
Plant træer for klimaet og biodiversiteten 

I det følgende skitseres overordnet Verdens Skoves konceptforslag til etablering af skov 
finansieret af en landsindsamling.  

Formålet er at vægte indsats målrettet klima og biodiversitet lige højt. 

Verdens Skove anbefaler at de indsamlede midler primært går til nr. 1 og dernæst nr. 2. 
Forslag nummer 3 er det mindst anbefalelsesværdige, da det ikke anses for at være det 
bedste samlet set for klima og biodiversitet. 

1) Opkøb/fredning
Ophør af udtag af træ i eksisterende skov.
Udlæg af arealer med både gammelskov /lysåbne arealer med gamle træer/ kombination
af skov og lysåbent til varig natur. Kan evt. kombineres med meget begrænset plantning af
hjemmehørende arter som eksempelvis lysåbne og insektbestøvede træer og buske der
vil øge områdets biodiversitet.
Genskab naturlig hydrologi på arealet.

2) Plante biodiversitetsskov
I gennemsnit maks. 500 planter/ha, hjemmehørende og gerne blomstrende træer og
buske pr. ha. i vekslende tætheder.
Træer og buske skal være hjemmehørende, primært lysåbne og insektbestøvede arter.
Genskab naturlig hydrologi på arealet.

3) Skovrejsning til produktion
Maks. 2.500 planter/ha. Prioriter eg og/eller skovfyr som hovedtræarter, da de er lysåbne
med mange tilknyttede arter og har potentielt lang omdriftstid. Begge arter er
underrepræsenterede i de nuværende driftsskove.
Alle træer og buske skal være hjemmehørende, og der skal være buske og blomstrende
træer der insektbestøves indblandet – som minimum i brede ydre og indre skovbryn.

Udvælgelseskriterier 
● Antallet (variation) af hjemmehørende buske og træer anvendt til plantning.
● Andelen af arealet der er udlagt til naturlig succession – gerne kombineret med

helårsgræsning.
● Ikke støtte til produktionsskov på offentlige arealer.
● Andelen af gamle træer over normal omdriftsalder.
● Større arealer – jo større samlede arealer, eller sammenhæng med eksisterende

større naturarealer, jo højere prioritering.
● Områder med høj bioscore – jf. Bladt m.fl. 2016.
● Konkrete planer om helårsgræsning uden tilskudsfodring helt eller delvist på

arealerne.
● Primært mosejorde/vådbundsarealer/arealer med humusjord.


