eller 100 år.

Gennem tiden har vi opbygget en række troværdige
rapporteringsredskaber, som kan dokumentere skovens
gevinster for miljøet. Disse redskaber drager vores partnere
nytte af gennem hele processen.

Sammen med vores partnere og øvrige aktører vil vi 
sætte positivt aftryk for både miljø og økonomi gennem 
bæredygtig træproduktion.

VORES YDELSER TÆLLER BLANDT ANDET:
 Identificering af velegnet jord til projektet
 Design af skoven ud fra kriterier som produktion,  

CO2lagring, biodiversitet og rekreative værdier
 Klargøring af jord og tilplantning
 Forvaltning af skoven
 Løbende dokumentation og rapportering
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Skovrejsningssagen 2.0

Allerede fra de første år efter grundlæggelsen af
Hedeselskabet i 1866 talte én af stifterne, E.M. Dalgas,
ivrigt om plantningssagen, og ideerne vandt hurtigt
indpas. Plantning var en nødvendighed for at
beskytte de nye afgrøder på markerne – men også for
at sikre hedebønderne ny adgang til byggemateriale
og brænde til erstatning for lyngen.

Siden har Hedeselskabet gennem mere end 150 år
arbejdet med skovdrift og været én af Danmarks
største private skovejere.

30.000 ha inden 2030

Hedeselskabet vil bidrage til, at regeringen 
når en målsætning om at fordoble det danske 
skovareal. Vores mål er at rejse 30.000 ha ny 
skov i Danmark inden 2030. Det svarer til mere 
end 40.000 fodboldbaner. En stor opgave – 
og derfor har vi brug for partnere, der deler 
vores ambition.

Som det første skridt på vejen erhvervede 
Hedeselskabet i 2020 100 ha landbrugsjord, 
hvor vi vil etablere vores egen klimaskov og 
udvikle nye samarbejder.



6

Vi ser Coops Folke skove 
som klimaaktivisme i 
øjenhøjde. Ud fra en tanke 
om hvor langt vi kan 
komme, hvis vi i fælles  -
skab hjælper hinanden...
Peter Høgsted, daværende adm. direktør  
for Coop, om at kickstarte en folkebevægelse  
ved at rejse ti folkeskove på ti år.
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Partnerskaber 
– ejer eller sponsor

S om partner kan I indgå i samarbejdet om klimaskov 
på to overordnede måder, der begge er med til  
at accelerere jeres grønne omstilling i forhold til 

CO2kompensering – og som samtidig skaber mere skov 
og natur for lokalsamfundet. I kan enten blive sponsor  
eller (med)ejer af klimaskoven. 

DOKUMENTATION OG RAPPORTERING
I Hedeselskabet har vi en række redskaber, som er med  
til at sikre en troværdig dokumentation af CO2regnskabet. 
Både sponsorer og ejere drager blandt andet fordel af 
årlige beregninger af:

 Hvor meget CO2 der er bundet i træerne ude i skoven.
 Hvor meget skoven er vokset i forhold til både m3  

og CO2binding.
 Hvor meget CO2 der er bundet i materiale, som er  
fjernet fra skoven.

Når skoven er rejst, kan vi hjælpe med PEFC og FSC
certificering, som sikrer, at skovene drives bæredygtigt – 
med tredjepartskontrol. Der foretages løbende målinger og 
kontrol af metode i takt med, at der udvikles ny teknologi.
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SOM EJER ELLER MEDEJER AF SKOVEN køber I 
jorden til skovrejsning, mens Hedeselskabet bistår 
med skovrejsning og forvaltning. I får gavn af afkast, 
værdistigning og direkte indflydelse på den fremtidige 
drift af skoven. I sikrer jer et positivt CO2 aftryk, 
og I kan frit anvende skoven til  markeds føring, 
kundeevents og andre tiltag.

KLIMASKOVEJER:

Coop og folkeskoven

Coop var blandt de første virk  
som heder, der blev klimaskovejer.  
Med Hedeselskabet som partner  
vil Coop over de næste ti år 
plante ti ’Folkeskove’ i Danmark. 
Ambitionen er at kickstarte en 
folkebevægelse, og det første skridt 
blev taget allerede i forsommeren 
2020, hvor det første skov stykke 
blev offentliggjort.

Over det kommende årti åbnes 
yderligere ni nye folkeskove – 
på tilsammen 1.000 ha ny skov 
– svarende til et areal på 1.400 
fodbold baner. Folkeskovene 
spredes ud over hele Danmarks
kortet, så alle danskere får mulighed 
for at tage del i projektet.

Fordele som ejer

 Direkte indflydelse på, hvad der 
skal ske i skoven fra design og 
etablering til den fremtidige drift.

 Ret til den CO2effekt,  
der bliver skabt i skoven.

