
1



2

Danmark er bagud på træ. Vi skal rejse skov i et hidtil uset tempo, da det haster med at få 
trukket CO2 ud af atmosfæren og få styrket vores forsyning af bæredygtigt træ. For midt i klima-
udfordringen er der opstået en akut mangel på dansk træ til at skabe de klimavenlige produkter, der 
skal fortrænge CO2-tunge materialer i bygninger, boliger og møbler. I dag producerer vi i Danmark 
kun nok gavntræ til at dække ca. en femtedel af vores forbrug1. Det er alt for lidt. For vi skal i langt  
højere grad bruge materialer og produkter fremstillet i træ til at bekæmpe klimaforandringerne.

Træ- og Møbelindustrien (TMI) ønsker, at den kommende skovplan vender den negative ud- 
vikling, håndterer den aktuelle forsyningskrise og sætter markante mål for fremtidens skovrejsning  
og træproduktion. 

Danmark skal være mere selvforsynende med bæredygtigt træ  
Vi skal på sigt fordoble vores produktion af bæredygtigt træ, så Danmark selv kan levere mindst 40-50 pct. af vores eget forbrug1. 
Det svarer til mere end en fordobling sammenlignet med i dag. Det kræver, at vi hurtigere end planlagt indfrier det nationale skovmål 
om at fordoble Danmarks skovareal, som blev sat af Folketinget i 1989. TMI mener, at målet skal nås allerede i 2060. Det er helt 
afgørende for, at Danmark hurtigt får mere klimaskov og en stabil, langvarig træforsyning.

Træ- og Møbelindustriens ambitiøse målsætning forudsætter blandt andet, at vi næsten tidobler den aktuelle årlige skovrejsning, så vi i 
snit opfører ca. 12.500 ha ny skov hvert eneste år frem mod 2040, og resten frem mod 2060, hvor den samlede målsætning på 1,1 mio. ha 
skov i Danmark skal være indfriet.
 
Samtidig skal vi stille krav om, at alt skov skal være certificeret bæredygtigt, så vi derigennem sikrer 10 pct. af arealet til urørt skov 
og biodiversitet. Det giver os i 2060 mindst 100.000 ha biodiversitetsskov.

KLIMAET HAR BRUG FOR, AT VI PLANTER,  
FÆLDER OG ANVENDER MERE TRÆ

1  Skovstatistik, Københavns Universitet (2020). 

Store ambitioner kræver nyt klimapartnerskab 
Ambitionerne er store, og de tvinger os til at tænke nyt. Vi skal danne nye alliancer på tværs af aktører i skov- og træindustrien, grønne 
investorer, myndigheder og politikere. Med skovplanen skal der etableres et nyt og forpligtende klimapartnerskab for dansk skov- og 
træproduktion, hvor vi sammen skaber rammerne til at fremskaffe finansiering til at sikre den nødvendige vækst i udbuddet af 
bæredygtigt træ. Træ- og Møbelindustrien er klar til at bidrage og påtage sig sin del af samfundsopgaven. 

Træ- og Møbelindustrien (TMI) bidrager til Danmarks klimaindsats og grønne økonomi.  
De 300 danske medlemsvirksomheder beskæftiger mere end 12.000 medarbejdere, der hver 
dag fremstiller klimavenlige træprodukter, der anvendes til byggeri og i vores boliger. Og de 
producerer de verdenskendte danske møbelklassikere i træ, der er med til at brande Danmark 
som et bæredygtigt designland. 
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Træ er et af vores bedste klimaredskaber 
Jo mere skov vi planter, des mere CO2 trækker vi ud af atmosfæren, når træerne vokser. Jo 
mere skov, vi certificerer, des mere bæredygtig skovdrift, biodiversitet og naturbeskyttelse 
får vi. Og når vi giver plads til, at skovene kan producere bæredygtigt træ til at fremstille 
bygninger og langtidsholdbare materialer til vores boliger og møbler, bruger vi træet som 
et CO2-lager. Derudover opnår vi en yderligere stor klimagevinst, da træprodukterne 
samtidig fortrænger CO2 fra produktionen af konventionelle og energikrævende bygge- og 
møbelmaterialer. Hvis vi ikke anvender træet, udledes CO2en igen, når træet i skoven ældes, 
bliver sygt eller dør. Og derved går vi glip af klimagevinsten.

