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Nye kriterier for skovplantning i ”Danmark Planter Træer” 
 
Baggrund 
 
HB har på sit sidste møde bedt om en vurdering af, hvorvidt det i en ny version af ”Danmark 
Planter Træer” (DPT) er muligt at imødekomme den kritik, der har været rejst af de kriterier, 
der har været gældende for den første landsindsamling. 
 
Det drejer sig særligt om den kritik, der har haft fokus på, at de skove, der blev plantet i DPT, 
ikke bidrager til en øget biodiversitet, da de primært anlægges som produktionsskove. De bør i 
højere grad enten anlægges som ekstensive eller urørte skove – eller vokse frem af sig selv på 
frikøbte arealer. 

Sekretariatet har på den baggrund undersøgt mulighederne for at ændre kriterierne for DPT 
med fokus på at fremme elementer, der styrker biodiversiteten. I den forbindelse har der 
været i dialog med nogle af de forskere og organisationer, der har fremført den kraftigste 
kritik. 
 
Det skal bemærkes, at der også har været rejst nogen kritik af, at der ikke er tilstrækkelig 
klimaeffekt af de skove, der blev plantet, da urørt, tæt skov (dvs. uden produktion) kan 
optage mere CO2 end traditionelle produktionsskove. 
 
Eksisterende kriterier 
 
De krav, som HB stillede til de nye skove ifm. første udgave af DPT, opfyldes i dag. De 45 
Folkeskove, som etableres med penge fra Danmark Planter Træer 2019, bliver nye offentlige 
skove ejet af staten, en kommune eller en kirke. De er underlagt fredskovspligt, hvilket 
betyder, at skovene kan ikke senere bliver by eller landbrug.  
 
De nye skove etableres på landbrugsjord, som tages ud af drift. Nogle ganske få etableres dog 
på biologisk set uinteressante græsarealer. Der er forbud mod gødskning og sprøjtning så 
snart landbrugsdriften ophører.  
 
Skovene giver en ekstra (additionel) klimaeffekt ved at ejerne har erklæret, at skoven enten 
ikke ville være etableret uden tilskuddet, eller at afsatte midler til projektet reserveres til 
anden skovetablering.  
 
Skovetablering på arealerne er ikke i konflikt med naturbeskyttelse, fortidsmindebeskyttelse 
eller anden planlægning. 
 
Mht. naturindholdet i de nye skove har ejerne af de nye skove i deres ansøgninger beskrevet, 
hvordan skovprojekterne lever op til de vejledende kriterier, som DN og Growing Trees har 
opstillet. Der er endnu ikke etableret et totalt overblik, men her gives et kvalificeret skøn for 
målopfyldelse:  

- danske hjemmehørende træ- og buskarter: Andelen udgør skønsvis 90 %, hvilket er 
højere end kriteriet på minimum 75 % danske og europæiske arter. 
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- biodiversitetsareal til ny lysåben natur, vådnatur eller urørt skov med eller uden 
plantning: Mange projekter overgår kriterieret på 10-25 %. Nogle få ligger muligvis i 
underkanten, men der er uklarhed om hvorvidt skoven i disse projekter bliver urørt, 
hvorved der også her er ”overopfyldelse”. 

- Skovbryn: Etableres næsten overalt. Primært med undtagelse for kanter mod 
eksisterende eller planlagt skov. 

- Naturlig hydrologi. Genetableres aktivt i nogle projekter og passivt i mange projekter 
når trærødderne ødelægger landbrugsdræn. Nogle områder har allerede naturlige 
vandforhold. Ingen projekter drænes mere. 

Helt gennemgående etableres skovene som varierede blandinger af flere træarter, og totalt 
anvendes alle relevante danske træ- og buskarter samt nogle europæiske træarter og en 
meget lille andel nordamerikanske træarter. Der plantes rigtig mange egetræer og lindetræer, 
som ikke ligger i top med hensyn til kulstofoptag over en 100-årig periode, men til gengæld 
ligger højt i relativ værdi for biodiversiteten. 
 
Samlet set dækker de nye Folkeskove et projektareal på cirka 350 ha, selv om de indsamlede 
træer kun fordeler sig over minimum 250 ha. Resten udgøres af ny lysåben tør eller våd natur, 
arealer til naturlig tilgroning og arealer med mere spredt beplantning. 
 
