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Den bæredygtige skovudvikling 

• Mere kulstof i skoven 

• Mere træ ud af skoven 

• Bedre levesteder i skoven 

• Klogere brug af træet 

 

Bæredygtigheden 

• Et relativt stabilt klima 

• En mangfoldig natur 

• Et samfund, hvor behovene dækkes 

Skov og klima = 





Mere kulstof i skoven 

Nu 41 mio. tons– potentiale min. 60 mio. ton i 2050* 

Mere gammel skov 

Mere skov og flere træer udenfor skovene 

Mere dødt ved 

Kortere carbon payback time 

 

Kilde: Graudal, L., Nielsen, U.B., Schou, E., Thorsen, B.J., Hansen, J.K., Bentsen, N.S., og Johannsen, V.K. (2013): Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret 
vedmasse 2010-2100. Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 86 s. ill 





Mere træ ud af skoven – på sigt 

Nødvendigt til materialer i den grønne omstilling 

76 % importeres (2015) 

Nye skove og hjælpetræer 

Artsvalg, forædling og vedvarende skovdække 

#HuskKulstoflageret #HuskBiodiversiteten 

 



Bedre levesteder i skoven 

Kontinuitet og variation i gammel skov 

Naturlige vand- og lysforhold 

Gamle træer med huller og døde grene 

Hjemmehørende træarter og buske 

-  Kræver delvis opdeling af formål - 

 



Klogere brug af træet 

Ikke en ubegrænset ressource 

Spar på træet – det totale forbrug vil stige 

Tilstræb ekstern lagereffekt 

Sørg for ægte substitution 

Kan skovforvalteren fremme klogt brug? 



WWF 





Stil samme krav til import 

Naturens kulstofpulje udvides uden tab af biodiversitet 

eller sociale rettigheder 

Det løbende produktionspotentiale forbedres 

Levestederne for områdets truede arter forbedres 

Træet bruges klogere, også set med lokale øjne 

 



Politikere og forbrugere! 

Find jeres 
indre 
klimahelt 
frem… 



Sådan løses begge kriser samtidigt: 

Politikere 

• Ambitiøs klimaplan som opfylder Paris-

aftalens mål om 1,5 grader #HuskBiodiversiteten 

• Klima massivt ind i Skovprogrammet 
#HuskBiodiversiteten 

• 20 procent urørt skov i 2030 

• 20 procent skovdække i 2050 

• Stop for afbrænding af biomasse senest 

2030 

• Sats massivt på substitution af materialer 

Forbrugere 

• Afstå fra forbrug 

• Genanvend og genbrug 

• Byg i træ 

• Køb certificeret træ og papir 

• Spis mindre kød 

• Bevar gamle træer, plant flere træer 

• Kræv at din pensionskasse investerer 

grønt 

 



www.dn.dk/politik 
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