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Klimalov 
Grøn Fond 
Skovplan 

1989
Målsætning 25 pct 

skov i Danmark.

2014
Naturplan. 

Udlægning af 
500 Ha. urørt 

skov
2002

Nationale 
Skovprogram

20-25 pct. 
Skovlandskab

Naturpakke 2016
28000 Ha urør skov

Biodiversitet
NNP’er

75.000 Ha 
Urørt Skov

2018 Nationalt 
skovprogram

5.700 Ha ny skov

2001 –
Udlændinge og 
værdipolitik

2005 –
Udlændinge 
og velfærd

2007 –
Udlændinge 
og klima 

2011 –
Økonomi,
og udlændinge

2015 –
Udkant og 
velfærdsreformer

2019 –
Klima og 
Natur 

2023 –

Skoven i valgkamp



Klima 

Biodiversitet 

Energiforsyning

Ressourceknaphed  

4 globale megaudfordringer 



Skoven bidrager til dem alle 

• Skovdrift og skovrejsning øger 
optaget af CO2

• Substitution ved produktion af 
gavntræ til varige produkter, f.eks. 
møbler og byggeri

• Biomasse til energi og brænde

• Bedre biodiversitet, 
grundvandsbeskyttelse m.v.

• Og… rekreative oplevelser

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

  
  
 
 
 
  

 

                       

                           

                                    



Stigende efterspørgsel på ressourcer

• 9,7 mia. på kloden i 2050. 

• Det globale boligareal ventes at være 
fordoblet.

• I 2050 forventes en 3-4 dobling af 
træforbruget i verden. 

• På vej mod en bioøkonomi baseret på 
fornybarhed, hvor man ikke tømmer 
kloden for ressourcer 

• Balance ift. biodiversitet? Nationalt / 
globalt aftryk. 



Produktionsskovens 
klimapotentiale
DYRKES SKOVENE OG ANVENDES TRÆET TIL 
PRODUKTER, KAN VI:

Reducere Danmarks udledning med 150 millioner 
tons CO2 over de næste 30 år - svarende til 
Danmarks aktuelle udledning i 2,5 år.

LÆGGES ALLE DANSKE SKOVE URØRT, VIL DE

Lagre 90 millioner tons CO2 over de næste 30 år –
svarende til Danmarks aktuelle udledning i 1,5 år.

Ikke levere miljøvenligt råstof til den grønne omstilling 
og substitution af fossile materialer



Træ til energi 
• Biomasse udgør ca. 60 pct. af Danmarks 

vedvarende energi. 

• Ca. 40 pct af træbiomassen kommer fra 
dansk træ. 

• Restprodukt fra træ til den grønne omstilling

• BECCS-teknologi gør det på sigt muligt at 
trække CO2 ud af atmosfæren 

• Ansvarligt og bæredygtigt produceret 
biomasse bidrager til en stabil 
energiforsyning. 

• Ruslands invasion af Ukraine har 
understreget behovet for energiproduktion 
baseret på flere kilder. 

Gaslækage i Østersøen 
14-29 mio tons CO2 -

ækv.
Kilde: Energiwatch



Strøm til de politiske visioner… 
• Skovrejsning er langsigtet. Det skal baseres på 

frivillighed og positive incitamenter 

• Mindre bureaukrati og bøvlet sagsbehandling  

• Politisk tilkendegivelse af, at bæredygtigt 
produceret biomasse spiller en væsentlig rolle i 
dansk energiforsyning. 

• Udlægning til urørt skov skal baseres på frivillighed 
og positive incitamenter. 

• Øgede tiltag inden for udvikling af innovative 
anvendelser af træ 

• Øget adgang til indtjening på arealerne vil gøre 
skovdrift mere attraktivt. 



Tak for 
opmærksomheden!