Hver gang vi planter 100.000 ha ny klimaskov, får vi et stort CO2-optag og store mængder træ 
til forbrug, som kan erstatte klimatunge alternativer. Samtidig bliver 10.000 ha til urørt skov 
og biodiversitetsformål. 

Træproduktion
1.500.000 

m3/år

CO2-lager (skov)
1.4 mio. tons/

CO2/år

Substitutionseffekten 
– anvende træprodukter 
frem for alternativer
0.6 mio tons/CO2/år

Urørt skov og
biodiversitetsformål

10.000 ha

Gavntræ
645.000 m3/år

CO2-lager (træprodukter)
0.3 mio. tons CO2/år

Biomasse til energi 
(restprodukter): 
855.000 m3 pr. år

Træproduktion
1.500.000 m3/år

100.000 HA KLIMASKOV* 

Kilder illustration: Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., & Bentsen, N. S., (2019). Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat. Pekka Leskinen, Giuseppe Cardellini, Sara González-García, 
Elias Hurmekoski, Roger Sathre, Jyri Seppälä, Carolyn Smyth, Tobias Stern and Pieter Johannes Verkerk. (2018). Substitution effects of wood-based products in climate change mitigation.  
From Science to Policy 7. European Forest Institute. CO2-lagerberegner. www.trae.dk/artikel/co2-lagerberegner Nord-Larsen, T., Johannsen, VK., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M., & Jørgensen,  
B. B. (2021). Skovstatistik 2020. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

*Beregnet gennemsnit over 100 år i hurtigtvoksende klimaskov
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Træ er et af vores bedste klimaredskaber til at løse klimaudfordringen. Det er derfor et klimaproblem, 
at Danmarks adgang til bæredygtigt træ er under et massivt pres. Udviklingen ser desværre ud til at 
fortsætte, og den modarbejder de danske klimamål, da den tvinger os som samfund til at fravælge 
klimavenlige produkter fremstillet i træ. Det er ikke holdbart.

ADGANGEN TIL TRÆ ER UNDER PRES

Vi er langt fra det politiske skovmål 
De sidste 30 år har vi kun øget vores skovareal med ca. 100.000 ha. Vi er derfor fortsat langt fra at indfri det politiske 
mål fra 1989 om at fordoble skovarealet frem mod 2070-20902, da det kræver mere end 450.000 ha ny skov. Siden 
målet blev sat, er skovarealet vokset med i gennemsnit ca. 3.000 ha pr. år. I de seneste år har tilvæksten ligget på blot 
ca. 1.400 ha pr. år3. Der er derfor brug for næsten en tidobling sammenlignet med den aktuelle skovtilvækst.

Konsekvens  → 
Ca. 450.000 ha ny skov skal rejses, før skov udgør 25 pct. af Danmarks areal. Vi anbefaler, at målet 
indfries i 2060 ved at rejse i gennemsnit 12.500 ha skov hvert år frem mod 2040 og resten frem mod 2060.

Politiske aftaler reducerer træproduktionen i statens skove 
De seneste års politiske aftaler inden for skovområdet har medført en faldende forsyning af certificeret træ af høj 
kvalitet fra statens skove. Med målet om 75.000 ha urørt skov i de statslige skove bliver al statens løvtræsproduktion 
udfaset frem mod 2027. Det kan de private skove ikke kompensere for. Derudover har man i landbrugsaftalen fra 
efteråret 2021 besluttet at reducere statens træproduktion – for områder der ikke er udlagt til urørt skov – med en 
femtedel i perioden 2026-2031. Det vil blot forværre adgangen til dansk produceret gavntræ i en tid, hvor vi har brug 
for træet. Det bør derfor droppes.

Konsekvens → 
33 pct. af savværkernes danske løvtræsforsyninger og 24 pct. af nåletræsforsyningen er hidtil 
kommet fra statsskovene. Dette kan de private skove ikke kompensere for og vil føre til øget import. 
Udbuddet af certificeret træ vil kraftigt formindskes, herunder vil produktion af FSC-certificeret træ 
næsten ophøre.

 

Det internationale marked for bæredygtigt træ er udfordret – særligt pga. krigen i Ukraine 
Corona-pandemien har flere steder i Europa sat træproduktionen på pause og vanskeliggjort transporten af træ. Og 
senest har Ruslands invasion af Ukraine reduceret Danmarks såvel øvrige europæiske landes muligheder for import af 
bæredygtigt træ markant fra et område, der rummer en trediedel af verdens certificerede skovareal. Det kan blive en 
langvarig udfordring.