 Ret til markedsføring/branding  
af CO2effekt i grønne regnskaber.

 Ret til medarbejder/kundeevents 
(for eksempel jagt).

 Fremtidig indtægt fra skovens 
drift – hugst og værdiudvikling.

Bliv klima-
skovejer
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Bliv klima-
skovsponsor 

SOM SPONSOR giver I et beløb til, at der bliver rejst skov
og udviklet naturværdier på et areal, som Hedeselskabet
erhverver, eller som ejes af en anden lodsejer. Her har I 
indflydelse på, hvad skoven skal indeholde – men ikke 
direkte indflydelse på den efterfølgende drift af skoven. 
I sikrer jer et positivt CO2aftryk og får mulighed for at 
anvende skoven til markedsføring, kundeevents m.v.

KLIMASKOVSPONSOR:

NRGI – el bliver til træer

Energikoncernen NRGi arbejder hele tiden 
med at tilbyde nye løsninger, der kan 
kompensere for klimaaftrykket af deres 
elforbrug. Derfor har NRGi i 2020 lanceret 
et nyt produkt, ”BevarMigEl”, som bygger 
på Hedeselskabets sponsorkoncept. Med 
det produkt i kurven kan NRGi’s elkunder 
trygt tænde for kontakten i hjemmet vel 
vidende, at der bliver plantet nye træer  
i Danmark.

”BevarMigEl” bygger på, at den mængde 
CO2, der bliver udledt ved at producere 
en kWh bliver kompenseret ved at plante 
træer, og i prisen er også indeholdt, at 
strømmen er indkøbt fra vedvarende 
energikilder. En husstand med fire personer 
bruger gennemsnitligt 4.500 kWh om 
året, og det betyder, at cirka fire nye træer 
hvert år bliver plantet på jord, erhvervet af 
Hedeselskabet. Elregningen – den stiger 
blot med cirka 20 kroner pr. måned.

Fordele som sponsor

 Ret til den CO2effekt, der bliver  
skabt i skoven.

 Ret til markedsføring/branding  
af CO2effekt i grønne regnskaber.

 Mulighed for aftale/tilkøb af 
medarbejder/kundeevents  
(for eksempel jagt).
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Når skoven 
bliver til

I Hedeselskabet skræddersyr vi konceptet for klima
skovens opbygning i samarbejde med vores partnere, 
som har indflydelse på hele processen fra design og 

opbygning til etablering. 

Der er som udgangspunkt tale om en mangfoldig skov, 
hvor der både er fokus på produktion og maksimal CO2
lagring, men der er også arealer, hvor naturen bestemmer. 
Skovene designes, så der tages hensyn til dyre og 
planteliv – blandt andet med områder af urørt skov, brede 
skovbryn og lysåbne skovenge. Den mangfoldige skov 
giver også rekreative muligheder for lokalsamfundet med 
stier og grønne områder til mountainbiking, løberuter, 
shelters og jagt. 

Skoven designes under hensyntagen til den øvrige natur  
i området, om der er drikkevand, som skal beskyttes og  
ud fra konkrete ønsker fra samarbejdspartneren.

En fuldvoksen skov er mange år undervejs, men efter  
blot fem år er træerne så høje, at det giver en fornemmelse 
af at være i en skov.
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Biodiversitet
Skoven og den omkring
liggende natur er levested
for planter, insekter og
dyr, og skoven er et vigtigt
virkemiddel til at bremse
nedgangen i biodiversitet.

CO2-lagring
Klimaskoven binder og
lagrer CO2 i hele dens

levetid. Træ substituerer
fossile brændstoffer og

CO2dyre materialer.

Rekreative værdier
Skoven rummer en masse

muligheder for motion,
sundhed og rekreation,

som tænkes ind når
klimaskoven designes.
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Træ er  
et effektivt 
lager

S kov er en effektiv klimaløsning, hvor CO2 fjernes 
fra luften og lagres i både træet og jordbunden. 
 Samtidig er træ med til at erstatte fossile energi

kilder som kul samt klimatunge materialer som stål, 
 beton, mursten og plastik. Træ er et miljøvenligt råstof  
og kan   lagre CO2 i flere århundreder, når det anvendes 
for  eksempel i bygninger eller i møbler.

I vores klimaskove vil produktionsbevoksningerne typisk 
udgøre 5060% af arealet. I disse bevoksninger vil der 
være fokus på at maksimere CO2bindingen. Derfor 
tilplantes arealerne med forskellige højtydende træarter, 
som er velegnede til det enkelte område.

Fakta fra Den  
Danske Klimafond 

 Hver gang 1 m3 træ erstatter stål og 
beton, sparer man i gennemsnit 4 
tons CO2. Erstatningen for plastik 
er i gennemsnit 2 ton, kul 1,4 ton og 
naturgas 0,9 ton CO2.

