
 
 

Medlemsmøde:  
Hvordan skaber vi et marked for fremme af biodiversitet 
baseret på samarbejde mellem virksomheder og skovejere?  
 
Tid: Tirsdag den 2. maj kl. 13-16 
Sted: Festsalen, Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø 
Tilmeldingsfrist: Søndag den 30. april til mj@danskskovforening.dk  

Biodiversitetskrisen er kommet højt på dagsordenen, og det er i stigende grad et fokusområde for 
erhvervslivet. ESG-rapportering mv. stiller krav til virksomheder om at tydeliggøre 
biodiversitetsaftrykket, men mange virksomheder ønsker derudover at påtage sig et yderligere 
samfundsansvar for at bidrage til fremme af biodiversitet og økosystemtjenester  

Ifølge World Economic Forum bliver biodiversitetskrisen og den løbende nedbrydning af 
økosystemtjenester en af de største trusler mod den globale økonomi. Der er således behov for at 
skærpe fokus på tiltag, der kan bidrage til at vende denne udvikling.  

En forudsætning for at kunne fremme biodiversitet og økosystemtjenester er adgang til jord og 
arealer, som kan indrettes med det formål for øje. Det kræver en dialog mellem bl.a. virksomheder 
og lodsejere for at finde troværdige, robuste, konstruktive og holdbare løsninger og et fælles 
incitament til at styrke biodiversiteten.  

Dansk Skovforening inviterer til medlemsmøde, hvor vi gennem oplæg fra en række centrale 
aktører på området kan få en baggrund for at drøfte løsninger og muligheder. 

På mødet vil vi oplægsholderne belyse, hvordan danske skovejere og andre primærproducenter 
kan imødekomme krav om øget biodiversitetshensyn gennem konkrete eksempler og cases, og 
hvordan biodiversitet kan værdisættes.  

Medlemsmødet er gratis for medlemmer af Dansk Skovforening. Ikke-medlemmer skal betale et 
deltagergebyr 1995 kr. pr. person. Der vil blive sendt en faktura ved tilmelding.  

Tidsplan  Program  
12.30-13.00 Registrering og ankomst  

 
13.00-13.05 Velkommen og introduktion til dagen  

v/ Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening  
 

13.05-13.25 Værdisætning af biodiversitet 
v/ Thomas Lundhede, associeret professor, Københavns Universitet 
 

13.25-13.45 Biodiversitet – en afgørende dagsorden også for virksomhederne 
v/ Kitt Bell Andersen, chefkonsulent i Dansk Industri 
 

13:45-14.05 Danske virksomheder og biodiversitetskrisen 
v/ Mette Boye, afdelingschef for miljøfaglig afdeling, WWF  
 

14.05-14.25 Et marked for ny natur 
v/ Dennis Mejer, projektleder i 15. Juni Fonden  
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14.25-14.55 Pause  
14.55-15.15 Certificering af økosystemtjenester 

v/ Søren Dürr, Direktør i FSC Danmark  
 

15.15-15.35 Inspirationsoplæg fra en virksomhed: Innocent – Vi giver den vilde natur mere 
plads i Danmark, et samarbejde med Den Danske Naturfond 
v/Birgitta Sigurdardottir, brand and trade marketing manager i Innocent  
og Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond 
 

15.35-15.55 Inspirationsoplæg fra et medlem: Økonomiske muligheder ved 
biodiversitetsprojekter i privat skov 
v/ Nicolai Oxholm Tillisch, ejer af Rosenfeldt Gods 
 

15.55-16.00 Opsamling  
v/ Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening 
 

 
 