Danske træforbrugende virksomheder kan derfor ikke få deres vanlige forsyninger af træ til bygninger og boliger, og 
den anerkendte danske møbelindustri får sværere ved at producere de danske møbelklassikere.

Samtidig øges den internationale efterspørgsel efter træ konstant ført an af Kina, som har verdens største træindustri 
uden at have en egen skovressource pga. tidligere over-udnyttelse. Kina opkøber derfor store mængder træ på det 
internationale marked. Det forværrer situationen for den danske træ- og møbelindustri.

Konsekvens → 
Træforsyningen er generelt udfordret. Øgede krav om dokumenteret bæredygtighed kræver mere certificeret 
træ. Vi risikerer rødt lys for den grønne omstilling, når der bliver mangel på certificeret bæredygtigt træ.

 

2  I 1989 satte et bredt flertal i Folketinget det mål, at Danmarks skovareal skal fordobles over en skovgeneration, dvs. en 80-100 års periode.  
3  Dansk Skovforening: ”Fakta om Danmarks skove”.
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Det politiske mål om at fordoble det danske skovareal, så det 
dækker 25 pct. af det samlede areal, skal fremrykkes, så vi når det 
senest i 2060. Det betyder, at vi i 2060 skal have knap 1,1 mio. ha 
skov i Danmark. I dag har vi ca. 630.000 ha. Vi mangler derfor ca. 
450.000 ha ny skov, hvorfor der hvert år frem mod 2040 i snit skal 
rejses ca. 12.500 ha ny skov i Danmark. Det svarer til næsten en 
tidobling sammenlignet med de seneste års årlige skovrejsning på 
blot 1.400 ha4. For at sikre, at vi hurtigt kommer i gang, anbefaler 
TMI, at skovplanen skal indeholde tiltag, der frem mod 2030 
skaber mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, og frem mod 2040 
mindst 250.000 ha. Dermed sikrer vi, at det danske skovareal 
udvides til 17,5 pct. i 2030, 20 pct. i 2040 og 25 pct. i 2060. 

Danmark skal være foregangsland på bæredygtig skovdrift. 
TMI er enige med Skovrådet i, at certificering under en aner-
kendt cerificeringsordning (PEFC eller FSC) er den bedste 
måde at dokumentere, at træet er bæredygtigt produceret. 

TMI anbefaler, at alle skovarealer over 50 ha skal være cer-
tificeret i 2030. Når skovene er certificerede, sikrer vi, at de 
forvaltes bæredygtigt, og at ca. 10 pct. af arealerne automatisk 
afsættes til urørt skov og biodiversitetsformål, som kan under-
støtte EU-målet om 30 pct. beskyttede arealer i 2030.

Målet skal blandt andet realiseres gennem fire delmål: 

1. 2.

I 1989 satte et bredt flertal i Folketinget det mål, at  
Danmarks skovareal skal fordobles over en skovgeneration, 
dvs. en 80-100 års periode.

Der er i dag ca. 630.000 ha skov i Danmark, hvoraf 
kun ca. 1/3 er certificeret. Det er især de private skove, 
der endnu ikke er certificeret.

4  Dansk Skovforening.

Styrke skovenes forsyning af  
bæredygtigt træ til bygninger, boliger og møbler

Skovplanen skal indeholde et selvstændigt mål om at øge og anvende de danske skoves produktion 
af bæredygtigt træ. De danske skove skal i fremtiden producere nok bæredygtigt træ til at kunne 

dække mindst 40-50 pct. af det fremtidige danske behov, herunder i bygningssektoren og træ- og 
møbelindustrien. Det svarer til en fordobling af den aktuelle selvforsyningsgrad på i dag ca. 20-25 pct.

Forsyning af bæredygtigt træ fra danske skove dækker i dag blot 20-25 pct. af Danmarks  
behov. Træ- og Møbelindustrien anbefaler regeringen og Folketinget at lave en skovplan, der 
hurtigst muligt såvel som langvarigt skaber grobund for en stærkere og større forsyning af 
bæredygtigt dansk træ med respekt for biodiversitet og naturbeskyttelsen.  

