
Skovens store klimapotentiale  

Af: MF Hans Chr. Schmidt (V) og Niels Iuel Reventlow, formand for Dansk Skovforening 

Hvilken betydning har skoven og skovbruget for klimaet, og hvordan kan vi benytte træ til eksempelvis 

byggeri og brændstof? De spørgsmål er der behov for, at vi får sat fokus på. Det gør vi torsdag den 11. 

oktober på Christiansborg, hvor konferencen: ”Skovens og skovbrugets bidrag til Danmarks klimaplan” 

afholdes. Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Hans Christian Schmidt og Dansk Skovforening.   

Konferencen danner rammen om en række forskellige emner, som alle vil blive sat i relation til klimaet. 

Emnerne spænder lige fra, hvordan fremtidens brændstof kan laves af træ, til hvordan vi bedst motiverer 

skovejerne til en bæredygtig skovdrift. Skovene har flere vigtige roller for klimaet og bæredygtig 

træproduktion kan være en god investering for klimaet. Vi synes, det er vigtigt, at vi sætter fokus på, hvilke 

potentialer der er i skovbruget. Den grønne omstilling er central, og vi skal hele tiden undersøge, hvilke 

muligheder der er for at gøre flere områder grønnere.        

På konferencen vil der være indlæg fra forskellige oplægsholdere. Miljø- og fødevareminister Jakob 

Ellemann-Jensen og Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil holde oplæg, og der er andre 

oplægsholdere der – ud fra forskellige indfaldsvinkler - vil give deres holdning til området. Derudover vil der 

være repræsenteret en række forskere, som vil give deres bud på, hvordan skovens ressourcer kan 

benyttes til gavn for klimaet. Blandt andet vurderes det, at brug af træ i byggeriet har en lav 

klimabelastning. Vi mener derfor, at det giver mening at undersøge, hvordan man i højere grad kan 

inkorporere træ til byggeri. Til konferencen vil der også være en paneldebat, hvor forskellige politikere 

giver deres syn på området.  

Vi glæder os over, at vi sammen kan sætte fokus på skovens store klimapotentiale, og vi ser frem til en 

masse spændende debatter. Det er andet år vi afholder en konference som denne, og det er vores håb, at 

vi kan holde konferencer med forskellige skovrelevante temaer hvert år.     


