
Biodiversitet og natur
Vandmiljø og grundvand
Rekreative områder og friluftsliv

Omkostningseffektivitet:
Opgøres som kr. pr. tons CO2-ækvivalent,
der er reduceret.

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

Øvrige synergieffekter eksempelvis:

Kommunen kan bruge klimaprojekterne i
de arealbaserede DK2020-mål. 

STØTTE EFTER
AUKTIONSPRINCIPPET

VI VURDERER 
PROJEKTERNE UD FRA:

Tlf:: 23 11 17 51
Mail: kontakt@klimaskovfonden.dk
Toftebakken 9, 4000 Roskilde
www.klimaskovfonden.dk

I Klimaskovfonden kan du hurtigt få at vide, om dit projekt godkendes. Inden ansøgningsfristens
udløb skal du kun udfylde en standardansøgning og give en pris. Herefter får du foreløbigt tilsagn
(eller afslag), og der er tid til at udforme projektet og planlægge i detaljer. 
Projekter skal være gennemført inden to år fra tilsagn. 

SØG STØTTE TIL ET KLIMAPROJEKT I DIN KOMMUNE 

Kommunen skal selv komme med et bud
på prisen for et projektet på baggrund af
de kriterier som Klimaskovfonden har
fastsat. 

Prisen og den forventede klimaeffekt giver
tilsammen projektets
omkostningseffektivitet, som er det,
Klimaskovfonden vurderer projekternes
potentiale ud fra. 

Klimaeffekten i projektet beregnes i
forbindelse med valg af kulturmodeller via
et værktøj på Klimaskovfondens
hjemmeside
www.klimaskovfonden.dk/ansoegning

mailto:kontakt@klimaskovfonden.dk


KLIMASKOVFONDENS SKOVREJSNING

Robusthed: Stabile og klimarobuste
skove, hvor der på længere sigt kan
drives en bæredygtig og naturnær
skovdrift.

Variation: blandingsskov via
lokalitetstilpassede træarter (25% - 75%
løvskov) og træartsblandinger, der sikrer
klimaeffekt og risicispredning.

Lokalt tilpasset: Udgangspunkt i
omkringliggende landskab, geografi,
områdets naturlige flora og fauna.

Synergieffekter: bidrager til rigere natur,
renere drikkevand, miljøbeskyttelse og
friluftsliv. 

Natur og biodiversitet: Fokus er at skabe
ny natur, men beskytte og bevare
eksisterende natur og udvikle med
afsæt i denne fx ved at give plads til
lysninger, dødt ved, vådområder mm.

Faglighed: Afsæt i lovgivning, videnskab
og myndighedsanbefalinger.

Certificering: skovene skal anlægges
så de ville kunne certificeres efter 
 FSC eller PEFC.

Hjemmehørende arter: minimum
25%-65% hjemmehørende arter,
afhængig af jordens bonitet.

Miljøhensyn: ingen sprøjtning eller
gødskning i driften.

Mindst 10 % biodiversitetsareal i
projekterne, der sammensættes af:

Minimum 7,5 % urørt skov
Op til 10 % lysåbne arealer og
skovgræsning (ud over
eksisterende §3-arealer)

Fredskovspligt, der sikrer varig skov

Skove, der rejses med støtte fra
Klimaskovfonden skal leve op til en
række kriterier fx:

Skovrejsningen skal altid leve op til
Skovloven og lov om Den Danske
Klimaskovfond.

Principper Kriterier 

Klimaskovfonden vil etablere robuste og bæredygtige skove, der sikrer CO2-
binding i fremtiden. Derfor har vi udviklet en række kulturmodeller med
forskellige træartssammensætninger, som projektejere kan vælge imellem.
Modellerne er tilpasset forskellige lokale dyrkningsforhold og danner
beregningsgrundlaget for CO2-optaget. 

Derudover er der en række principper og kriterier, der skal sikre at CO2-effekt
og synergieffekter opnås. 