DANMARKS SELVFORSYNING AF BÆREDYGTIGT  
TRÆ SKAL FORDOBLES – SKOVPLANEN SKAL LEVERE

TMI ANBEFALER, AT DER MED SKOVPLANEN SÆTTES ET MÅL OM AT:

Forøg den årlige skovrejsning næsten tifoldigt, 
så det danske skovareal er fordoblet i 2060  

Sæt mål om 100 pct. certificeret bæredygtig  
skovdrift i 2030 og afsæt derigennem plads 
til 10 pct. urørt skov og biodiversitet 
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Skovplanen skal også sikre langsigtede private investeringer i produktionsskov, 
et nyt klimapartnerskab for skovene og bred inddragelse af interessenter.

YDERLIGERE TILTAG I SKOVPLANEN

De statslige skove er blandt Danmarks mest produktive ift. at  
levere certificeret træ af høj kvalitet. Derfor bør man ikke politisk 
blive ved med at reducere i statens træproduktion. Det gør 
Danmark mindre selvforsynende, endnu mere afhængige af  
import af træ fra udlandet, og vi tager som land ikke et til-
strækkeligt ansvar for selv at producere træ i en tid, hvor træ 
er et vigtigt klimaråstof efterspurgt i hele verden.

Skovplanen skal derfor sikre, at vi indfaser målet om 75.000 ha 
urørt skov klogt. Vi skal undgå et stop for produktionen af løvtræ 
i statens skove ved bl.a. at udlægge urørt skov på tværs af både 
de statslige og private skove, og ved at indfase målene i takt med 
skovarealets udvidelse. Delmålet om 100 pct. certificering af alle 
danske skove (over 50 ha) kan bidrage til at nå målet om 75.000  
ha urørt skov uden for de statslige skove.

Derudover bør beslutningen om at reducere statens træproduktion, 

Der skal gennemføres en grundig træstrømsanalyse, der viser, 
hvor meget indenlandsk og udenlandsk træ, der anvendes i 
Danmark, og dermed hvor meget den danske træproduktion  
bør øges, så vi sikrer, at vi har nok bæredygtigt gavntræ til 
rådighed til at dække mindst 40-50 pct. af det danske behov. 
 
Derudover skal vi have identificeret de lovgivningsmæssige 
barrierer, der hindrer en accelereret investering i skovrejsning – 
både privat, kommunalt og statsligt. 

3.

4.

Øg produktionen af bæredygtigt 
træ i statens skove 

Få mere viden

Hvordan kan vi hurtigt øge mængden af dansk certificeret træ?

5  Dette er besluttet med landbrugsaftalen fra oktober 2021. 

Hjælp investeringer i ny produktionsskov på vej

Gør det muligt for forsikrings- og pensionskasser  
at investere i og drive klimaskov 
Skovplanen skal være med til at realisere ønsket fra pensions- og 
forsikringsbranchen om ikke blot at kunne eje, men også drive 
produktionsskov via et datterselskab, som et såkaldt accessorisk 
servicevirksomhed7. 

Forsikring og Pension har tilkendegivet, at branchen vil 
investere yderligere 350 mia. kr. i klimatiltag frem mod 2030. 

Det er oplagt at omdanne danskernes mange pensions- og 
forsikringsindbetalinger til mere skov og træproduktion – især når 
danskerne i stigende grad kræver, at deres opsparing investeres 
klimarigtigt. Vi skal derfor have reglerne ændret efter svensk 
lovgivning, hvor dette allerede er muligt. 

Kommunale arealudviklingsselskaber skal  
øremærke arealer og sikre private investeringer 
Vi skal fremme muligheden for, at kommuner og grønne 

som ikke er udlagt til urørt skov5, med en femtedel i perioden 
2026-2031 helt aflyses, taget den akutte forsyningskrise i 
betragtning. Landbruget bør selv opnå sine klimareduktioner 
uden at hente disse i skoven, hvor hugststop reelt fører til en 
øget klimabelastning, da det medfører mangel på træ til at 
erstatte de CO2-holdige materialer i f.eks. byggebranchen og 
træ- og møbelindustrien.  

•   Undgå stop for produktionen af løvtræ i statens skove ifm. 
 at udlægge urørt skov på tværs af statslige og private skove.

•   Alle skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret  
 bæredygtigt i 2030.

