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Etableret af Folketinget med en finanslovsbevilling på 100 mio. kr. 
med opdrag om at rejse yderligere midler via klimabidrag fra en bred 
kreds af offentlige og private aktører

Klimaskovfonden skaber klimahandling gennem etablering af skov-
og lavbundsprojekter med bidrag fra offentlige og private aktører.

Klimaskovfonden finansierer indsatsen ved at sælge CO2-enhederne 
fra projekterne.

Fonden arbejder gennem ansøgningsrunder og lokale 
omstillingsprojekter, der bidrager til det danske drivhusgasregnskab 
og genetablering af naturområder

Klimaskovfondens projekter gennemføres fortrinsvist på kommunale
og private lodsejeres arealer. 

Klimaskovfonden – en national klimafond
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Bestyrelsen



Færre drivhusgasser

Biodiversitet & natur
Grundvand & vandmiljø
Rekreative områder & friluftsliv

Skovrejsning

– på arealer i 

samarbejde med 

lodsejere, f.eks. 

landmænd, 

kommuner og 

regioner.

Udtagning af 
lavbundsjorde 

– på især 
landbrugsarealer, 
men også 
kommunale og 
regionale jorde.

Kombinationsprojekter – f.eks. 

skovrejsning tilgrænsende lavbundsarealer
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Hensynet til Biodiversitet i 
Klimaskovfondens projekter

Klimaskovfonden er sat i verden for at accelerere den 
danske klimaindsats gennem skovrejsning og 
udtagning af lavbundsjord

Projekterne skal altid inkludere andre hensyn –
herunder især hensynet til biodiversitet og natur. 

Krav og anbefalinger om brug af 
biodiversitetsfremmende virkemidler
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Demonstrationsprojekter

• 24 skov- og lavbundsprojekter – ca. 230 ha

• 190 ha skov

• 40 ha lavbund

• Anslået klimaeffekt: 107.500 tons CO2



Første 
spadestik  
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• Ca. 25 ha – herunder:
• ca. 15 ha naturnær, dyrket skov

• ca. 5 ha lysåben græsningsskov

• ca. 5 ha lysåben naturareal

• Mindst 90% hjemmehørende 
træ- og buskarter

• Sikrer §3-natur på og ved 
projektarealet

Skovrejsning ved Saxenhøj i Guldborgsund
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Vurderingskriterier
Klimaeffekt: 
Opgøres som nettoreduktion af drivhusgas 
- enten ved binding i skov eller lagring i 
udtaget lavbundsjord. 

Omkostningseffektivitet:
Opgøres som kr. pr. ton CO2-ækvivalent 
reduceret. 

Øvrige synergieffekter, f.eks.: 

• Biodiversitet og natur

• Vandmiljø og grundvand 

• Rekreativitet og friluftsliv
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Udgangspunktet for arealer under fonden vil typisk være landbrugsarealer i intensiv drift 
– dvs. et lavt niveau af biodiversitet (typisk HNV* 0 eller 1)

Udgangspunkt  - arealtilstand

Opbygning af høj biodiversitet tager tid

Skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder kan øge biodiversiteten

*High Nature Value. Naturværdi på lysåbne arealer opgjort ud fra 14 indikatorer. 
Højeste mulige score er 13.

HNV på 
skovrejsningsareal under 
KSF på Fyn, Middelfart 
kommune



Fondens tilgang
til biodiversitet

”Brandmandens naturlov”

Beskyt og bevar det, 
som allerede findes

Udbyg og udvid det, 
som allerede findes

Skab ny natur

Gør brug af evidens- og 
forskningsbaseret viden

Operationel tilgang i projekterne
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Princip

Bevar (lovbestemt)

- Natura 2000

- Fredet

- § 3

Beskyt, genopret og 

udvid

- HNV

- Lokalkendskab

Skab nyt / retabler

- 9 anbefalinger til 

fremme af 

biodiversitet i skove

Krav

Krav

Krav & anbefalinger
Skovrejsning: Naturnær skovdrift samt 

anbefalinger og krav til træarts- og 

skovtypediversitet samt mindste andel med urørt 

skov og lysåben natur.

Lavbund: Anbefaling: undgå/fjern næringsstoffer, 

anvend udplantninger/såninger og græsning
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Skovrejsning – virkemidler biodiversitet

1. Bevar eksisterende natur (beskyttet/ubeskyttet)
2. Træarts- og skovtypediversitet (naturnær skov)
3. Urørt skov (≥10%) 
4. Lysninger i skoven (≤10%)
5. Vådområder i skoven (vådlæg altid kulstofrig jord)
6. Dødt ved, livstræer og kvashegn (fx ≥20m3, gns.)
7. Næringsstoffjernelse (brug af hjælpetræer) 
8. Naturlig, assisteret tilgroning (skovøer/fugletræer)
9. Assisteret spredning (skovmikrobiom/skovarter)

Kilder: Aarhus Universitet (DCA), Københavns Universitet 
(IGN) og Landskabsværkstedet

Virkemidler – beskyttelse af biodiversitet



Ansøgningsrunde efterår 2022

1. Private jorder, hvor vandværker ønsker en indsats 
for at beskytte drikkevandsressourcer 

2. Kirkens jorder

3. Kommunale jorder

4. Demonstrationsprojekter for små lavbundsprojekter 
på private jorder (under 10 hektar)
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Spørgsmål?

3153 2565 pel@klimaskovfonden.dk Klimaskovfonden.dk

mailto:pel@klimaskovfonden.dk

