Kommissorium
Klimaskovfondens Rådgivende Udvalg

Den Danske Klimaskovfond blev oprettet ved lov d. 29/12 2020 som en uafhængig
forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning.
Folketinget vedtog allerede i 1989 at fordoble det daværende danske skovareal til 25 pct. i
2065 – en målsætning, der i dag kun er blevet endnu mere påtrængende, i og med vi har
brug for redskaber til at reducere de ødelæggende drivhusgasser i atmosfæren. I dag er der
stadig kun skov på knap 15 pct. af Danmarks areal.
Skovrejsning er sammen med udtag af kulstofholdige lavbundsjorde prioriterede virkemidler i
indsatsen for at nå Danmarks mål om 70 procents reduktion af CO2 i 2023, og
Klimaskovfonden er netop oprettet for at fremme og finansiere disse virkemidler.
Fonden er sat i verden for at understøtte Danmarks klimamål ved at samarbejde med bl.a.
kommuner, virksomheder og lodsejere om den fælles opgave at plante mere skov i Danmark
og udtage lavbundsarealer af produktion og dermed reducere udledningen af drivhusgasser.
En del af fondens formål er samtidig sikringen af synergieffekter i fondens projekter, bl.a.
biodiversitet, grundvand, rekreative grønne områder, vandmiljø og friluftsliv.
Miljøministeren har, i henhold til Lov om Den Danske Klimaskovfond, udpeget 15 medlemmer
i et særligt Rådgivende Udvalg, der skal hjælpe Klimaskovfonden med at løfte den historiske
opgave med at accelerere skovrejsningen i Danmark og udtagningen af lavbundsarealer.
Udvalgets sammensætning
Medlemmerne repræsenterer landsdækkende foreninger, interesse- og
erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, der hver især
varetager opgaver og interesser ift. klima, reduktion af drivhusgasser, bæredygtig grøn
omstilling, arealanvendelse, gartneri- og landbrug, skovbrug, naturbeskyttelse, vandmiljø,
biodiversitet, friluftsliv, forbrugerinteresser m.v., samt universiteter og forskningsmiljøer, der
bidrager fagligt og videnskabeligt underbygget til disse former for interessevaretagelse.
Medlemmerne udpeges af ministeren for en periode på 4 år, og de kan potentielt genudpeges
én gang.
Der udpeges ikke suppleanter. Hvis et medlem ikke kan deltage i et udvalgsmøde, kan der i
begrænset omfang ske repræsentation ved en anden person fra samme organisation.
Udvalgets medlemmer modtager ikke honorar eller andre former for godtgørelse for
deltagelse i udvalget.
Udvalgets opgaver
Det Rådgivende Udvalgs opgave er at bistå fondens ledelse med indsigt i, hvordan fonden
kan forme sine aktiviteter, så de får størst mulig effekt i forhold til fondens formål.
For at Klimaskovfonden kan lykkes med at engagere privat kapital til at finansiere og fremme
omkostningseffektiv skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder kræver det, at netop et
bredt felt af aktører er indstillet på at samarbejde med fonden. De forskellige interesser og

sektorer, der er repræsenteret i udvalget, skal derfor sikre, at centrale perspektiver og
vidensområder inden for fondens opgavefelt bliver taget i betragtning, så fondens bestyrelse
kan agere på det bedst mulige grundlag.
Gennem sparring og dialog er det udvalgets opgave at rådgive Klimaskovfondens ledelse om
aktiviteter af betydning for opfyldelsen af fondens formål. Det gælder både ift. fondens
strategiske dispositioner og retningslinjer og rammer for fondens projekter, hvor ledelsen kan
række ud til udvalget og indhente yderligere viden og faglighed, der kan kvalificere fondens
aktiviteter og bidrage til at indfri fondens formål.
Det Rådgivende Udvalgs tilkendegivelser er ikke bindende for fondens bestyrelse, og
udvalget kan ikke træffe beslutning om fondens arbejde. Udvalgets medlemmer tages
således heller ikke til indtægt for beslutninger truffet af fondens bestyrelse.
Afholdelse af møder
Det Rådgivende Udvalg afholder 2-3 møder årligt, som indkaldes efter behov af
Klimaskovfonden. Mødernes varighed afpasses efter dagsordenen, men det tilstræbes, at de
maksimalt varer 3 timer – med mindre der er tale om f.eks. en workshop om særlige
fokusområder.
Det Rådgivende Udvalg kan invitere gæster – eller foreslå gæster, som sekretariatet kan
invitere på vegne af udvalget – til faglige indlæg på møderne.
Møder indkaldes minimum en måned før afholdelse, og mødematerialet udsendes senest en
uge før mødedato.
Der skrives tematisk referat af møderne, dvs. at samtalernes tema gengives og evt. de
forskellige hovedargumenter, der fremføres. Disse referater offentliggøres på
Klimaskovfondens hjemmeside.
Det er det enkelte udvalgsmedlems ansvar, at medlemmets egen organisation løbende og på
passende niveau er informeret om arbejdet i udvalget.
Organisering
Klimaskovfonden repræsenteres på møderne i Rådgivende Udvalg af fondens
bestyrelsesformand og direktør. Bestyrelsesformanden fungerer som mødeleder.
Klimaskovfondens bestyrelse inviteres til møder i Rådgivende Udvalg og deltager i det
omfang, det er muligt.
Det er Klimaskovfondens sekretariat, der forbereder dagsordenen til møderne, inkl. evt. bilag,
og som samtidig sekretariatsbetjener udvalget, herunder skriver referat fra møderne.

