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Klimaskovfonden bidrager til de danske klimamål 

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



Signe Normand, AU

Jørgen Bo Larsen, KU
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Poul Erik Lauridsen, direktør

Tine Thygesen, iværksætter

Lars Hvidtfeldt, direktør
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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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Potentialet for klimaprojekter på Folkekirkens arealer 

Landbrugsarealer

8000 ha

Lavbundsarealer

568 ha
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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



Første 
spadestik  
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Demonstrationsprojekter

• 24 skov- og lavbundsprojekter – ca. 230 ha

• 190 ha skov

• 40 ha lavbund

• Anslået klimaeffekt: 107.500 tons CO2



AKTIVITETER 2022

2021/Q1 2022

Ansøgningsrunde 
for demoprojekter  
på skov og lavbund 
hos kommuner 

Q2 2022

Åbning for 
klimabidrag og 
private donationer

2. ansøgningsrunde 
for skov & lavbund 
offentliggøres

Q3 2022

Tilsagn til første 
generation 
demoprojekter

CO2-beregnings-
metode  
fastlægges

Q4 2022

Tilsagn meddeles til 
støttemodtagere 2. 
ansøgningsrunde

Model for 
klimakompensation 
lanceret
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Direktør

Poul Erik Lauridsen

Chefkonsulent, skov

Chefkonsulent, lavbund

Chefkonsulent, 
sekretariat og kommunikation

Mikael Kirkebæk

Tine SkovmøllerJørgen Nimb Lassen
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Tak for i dag
Spørgsmål?

3153 2565 pel@klimaskovfonden.dk Klimaskovfonden.dk

mailto:pel@klimaskovfonden.dk

