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Ansøgning foregår via 
link til Nemlog-in



Struktur i ansøgningsmodulet
Her skal du sandsynliggøre at 
projektet får en effekt, der ikke ville 
være opstået på anden vis uden 
støtte. 
Se mere om additionalitet i Bilag 1 
Standard: Bidrag  til den danske 
klimaindsats gennem skovrejsning

Her skal du sandsynliggøre at 
projektets CO2-effekt er langvarig.  
Se mere om permanens i Bilag 1 
Standard: Bidrag  til den danske 
klimaindsats gennem skovrejsning

Her skal du skrive ind, hvilke 
synergieffekter projektet kan skabe. 
Der gives point for synergieffekter 
(biodiversitet, drikkevand, friluftsliv 
mm.) og pointtallet kan påvirke 
muligheden for at få støtte til dit 
projekt. Se mere i vejledningen til 
ansøgningen.  

Find vejledning og bilag på 
www.klimaskovfonden.dk/ansoegning

http://www.klimaskovfonden.dk/ansoegning
http://www.klimaskovfonden.dk/ansoegning


Additionalitet og permanens?  

www.klimaskovfonden.dk/ansoegning



Her oplyses, hvornår ansøgningen sidst 
er gemt, dvs. du kan lukke og vende 
tilbage til denne version, så længe du 
ikke har trykket ”sendt” til sidst i 
ansøgningsflowet.

Hvis du svarer ”ja” til at arealet er 
statsejet kan du ikke søges støtte hos 
Klimaskovfonden

Foldes ud med felter om konsulent, 
hvis du svarer ”ja”



Hvis du svarer ”ja” kan du ikke søge støtte 
hos Klimaskovfonden. 

Projektet må ikke udføres som følge af 
love eller regler eller modtage andet 
tilskud. 

Se mere om additionalitet i bilag 1.



Denne del foldes kun ud, hvis du svarer 
”ja” ovenfor. 

Nederste del foldes kun ud, hvis man 
svarer ”ja” til spørgsmålet ovenfor: ”Giver 
flytning af produktion...”

Hvis du svarer ”nej” kan du 
ikke søge støtte fra 
Klimaskovfonden. 



Dette fremkommer kun, hvis du har svaret ”nej” til, at 
arealet ligger i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget til skovrejsning eller er neutralt område. 
Dette ses i MiljøGIS. 



4. Arealinformation - fortsat

Beregnes automatisk på 
baggrund af input ovenfor. 



Udfoldes kun, hvis du svarer ”ja” 
ovenfor

Beregnes automatisk

Point beregnes automatisk



På denne side skal du krydse af, at du 
står inde for oplysningerne. 



På denne side opsummeres de oplysninger, 
du har skrevet i ansøgningsskemaet. 

Du får tilsendt oplysningerne på mail, når du 
har indsendt ansøgningen. 



Her indsendes ansøgningen. 
Vi glæder os til at høre fra dig og se 
nærmere på dit projekt! 

Har du spørgsmål kan du altid finde vores 
kontaktoplysninger på 
www.klimaskovfonden.dk

Opsummeringen 
fortsætter



Få mere information

På hjemmesiden
www.klimaskovfonden.dk/ansoegning

I vejledningen på 
www.klimaskovfonden.dk/ansoegning

Kontakt os gerne, find oplysninger på 
hjemmesiden. 

http://www.klimaskovfonden.dk/ansoegning
http://www.klimaskovfonden.dk/ansoegning

