
Fakta om Klimaskovfonden  

Læs mere om Klimaskovfonden på LinkedIn og på www.klimaskovfonden.dk 

Sådan arbejder vi 
Klimaskovfonden faciliterer samarbejde mellem bl.a. kommuner, 
regioner, forsyningsselskaber, lodsejere og virksomheder om lokale 
klimaprojekter, hvor der etableres skov og udtages lavbundsjorde på 
dansk jord, så alle kan glæde sig over mere natur, bedre biodiversitet 
og renere drikkevand i vores nærområder – ud over målbar reduktion 
af drivhusgasser.  

Gennem ansøgningsrunder inviterer vi private, kommunale og 
regionale jordejere til at stille arealer til rådighed og søge støtte hos 
fonden til skovrejsning eller lavbundsudtagning. Ansøgningerne 
vurderes ud fra et helhedsskøn på baggrund af projekternes potentiale 
ift. omkostningseffektivitet, klimaeffekt og synenergieffekter samt 
eventuelle specifikke kriterier i de enkelte ansøgningsrunder. 

 

 

 

 

 

Skovrejsning 
Klimaskovfonden udvikler lokalt tilpassede skove, hvor der kan drives et 
robust og bæredygtigt skovbrug. Udover skovens klimapotentiale skal 
fonden sikre hensynet til bl.a. biodiversitet, drikkevand og friluftsliv, og vi 
har derfor et langsigtet fokus med vores skove. Valget af træer handler 
derfor også om modstandskraften overfor klimaændringer. 
Skovopbygningen vil blive tilpasset lokale forhold i dialog med lodsejeren, 
og det er et lovkrav, at fondens skove etableres med skovbryn, og at der 
tinglyses fredskovspligt. 

Udtagning af lavbundsjorde 
Klimaskovfonden udtager lavbundsjorder med mere end 6 pct. 
kulstofindhold, hvor der i dag drives landbrug. På projektområderne 
genskaber vi den naturlige vandstand i videst mulige omfang, f.eks. ved at 
afbryde dræn og grøfter i området. Der vil være tale om nye varige 
naturområder, som hovedregel lysåbne, og på arealerne tinglyses 
efterfølgende forbud mod jordbearbejdning, sprøjtning mv., som skal sikre 
den nye naturtilstand og klimaeffekten. 

Klimaskovfonden skaber 
muligheder for konkret 
klimahandling for virksomheder, 
organisationer, kommuner, 
regioner og borgere, der vil være 
med til at opfylde Danmarks 
CO2-reduktionsmål gennem 
klimabidrag til fonden – enten i 
form af en donation til vores 
arbejde eller ved at købe CO2-
enhederne fra projekternes 
reduktioner. 
 
Dermed forbinder fonden private 
midler med arealer i hele landet, 
hvor lodsejere ønsker at bidrage 
til de danske klimamål ved at 
stille deres jord til rådighed. 
 

Formål 
Klimaskovfonden har som opdrag at accelerere indfrielsen af de 
danske klimamål gennem skovrejsning og udtagning af 
lavbundsarealer, men en vigtig del af Klimaskovfondens formål 
er også at sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, 
herunder især biodiversitet, men også grundvand, vandmiljø, 
rekreative områder og friluftsliv. 

Fonden har til formål at fremme og finansiere 
omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og 
udtagning af lavbundsjorder primært indenfor LULUCF-
sektoren og særligt med henblik på at opnå klimaeffekter i form 
af reduktioner af drivhusgasudledninger. 

Klimaskovfonden blev oprettet 
ved lov d. 29/12 2020 af et enigt 
Folketing som en uafhængig 
forvaltningsenhed inden for den 
statslige forvaltning. Fonden er et 
supplement til øvrige statslige 
indsatser og koordinerer sit 
arbejde med andre 
tilskudsordninger i staten. 

I sin opstart er fonden finansieret 
via finansloven med et indskud 
på 100 mio. kr. Fonden ledes af 
en bestyrelse, som er udpeget af 
Miljøministeren (et medlem er 
udpeget af Klima-, energi- og 
forsyningsministeren).  

Bestyrelsesformand:  
Kirsten Brosbøl 

Direktør: Poul Erik Lauridsen 


