
Klimaskov
- tænke globalt

- handle lokalt



Poppelammetræer med bøg – 11 år Poppelammetræer med bøg – 19 år





Globalt

• verdens befolkning stiger

• resourceforbruget stiger endnu mere

• samtidig med at det fossile skal udfases…. 



IEA – Int. Energy Agency
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80 % af globalt energiforbrug dækkes fortsat af fossil brændsel
- bemærk totalt energiforbrug 1971 – 230 EJ     2019 – 606 EJ  

Skovskolen, IGN



Energistyrelsens 
energistatistik 2019







• David Attenborough for WWF-Int., 

New Generation Plantations

• How to restore our forests

• https://www.ourplanet.com/en/video/how-to-
restore-our-forests/

https://www.ourplanet.com/en/video/how-to-restore-our-forests/




Sustainable Intensification

- bæredygtig intensivering

Kilde: NGP review - http://newgenerationplantations.org/en/ 

Skovskolen, IGN

https://www.youtube.com/watch?v=jq-KQlbuR6Q&feature=youtu.be


Skovens og skovdyrkningens klimaeffekt:

- træernes vækst

- fortrængning af beton, stål, aluminium og andre energitunge materialer

- CO2 lageret i skoven og i træprodukter

Kilde: NGP review - http://newgenerationplantations.org/en/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jq-KQlbuR6Q&feature=youtu.be




Eksempel: 

Poppelforkultur – kommunal skovrejsning, Elmelund Skov, Odense
Sponseret af Fjernvarme Fyn

30 ha poppelforkultur i Elmelund Skov – status efter 7 år – maj 2020
• Akkumuleret: 106 t CO2/ha 
• Nuværende årlig CO2-binding: 25 t CO2/ha år

Naboareal: Alm. løvtræ (eg) skovrejsning (6 år):   
Akkumuleret: 1 t CO2/ha

Gnst. danske skov 9-10 t CO2/ha år

BeCCS teknologi – åbner for CO2-negativt samfund

Øget skovrejsning og træproduktion kan vise sig at blive rettidig omhu og 
forberedelse til BeCCS







Trollerup Forsøgsskov



Trollerup Forsøgsskov
• Stilles til rådighed af Julianelyst
• Fokus – CO2-effekt - klimaskov
• Hvordan kombinere forkultur og hovedtræarter? 
• 150 ha – købt marts 2021, plantning påbegyndes forår 2022



Fremtidens mosaikskov
- Bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg 

(RFFL – Resilient Future Forests Lab)
- Skovselskabet Poulsker ApS
- Støttet af Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond (www.GBHF.dk)

Træartsblandinger 

Højproduktive nåletræblandinger

Produktive løvtræblandinger

Biodiversitetsskov

http://www.gbhf.dk/


Forest map of Europe 

European Environment Agency



Danmarks skov- og landskabshistorie er en forløber for den nuværende globale skovrejsning 

• vi var nede på 2-4% skovdække omkring 1800

• det er dyrt CO2-mæssigt, hvis vi vender tilbage til overdrevet på produktive arealer

• der er effektiv og velkendt klimahandling ved hånden med skovrejsning

En mulighed nu?

Fra 14% til 25% skov (500.000 ha – 20% af landbrugsarealet) med produktiv skov:

• Årlig CO2-effekt på 10 mio t CO2 - ca. 20-30% 

• Dertil mere med CO2 fangst i kraftvarme værkerne?



Lad os nu bare tænke os 

rigtigt godt om! 


