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Kære Lars Chr. og Jakob  

Dansk Skovforening foreslår en ny og ambitiøs plan for at øge skovenes klimanytte 

Skovene har et stort potentiale for at bidrage til gode løsninger i den danske klimapolitik. De 
eksisterende skove kan optage mere CO2 end de gør i dag, og en øget skovrejsning med de rette 
tilplantningsmodeller og træarter kan bidrage yderligere til gode klimaløsninger. 
 
Eksisterende skove 
 
De eksisterende skove kan gennem anvendelse af nye kulturmodeller bidrage med et varigt og 
større CO2-optag end de gør i dag. Dels kan nye kulturmodeller med anvendelsen af 
hurtigtvoksende ammetræer i kulturstarten sikre et langt hurtigere CO2-optag end mere 
traditionelle kulturer kan. Dels kan anvendelse af en større andel nåletræer i kulturerne sikre et 
større løbende CO2-optag. Anvendelsen af en større andel af nåletræer i kulturerne bør dog ikke 
ske på bekostning af skove/bevoksninger, der i dag bidrager væsentligt til skovenes 
biodiversitetsmæssige værdier. 
 
Ved efterfølgende anvendelse af træ i byggeriet, til møbler og andre produkter med lang levetid 
eller til erstatning af fossile ressourcer fx i energiforsyningen opnås yderligere en klimaeffekt. 
 
 
Nye skove 
 
I forbindelse med skovrejsning er det fornuftigt at sikre en maksimering af tilplantningernes CO2-
optag, hvilket også kan ske ved at anvende ovennævnte nye kulturmodeller. 
 
Herudover bør der yderligere ses på hvilke initiativer, der kan bringes i anvendelse for at øge 
skovrejsningen. Det er den enkelte landmand/jordejer der skal træffe beslutningen og det er 
derfor vigtigt at se på, hvad der kan motivere dem. Økonomiske initiativer er særlig vigtige samt 
sikkerhed for investeringen - også for næste generation. Men også ejerglæde og mulighed for at 
skabe natur og øget jagtværdi på ejendommen kan spille ind. 
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Af konkrete initiativer som kan løses med politiske tiltag kan vi eksempelvis pege på: 
 

 Indførelse af et straksfradrag for afholdte tilplantningsomkostninger i stedet for afskrivning 
med indtil 20% årligt såfremt investeringen overstiger 20.000 kr. 
 

 En politisk garanti for, at SKAT ikke kan erklære en tilplantet ejendom for en 
hobbyvirksomhed i eksempelvis 20 år efter gennemførelsen af tilplantningen som følge af, 
at tilplantede ejendomme i denne periode selvfølgelig vil give underskud. 
 

 Sikring af en indkomst fra det tilplantede areal i eksempelvis 20 år efter tilplantning ved fx: 
o bibeholdelse af landbrugsstøtten 
o genindførelse af indkomstkompensationen for mistet landbrugsstøtte 

 

 Ophævelse/reduktion af beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, søer m.fl. 
 

 Revurdering af de planlægningsmæssige værktøjer til øget skovrejsning, bl.a. reduktion af 
de såkaldte minusområder, idet flere amter (da de havde denne planlægningsfunktion) og 
efterfølgende kommuner har udpeget meget store minusområder alene begrundet i 
landskabelige hensyn. 

 
 
Vi deltager gerne i et møde, hvor vi kan udveksle ideer og synspunkter om en ny plan for, hvordan 
Danmark får mere klimanytte af skovene og flere grønne investeringer for at nå målet om nul-
emissionssamfund i 2050. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Dansk Skovforening 
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