•   Aflys reduktionen af statens træproduktion, 
 i områder som ikke er udlagt til urørt skov.

•   Kommuner og regioner skal – ligesom staten –  
 forpligtes til kun at indkøbe certificeret træ.

•   Nye offentlige bygninger skal leve op til den  
 frivillige CO2-klasse på 8 kg/CO2-ækv/m2 pr. år.

•   Genindfør tilskuddet til grønne driftsplaner.



En næsten tidobling af den gennemsnitlige årlige skovrejsning er 
et ambitiøst mål og kalder på nytænkning, nye alliancer mellem 
regering, myndigheder og erhvervsliv, hvor der kan skabes nye 
finansierings-modeller og markedsmuligheder. 

Derfor foreslår TMI, at regeringen etablerer et nyt klima- 
partnerskab for dansk skov- og træproduktion. Klimapartner-
skabet skal indgås i tæt samarbejde med erhvervslivet inden  
for den samlede værdikæde af skovproduktion og produktion  
af træprodukter, samt med de traditionelle og nye private 
investorer, herunder danske pensions- og forsikringsselskaber,  
der allerede har vist interesse for at eje, drive og rejse klimaskove6. 

Regeringen, Folketinget, kommuner, dansk erhvervsliv og 
grønne investorer skal via partnerskabet finde veje til at rejse 
den nødvendige kapital samt sikre det nødvendige aftag af 
dansk bæredygtigt gavntræ. Vi skal bruge partnerskabet til 
at identificere og få nedbrudt de regulatoriske og finansielle 
barrierer, der i dag medfører en for langsom investering i 
skovrejsning og produktionsskov. 

Klimapartnerskabet skal være et selvstændigt partnerskab med 
fokus på at fremme skovens og træets bidrag til de danske klimamål 
og grønne udvikling af dansk erhvervsliv. Til sammenligning er 
Skovrådet et rådgivningsorgan for Miljøministeriet ift. skove og 
skovbrugsfaglige spørgsmål, hvilket det fortsat skal være. 

Branchen vil binde sig til indkøb af certificeret træ 
TMI ønsker at indgå i klimapartnerskabet med regeringen. De 
danske virksomheder inden for træ- og møbelindustrien er afhængige 
af adgangen til bæredygtigt dansk træ, og branchen er klar til at 
tage ansvar for, at der er en efterspørgsel på dansk, certi- 
ficeret træ i takt med, at Danmark øger sin egenproduktion. 

Når TMI anbefaler 100 pct. certificerede bæredygtige danske 
skove (over 50 ha), så er branchen klar til at hjælpe omstillingen 
på vej. TMI arbejder for, at branchen frem mod 2030 udelukkende 
anvender certificeret træ i hele forsyningskæden. Dette afhænger af, 
at udbuddet af certificeret, dansk træ tilsvarende bliver øget. Målet vil 
desuden bidrage til bæredygtig skovdrift og biodiversitetshensyn 
også i udenlandske skove, hvorfra danske virksomheder fortsat vil 
hente betydelige mængder træ.

6  Altinget”Pensionskasser vil kunne eje og drive klimaskove”. (18. marts 2022) 
7  I forbindelse med lovforslag L118 (foråret 2022) udtrykte erhvervsminister Simon Kollerup opbakning til at undersøge, hvorvidt EU-regler er forenlige med forsikring- og pensionsbranchens 
forslag. Denne undersøgelse bør ske hurtigst muligt, og den danske lovgivning tilpasses med inspiration fra den svenske model.  
8 Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 24. april 2022 af Birgit S. Hansen, Frank Schmidt-Hansen og Kent Damsgaard. Henholdsvis formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, formand for KL’s 
Adhoc-udvalg for klimasamarbejde og adm. direktør i Forsikring & Pension.

Etabler et klimapartnerskab, som sikrer den  
nødvendige kapital, udbud og efterspørgsel

Skovene har en stor betydning for vores samfund. Derfor er det 
vigtigt, at interessenter på tværs af sektorer og med forskellig 
indsigt, viden og interesse i skovene bliver inddraget i processen 
med at udvikle selve skovplanen, præcis som det fremgår af 
finanslovsaftalen for 2022. 