Samlet set er det således vores vurdering, at skovene generelt har et ganske højt 
naturindhold, til trods for at hovedformålet med DPT har været klimaeffekten. 
 
Muligheder for ændrede kriterier 
 
Der kan Det skal indledningsvist bemærkes, at TV2 overfor DN har fastholdt, at 
grundkonceptet i næste års kampagne stadig skal være træplantning i Danmark som det 
centrale kampagnegreb. Det betyder, at det ikke vil være tilstrækkeligt fx at nøjes med opkøb 
af eksisterende/gammel skov, eller køb af arealer til naturlig tilgroning. 
 
Der kan opstilles en række mulige nye kriterier for næste års kampagne, der i varierende grad 
imødekommer noget af den rejste kritik: 

• Udlægning af mere ekstensivt drevne skove med større lysåbne arealer  
• Ændret/tættere skovplantning/ andre træsorter 
• Naturlig skovvækst på åbne arealer 
• Opkøb af eksisterende gammel skov (via Naturfonden) 
• En vis andel urørt skov 
• Større sammenhængende skove frem for mange mindre nye skove 

 
Mulig løsning 
 
Der skal så vidt muligt findes kriterier, der både imødekommer den rejste kritik (dvs. større 
fokus på biodiversitet, en fastholdelse af en så stor klimaeffekt som muligt samt en 
imødekommelse af TV2’s kampagnemæssige hensyn). 
 
Derfor kan DN arbejde for at det tilstræbes, at følgende kriterier bliver gældende for den 
næste kampagne: 
 

1. Et kriterie om større, sammenhængende skove frem for de mange skovområder, der 
etableres i dette års kampagne. 
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2. Et kriterie om, at så meget af den nye skov som muligt skal være urørt, dvs. med en 
mere ekstensiv tilplantning. 

 
3. En større andel end i dette års kampagne til bevarelse af gammel skov. 

 
Samlet set vil der være tale om et større fokus på bevarelse af biodiversitet, uden at 
klimaeffekten reduceres, ligesom det er sekretariatets vurdering, at disse kriterier vil kunne 
accepteres af TV2. 
 
Det skal dog understreges, at det ikke er givet, at disse kriterier helt kan opfyldes, af flere 
grunde.  
 
Større sammenhængende skovområder kan muligvis kun etableres på Naturstyrelsens arealer 
(eller i et samarbejde mellem styrelsen og kommuner), da det ikke er sandsynligt, at 
kommunerne råder over større arealer, der umiddelbart kan udlægges til skov. 
 
Urørt skov indebærer endvidere som udgangspunkt en mere ekstensiv træplantning. Dermed 
vil de indsamlede midler skulle spredes på større arealer end ellers. Dette forudsætter altså, at 
der kan findes et sådant større areal. Hertil kommer, at indsamlingsresultatet næste år 
forhåbentligt bliver endnu bedre end i år – hvormed der også af den grund skal findes større 
arealer. 
 
Det er endvidere ikke givet, at hverken Naturstyrelsen eller kommunerne ønsker at 
imødekomme ønsket om mere urørt skov, da en række andre hensyn også kan spille ind. 
 
 
 
 
Bilag: Forskernes bemærkninger 
 
Sekretariatet bad en række forskere om at uddybe deres kritik og give forslag til ændrede 
kriterier. To af forskerne (Rasmus Ejrnæs og Hans Henrik Bruhn) har svaret. Deres svar 
fremgår nedenfor: 
 
Kære Morten Pedersen m.fl.  
 
Min kritik af ”Danmark Planter Træer” kan sammenfattes i følgende: 
 

1) Jeg er helt overordnet ærgerlig over at Danmarks Naturfredningsforening laver en 
kampagne for at plante træer, når vi biodiversitetsforskere gennem mange år har 
argumenteret imod træplantning som virkemiddel i naturforvaltningen. Jeg anerkender 
klimaformålet med indsamlingen, men synes stadigvæk det er uklogt af DN at samle 
ind til noget som frarådes af hensyn til naturen. Uanset hvordan kampagnen i øvrigt 
tilrettelægges og formidles, så er det som folk vil huske, at de har doneret penge til at 
plante træer. Og de vil tro at de har gjort naturen en tjeneste, uanset hvor mange 
gange I betoner at det handler om klima. 

