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

2. Auktionspris for projektet                           

3. Omkostningseffektivitet: Opgøres som kr. pr.
tons CO2-ækvivalent, der er reduceret.
Projekter med laveste pris pr. ton CO2, der
reduceres, får højest prioritet i
ansøgningsrunden.

4. Omfang af øvrige synergieffekter fx:

STØTTE EFTER
AUKTIONSPRINCIPPET

SÅDAN VURDERES 
PROJEKTER

I Klimaskovfonden kan du hurtigt få at vide, om dit projekt godkendes. I en ansøgningsrunde
skal du inden fristens udløb kun udfylde en standardansøgning og angive 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 PÅ DIN JORD  

En lodsejer skal selv komme med et bud på
prisen for et projekt på baggrund af de
kriterier som Klimaskovfonden har fastsat. 

Prisen og den forventede klimaeffekt giver
tilsammen projektets
omkostningseffektivitet, som er det,
Klimaskovfonden prioriterer projekterne
efter. 

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

DER ER FLERE ÅRLIGE ANSØGNINGSRUNDER -
FØLG MED PÅ WWW.KLIMASKOVFONDEN.DK 



BÆREDYGTIGE OG ROBUSTE SKOVE 
Klimaskovfonden støtter etablering af 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. Se mere om retningslinjer på www.klimaskovfonden.dk 

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

VÆRD AT VIDE FØR DU SØGER STØTTE 
Som lodsejer beholder du ejerskabet over din jord, men Klimaskovfonden giver
støtte til skovrejsning og lavbundsudtag på dine arealer. Der tinglyses servitutter,
så der er varig skov eller naturtilstand på arealet. 

Klimaskovfonden finansierer projekterne gennem et virksomheder og
privatpersoners frivillige bidrag til den danske klimaindsats. Det betyder, at du selv
kan beholde de CO2-enheder, der bliver effekten af dit klimaprojekt hos
Klimaskovfonden. CO2-enhederne må ikke videreformidles eller videresælges til
andre men kan indgå i dit klimaregnskab.

Du skal ansøge indenfor en ansøgningsfrist ved at udfylde basisoplysninger om
projektet i et elektronisk ansøgningsskema via MitID. Der er flere årlige
ansøgningsrunder og der kan være variationer mellem ansøgningsrunderne.  

Hvis dit areal er udpeget som vandindvindingsopland kan du få erstatning for tabt
dyrkningsværdi hvis du stoppet sprøjtning og gødskning på arealet og søge støtte
til skovrejsning.    

Se meget mere og find en vejledning til ansøgningsprocessen, når vi åbner
ansøgningsrunder på www.klimaskovfonden.dk 

mailto:kontakt@klimaskovfonden.dk


Klimaskovfonden har
rettighederne til at formidle og
definere anvendelsen af CO2-
enheder fra et projekt, men både
lodsejere og indirekte aktører
kan indregne CO2-effekten af
projekter. 

Et projekts CO2-effekter kan
indgå i flere regnskaber og
potentielt bidrage til at opnå
flere mål. For at undgå
dobbelttælling af projekters
CO2-effekter har
Klimaskovfonden tre niveauer for
klimarapportering. Niveau 1 er en
geografisk opgørelse for staten,
niveau 2 er en geografisk
opgørelse for kommuner. Niveau
3 er en aktivitetsbaseret
opgørelse for lodsejere. 

CO2-RAPPORTERING FOR PRIVATE LODSEJERE 

Juridiske ejere af arealet, hvorpå der rejses skov.
Dette kan for eksempel være private lodsejere,
kommunale lodsejere eller kirker.

En privat lodsejer gennemfører et
skovrejsningsprojekt, som
kommunen kan indregne i sin
geografiske opgørelse (DK2020).
Kommunen er da indirekte aktør. En
indirekte aktør kan også være en
aftager af en privat lodsejers
produktion, hvis aftageren indregner
en effekt i værdikæden (scope 3).

Hvis en landmand udskifter belysning
i sin stald til LED, falder elforbruget.
Hvis landmanden fx er leverandør til
et mejeri og udarbejder
klimaregnskab, reduceres
landmandens scope 2-udledning.
Mejeriet opnår, som værdikædeaktør,
gevinst i deres scope 3-opgørelser og
bidrag til deres mål i forhold til SBTi
jf. GHG-protokollen. Kommunen, som
landmanden bor i, kan registrere
CO2-effekten i deres DK2020-
regnskab, der har geografisk afsæt,
og tiltaget indgår ligeledes i det
national regnskab til statens
opnåelse af Klimalovens mål ift.
Parisaftalen.

ET PAR EKSEMPLER ET PAR DEFINITIONER

SE MERE PÅ WWW.KLIMASKOVFONDEN.DK
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Aktører, der hverken ejer eller kontrollerer
jorden, hvorpå der rejses skov, men som
alligevel kan opnå CO2-mæssige
rapporteringsgevinster fra projektet.

Er almindeligt forekommende indenfor
klimarapporteringer, når en CO2-enhed indgår i
rapportering både hos stat, kommune og
lodsejer - dvs. i klimaregnskaber hos aktører
med geografisk sammenfald på tværs af de tre
niveauer. Derudover forekommer det også, når
flere rapporterende virksomheder er en del af
den samme værdikæde. Parallelle
rapporteringer accepteres. 

Den løbende årlige CO2-effekt (Ex-post) kan indgå i
lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål som
virksomhed.

For private lodsejere vil det fx være rapporteringer
som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool, GHG-
protokollen og lignende.
For kommunale lodsejere vil dette eksempelvis
være i rapporteringer i regi af DN-Klimakommune.

Den løbende årlige CO2-effekt må indgå i
rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. eksempelvis
GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3)

Lodsejere kan ikke videresælge CO2-effekten, eller
videreformidle effekten til tredjepart.

Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer
begrænsninger i at benytte den løbende CO2-effekt
til at reducere kommende omkostninger eller
kommende krav fra statslige reguleringer såsom en
CO2-afgift.

FØLGENDE GÆLDER FOR LODSEJERE

LODSEJERE

INDIREKTE AKTØRER 

Finder sted, hvis den samme CO2-effekt
samtidig rapporteres og indgår i målopfyldelse
i flere opgørelser på samme niveau fx i to
kommuner eller to virksomheder.
Dobbelttælling accepteres ikke.

DOBBELTTÆLLING 

PARALLEL RAPPORTERING