Vi har brug for ekspertviden fra universiteterne, fra skovejerne, 
fra biologerne, fra certificeringsorganisationerne såvel fra de 
vigtige danske erhverv, hvor træ udgør kernen i produktionen. 
Samarbejde er nødvendigt på tværs af Miljø-, Klima-, Erhvervs- 
og Finansministerierne, så vi får bredt funderede og holdbare 
løsninger. Træ- og Møbelindustrien ser frem til at bidrage. 

Inddrag et bredt felt af interessenter  
i udviklingen af skovplanen

”I Sverige kan pensions- og forsikringsselskaber allerede 
eje og drive skove [via et datterselskab]. Vi ønsker, at 
de danske regler kommer på omgangshøjde med dem. 
Vores forslag vil sikre, at der kommer klarhed, så pen-
sionskasser får bedre mulighed for at lave produkter, hvor 
økonomiske aftryk og klimahensyn går hånd i hånd.”  
Jan V. Hansen, vicedirektør i F&P (Altinget, 18. marts 2022)

investorer kan indgå i nye samarbejder om at udpege skovarealer 
og investere i skovrejsning. TMI støtter Kommunernes 
Landsforenings og Forsikring & Pensions forslag om at etablere 
arealudviklingsselskaber til klimaprojekter herunder etablering 
af ny skov. Med arealudviklingsmodellen bringer kommunerne 
oplagte arealer i spil, og investorerne kommer med kapitalen. 
Dermed etablerer man et stærkt offentligt-privat partnerskab, 
hvor man samtidig tager hensyn til lokale forhold, og at borgerne 
kan blive inddraget i projektet fra start8. 

Der er potentiale i grønne statsobligationer 
I januar 2022 rejste Nationalbanken 5 mia. kr. til klima-
investeringer inden for transport og produktion af vedvarende 
energi via statsobligationer, men der blev budt ind med hele 23 
mia. kr. fra grønne investorer. Det viser, at interessen fra grønne 
investorer er der, og de lavere finansieringsomkostninger gør det 
billigere for staten at understøtte investering i skovrejsning. Når 

staten har behov for at optage gæld, bør mulighederne afsøges 
for at udstede grønne obligationer til en mere fordelagtig rente 
end den, der kan opnås for traditionelle obligationer. Midlerne 
herfra bliver dermed kanaliseret direkte i grønne tiltag, herunder 
skovrejsning, uden at det går udover statens renteudgifter. 
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Skovplanen skal styrke forsyningen af bæredygtigt træ til bygninger, boliger og møbler fra de danske skove på kort såvel som langt sigt 
og have som mål at fordoble Danmarks selvforsyningsgrad fra 20-25 pct. i dag til 40-50 pct. over en årrække.  

For at understøtte dette overordnede mål præsenterer TMI her de vigtigste politiske anbefalinger til skovplanen. De bidrager hver især 
til indfrielsen af fire politiske delmål:

Forøg den årlige skovrejsning 
tifoldigt, så det danske skovareal 

udgør 25 pct. af landarealet  
i 2060

Øg produktionen 
af bæredygtigt træ 

i statens skove

Sæt mål om 100 pct. certificeret 
bæredygtig skovdrift i 2030 og afsæt 

derigennem plads til 10 pct. urørt 
skov og biodiversitet

Få mere 
viden

ANBEFALINGER TIL SKOVPLANEN

KLIMAET VENTER PÅ HANDLING.  
TMI HAR KONKRETE ANBEFALINGER

1. Forøg den årlige skovrejsning tifoldigt, så det danske skovareal udgør 25 pct. af landarealet i 2060

Det danske skovareal skal 
fordobles frem mod 2060 – det 
kræver en tidobling af den 
nuværende årlige skovrejsning

• Det politiske mål fra 1989 om at fordoble det danske skovareal, så det dækker 25 pct. af det 
samlede areal, skal indfries i senest 2060. Det betyder, at vi i 2060 skal have knap 1,1 mio. ha skov 
i Danmark, hvilket kræver, at der hvert år i gennemsnit rejses ca. 12.500 ha ny skov i Danmark 
frem mod 2040 og resten frem mod 2060. Det svarer til næsten en tidobling sammenlignet med 
de seneste års årlige skovrejsning på blot 1.400 ha. 

• Frem mod 2030 skal der rejses mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, og frem mod 2040 skal 
vi have rejst mindst 250.000 ha ny skov. Dermed udvides det danske skovareal til 17,5 pct. i 
2030 og 20 pct. i 2040.