2) Jeg er kritisk over for plantning af træer for at nå klimamålene. Jeg mener man burde 
samle ind til at frikøbe gamle skove fra hugst i stedet for. Klimakrisen er så akut, at der 
først og fremmest er brug for at lade de gamle skove stå, og det gør vi slet ikke i dag. 

3) Jeg er helt klar over at det kan være nettoklimapositivt at konvertere dyrkningsjord til 
skov, men jeg er meget skeptisk over om det kan betale sig af hensyn til klimaet at 
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plante træer. I samme øjeblik man udtager jorden af dyrkning vil den begynde at lagre 
kulstof og kulstoftabet fra dyrkningsjorden vil stoppe. Og træerne vil indvandre med 
tiden. Naturligvis kan man øge kulstofbindingen ved at plante træerne, men det har 
også en pris, og jeg tvivler på at det er prisen værd. De samme penge kunne jo i stedet 
bruges til at købe mere jord fri for landbrug. Har I lavet denne beregning egentlig? 

4) Jeg mener det er problematisk at etablere produktionsskov på offentligt ejede arealer 
uanset om disse måtte være landbrug i dag. Naturen mangler nemlig plads i Danmark, 
og plads er dyrt at købe fri til naturformål. I samme øjeblik politikerne beslutter et mål 
for hvor meget areal som skal disponeres til vild natur i Danmark, så bliver det klart for 
alle at plads koster penge. Og så vil der ikke længere være råd til at etablere forstlig 
produktionsskov på offentligt ejede arealer, fordi de naturligvis skal udlægges til natur 
for at nå målet om pladsreservation til natur. 

5) Hvis man som DN skal kunne forsvare træplantning, mener jeg man skal italesætte det 
som en naturgenoprettende foranstaltning hvor man igangsætter successionen ved at 
etablere små klynger af buske og træer på arealet. Måske 100 træer og buske per ha – 
ikke 4000. Med det formål at skabe varig urørt natur. 

 
Når alt dette er sagt, så er det min opfattelse at DN er faldet for rendyrket forstlig 
propagandavirksomhed fra skovdyrkerinteresserne i Growing Trees Network. Skovdyrkerne 
vejrer morgenluft og vil gøre alt hvad de kan for at få gang i forretningen og få styrket deres 
image. Seneste tiltag er den legendarisk uvederhæftige publikation Dyrk Skoven.  
 
Venlig hilsen 
Rasmus Ejrnæs                           
 
 

Kære alle 

Jeg kan helt og fuldt tilslutte mig Rasmus' opsummering. Den dækker fint den kritik som jeg selv kom med: 
 
1) Plantning af træer som klimatiltag er - på kort sigt - langt mindre effektivt at at standse skovning af træer 
i eksisterende skov.  
2) Plantning af plantage er dyrt og ineffektivt som tiltag for biodiversitet. 
3) At medvirke til at offentligt ejet jord beslaglægges til skovrejsning er at legitimere prioriteringer hos 
offentlige instanser, som hverken indebærer løsninger på klima- eller biodiversitetskrisen. 
4) Sagt helt uden omsvøb: Stærke kræfter i skovbrugsindustrien opererer som Den grønne Omstillings 
lykkeriddere, der egentlig blot vil blive ved med at gøre det de selv finder bedst, men som øjner en chance 
for at få offentlighedens anerkendelse og offentlig støtte. Første etape var fliseventyret, anden etape er 
skovrejsning. Jeg har svært ved at se at DNs formål kan være alignet med deres. 
 
Rasmus henviser til en bog der udkom i forrige uge, Klimaskoven hedder den retteligt. Den er svær ikke at 
opfatte som en del af samme velorkestrede kampagne for mere skovbrug. Bogen er decideret løgnagtig, 
både i forhold til bæredygtighed, klima og biodiversitet. Jeg paster min anmeldelse (fra Biodiversitet.dk) af 
bogens biodiversitetskapitel nedenfor. 
 
vh / Hans Henrik 
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