 1 ha ny gennemsnitlig skov i Danmark 
kan optage 521 tons CO2 årligt.  
For visse arter op til 41 tons CO2 årligt 
under gunstige vækstbetingelser.

 Hver gang skov erstatter landbrug 
og plantes på tidligere agerjorde 
reduceres CO2 med 13 tons årligt.  
På drænede organiske jorde løber  
det helt op i 6,540 tons CO2 årligt.

CO2LAGRING:
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1 ha skov

 Efter 100 år har eksempelvis en 
bøgeskov bundet 1.600 tons CO2. 
Dette gælder både træ i skoven 
og træ som bliver hugget ud til 
træindustrien og byggebranchen.

 Anvendelse af træ frem for fossile 
brændstoffer har stor klimaeffekt.

 En fuldvoksen skov er mange år 
undervejs. Dermed er tidshorisonten  
væsentlig i forståelse af konceptet – 
det er ikke nogen her og nuløsning.
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På naturens 
præmisser

N år vi etablerer en ny skov, arbejder vi på naturens, 
geografiens og træernes præmisser. Vi skaber  
en mangfoldig skov, som både indeholder arealer 

mål rettet produktion og arealer, hvor biodiversitet er i 
højsædet – hvor naturen får lov at råde. 

Der udvælges forskellige træarter, som skaber en robust 
skov, og hvor vi samtidig har mulighed for at tage højde for 
og prioritere arter, som er i nedgang eller truet i området. 

Vi skaber brede skovbryn, for det er netop i overgangen 
mellem forskellige naturtyper, at biodiversitet har  
gode forhold.

BIODIVERSITET:

Vi anlægger søer eller nedlægger grøfter, da våde områder 
også er med til at give en mangfoldig skov. Vi udlægger 
lysåbne skovenge til høst eller græsning, og vi arbejder  
med at skabe korridorer i landskabet, da sammenhængende 
natur netop er en forudsætning for at bremse nedgang  
i biodiversitet. 

Skovene etableres som fredskov. Det betyder, at når først 
skoven er etableret, skal der være skov på arealet til tid og 
evighed. Når skoven fældes, skal der etableres ny skov.
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Rekreative 
værdier

S kov og sundhed hænger tæt sammen. Al forskning 
viser, at ophold i skoven forbedrer sundheden – 
både den fysiske og den mentale. Med mere skov  

i Danmark, får endnu flere adgang til skoven.

Skoven kan både anvendes til en gåtur, en løbetur,  mountain
bike, ridning, fitness, overnatning og meget mere – alt efter 
hvordan man vælger at designe og prioritere skoven. Der er 
kort sagt noget for enhver smag, og i alle skove i Danmark 
er der fri adgang inden for de gældende regler. I offentlige 
skove må man færdes over alt, og i private skove må man 
færdes på stier, med mindre andet er anvist. 

Skoven har desuden en fordel i, at den kan skabe ufor
styrrede opholdsrum. For personer, der lider af eksempelvis 
stress eller overvægt, kan selv den nye skov fungere som 
motionsrum men også et åndehul med fred og ro. Relativt 
mange mennesker kan opholde sig uforstyrret på et mindre 
areal i skoven end for eksempel i en park eller på en strand, 
hvor der er udsigt over et større område og dermed til alle 
de andre, der også er ude i naturen.

REKREATION:
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F N's verdensmål trådte i kraft den 1. januar 2016  
og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere  
bæredygtig udvikling for mennesker og planeten.

Skovrejsning peger ind i en række af målene, idet skov 
favner emner som sundhed, levevilkår, drikkevand, 
biodiversitet, økosystemer og meget mere  som bl.a.:

 Skovrejsning øger kvaliteten af vores drikkevand  
og beskytter grundvandet mod nedsivning af pesticider 
og nitrat.

 Skoven binder og lagrer CO2 i hele dens levetid.
 De fældede træer lagrer CO2 over længere tid, da de 

benyttes i møbelindustrien m.m.
 Træ substituerer fossile brændstoffer og CO2dyre 

materialer som stål og beton i byggeindustrien.
 Konverteringen medvirker til at skabe bæredygtige 

økosystemer og genopretter biodiversiteten.
 Klimaskoven optimerer Danmarks jordfordeling og 

anvendelse og fremmer bæredygtig forvaltning af skov.
 Ophold i skoven styrker både fysisk og mental sundhed.

Klimaskov og
verdensmål
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Mads Frimann Olsen

Klimapartner
T: 2759 3628
M: mfol@hedeselskabet.dk

Axel Lorenzen

Direktør for Grønne Investeringer
T: 2052 1088
M: axlo@hedeselskabet.dk
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