Bilag 3: Den Nationale Klimaskovfond

Klimaskovfonden er oprettet af et enigt Folketing for at engagere virksomheder, kommuner, jordejere og privatpersoner i de danske CO2-reduktionsmål
gennem bidrag til klimaprojekter på dansk jord, hvor der etableres nye skove
og udtages lavbundsjorde.
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Gennem Klimaskovfonden har Aarhus Kommune mulighed for at skabe konkret klimahandling bl.a. med et bidrag, der f.eks. svarer til den mængde drivhusgasser, som kommunen udleder ved sine flyrejser. Den model for klimabidrag til fonden benytter den danske stat sig eksempelvis af.
Som en del af ”Strategien for grønne offentlige indkøb” indbetaler staten et
bidrag til Klimaskovfonden som kompensation for alle statslige flyrejser i forbindelse med tjenesterejser. Statens bidrag svarer til den CO2-belastning,
som rejserne afspejler. Den endelige CO2e pris hos Klimaskovfonden forventes at foreligge i 3. kvartal, 2022, men det anslås at prisen kommer til at
ligge i intervallet 200-400 kr. pr. tons i 2022 priser.
Klimabidragene omsætter fonden til projekter, der etablerer nye skove og
vådlægger lavbundsarealer på tværs af Danmark. Målet med klimaprojekterne er ikke kun CO2-reduktion, men også sikringen af synergieffekter som
f.eks. mere biodiversitet, grundvandssikring og flere rekreative områder.
Fondens skove bliver tinglyst som fredsskove, mens vådområderne får varig
naturstatus, og fonden har desuden pligt til at overvåge projekterne for at
sikre deres klimaeffekter og afrapportere dem til Miljøministeren.
Gennem klimabidrag til fonden kan Aarhus Kommune således både bidrage
til at mindske Danmarks samlede klimaaftryk og øge det danske skovareal,
f.eks. lokalt i Østjylland, så aarhusianerne dermed kan glæde sig over flere
rekreative områder, bedre biodiversitet og renere drikkevand i deres nærområde.
Det er indskrevet i fondens lovgrundlag, at indbetalinger til fonden er frivillige
bidrag (udenfor kvotesektoren) til det danske 70%-reduktionsmål. Klimaskovfondens CO2-reduktioner medregnes i det nationale CO2-regnskab
(LULUCF), og kommunens klimabidrag til fonden vil kunne synliggøres i
CSR-rapporter og andre frivillige klimaregnskaber.
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