TMI vurderer, at udviklingen kræver investeringer for mindst 0,5 mia. kr. årligt til skovrejsning. Der 
er brug for at prioritere yderligere midler hertil, fx via den grønne fond, klimaskovfonden og nye 
politiske aftaler. Samt at man fremmer yderligere investeringer gennem et nyt klimapartnerskab 
for dansk skov- og træproduktion, herunder ved at forbedre investeringsmulighederne for staten, 
kommunerne og forsikring og pensionsbranchen, samt øvrige investorer med interesse i langsigtede 
investeringer i grøn omstilling.

Klimapartnerskab for dansk 
skov- og træproduktion skal 
sikre finansiering mv.

• Regeringen skal etablere et klimapartnerskab for dansk skov- og træproduktion, hvor der ind-
gås et tæt samarbejde med erhvervslivet inden for den samlede værdikæde af skovproduktion 
og produktion af træprodukter samt med potentielle private investorer, herunder danske pen-
sionskasser. Klimapartnerskabet skal være med til at sikre den nødvendige kommercielle inves-
tering i skovrejsning, træproduktion og efterspørgsel for at understøtte de danske klimamål. 

Støt indsatsen for hurtigt 
voksende træer

• De afsatte midler til skovrejsning fra bl.a. landbrugsaftalen skal bl.a. understøtte rejsning af  
hurtigt voksende træer, herunder nåletræer med et stort CO2-optag. Dermed kan denne  
indsats bidrage til klimamålet i 2030 og øge adgangen til træ hurtigst muligt.

Kommunale skovplaner • Alle landets kommuner skal inden 2025 udarbejde en individuel skovplan, der understøtter indfri-
elsen af målet om en fordobling af Danmarks skovareal i 2060 sammenlignet med 1989. Dermed 
skal kommunerne indarbejde skovudbygning i kommuneplanerne og herunder udpege arealer, der 
kan bidrage til at indfri en national skovrejsning på årligt ca. 12.500 ha skov. Det svarer til en næsten 
tidobling ift. i dag. KL skal bidrage med overordnet koordinering for indfrielse af målsætningen.  

• Som del heraf skal det undersøges, om planloven eller anden lovgivning bør ændres for at gøre 
det lettere for kommunerne at etablere mere skov. 

Det kan eventuelt ske ifm. implementeringen af den nye aftale om planloven fra juni 2022, der 
hovedsagligt fokuserer på udbygningen af grøn energi.

2. 4.1. 3.
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ANBEFALINGER TIL SKOVPLANEN

9  I forbindelse med lovforslag L118 (foråret 2022) udtrykte erhvervsminister Simon Kollerup opbakning til at undersøge, hvorvidt EU-regler er forenlige med 
forsikring og pensionsbranchens forslag. Denne undersøgelse bør ske hurtigst muligt, og den danske lovgivning tilpasses med inspiration fra den svenske model. 

Gør det muligt for forsikrings- 
og pensionskasser at investere i 
og drive klimaskov

• Lovgivningen skal muliggøre, at pensions- og forsikringsbranchen både kan eje og  
drive produktionsskov via et datterselskab som en såkaldt accessorisk servicevirksomhed9. 

Styrk mulighederne 
for kommunale 
arealudviklingsselskaber

• TMI støtter KLs og Forsikring & Pensions forslag om at etablere arealudviklingsselskaber  
til klimaprojekter herunder etablering af ny skov. Dette skal fremmes f.eks. via planloven.

Udsted grønne statslige 
obligationer

• Når staten har behov for at optage gæld, bør mulighederne afsøges for at udstede grønne 
obligationer til en mere fordelagtig rente end den, der kan opnås for traditionelle obligationer. 
Midlerne herfra bliver dermed kanaliseret direkte i grønne tiltag, herunder skovrejsning, uden 
at det går udover statens renteudgifter.

2. Sæt mål om 100 pct. certificeret bæredygtig skovdrift i 2030 og afsæt derigennem  
plads til 10 pct. urørt skov og biodiversitet

100 pct. certificeret skov • Sæt et mål om, at alle danske skovarealer over 50 ha skal drives certificeret bæredygtigt 
gennem f.eks. FSC og PEFC. TMI foreslår, at målet er indfriet i senest 2030. Når skovene er 
certificerede, udlægges 10 pct. af arealerne automatisk til urørt skov og biodiversitetsformål 
og vil derigennem bidrage nå målet om bedre biodiversitet. Målet indfries ved at stille krav i 
Skovloven om, at al træproduktion skal dokumenteres bæredygtig.

Reserver 10 pct. af arealer til 
urørt skov og biodiversitetsformål

• Med målet om 100 pct. certificeret bæredygtig skovdrift udlægges 10 pct. af arealerne  
automatisk til urørt skov og biodiversitetsformål.

Styrk efterspørgslen på 
certificeret træ

Når der stilles krav om 100 pct. certificerede skove, skal skovejerne opleve en øget efterspørgsel på 
deres træ. Det kan bl.a. styrkes ved: 

• Krav om 80 pct. grønne offentlige indkøb i 2025 
          Den offentlige sektor skal som Danmarks største indkøber med et budget på 80 mia. kr. gå 

forrest i anvendelsen af dokumenteret bæredygtigt træ.  

 Implementeringen af ’Strategi for grønne offentlige indkøb’ bør derfor suppleres med et krav 
om, at 80 pct. af alle offentlige indkøb er grønne i 2025. Det vil sige, at alle nye bygninger i 
det offentlige skal leve op til den frivillige CO2-klasse på 8 kg/CO2-ækv/m2 pr. år, som indgår 
i regeringens strategi for bæredygtigt byggeri. Der findes allerede krav om, at træ skal være 
dokumenteret bæredygtigt, når staten er indkøber. Dette krav bør udvides til at gælde alle 
offentlige instansers træindkøb, herunder også kommuner og regioner. Dette vil øge efter-
spørgslen på certificeret træ, da certificering er den enkleste metode til at sikre dokumen- 
tation for bæredygtighed. 

• Branchen vil forpligte sig til indkøb
          Den danske træ- og møbelindustri ønsker at forpligte sig til at sikre afsætning for bæredygtigt 

træ i hele forsyningskæden. Forpligtelsen skal indføres gennem dialog med branchen og kan 
indfases frem mod 2030, såfremt det danske udbud understøtter dette.

Genindfør tilskuddet til  
grønne driftsplaner

• For at hjælpe certificeringen på vej i private skove bør den tidligere tilskudspulje til 
grønne driftsplaner genindføres. Den skal – udover en øget efterspørgsel på certificeret 
træ – være med til at skubbe på en generel certificering af de private skove. Der bør afsættes  
ca. 70-100 mio. kr. frem mod 2030 for at nå målet om 100 pct. certificering af skove over 50 ha.
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3. Øg produktionen af bæredygtigt gavntræ i statens skove

Klog implementering af  
målet om 75.000 ha urørt  
skov og reduktion af hugsten  
i statsskovene 

(jf. natur- og biodiversitetspakken 
og landbrugsaftalen)

• Det bør afprøves, om målet om 75.000 ha urørt skov i statsskovene i større grad end planlagt 
kan realiseres i de private skove, herunder via tinglysning og certificering, hvor der automatisk 
udlægges ca. 10 pct. af arealerne til urørt skov og biodiversitetsformål. Dermed skabes mulig-
hed for, at de mest produktive statsskove kan blive ved med at bidrage til klimaindsatsen ved 
forsyning af bæredygtigt træ. 

 
• Tempoet for indfasningen af urørt løvskov i statens skove bør genovervejes, så denne indfases 

over f.eks. 25 år frem for de planlagte seks år. Dette for at understøtte adgangen til certificeret 
kvalitetstræ, der skal benyttes til klimavenlige træprodukter, i en tid hvor den internationale 
forsyning er under pres. 

  
• Den planlagte reduktion på 20 pct. i hugsten i statsskovene i perioden 2026-2031, som ikke 

allerede er udlagt til urørt skov, skal aflyses, så man ikke fjerner udbuddet af træ (jf. landbrugs-
aftalen). 

4. Få mere viden

Gennemfør en 
træstrømsanalyse*

• Der skal gennemføres en træstrømsanalyse, der opgør strømmene af træforbruget inkl.  
import og eksport i alle de træforbrugende industrier. Træstrømsanalysen er nødvendig for at 
sikre et overblik over, hvordan dansk produceret træ anvendes i dag og manglen herpå. 

Serviceeftersyn af 
nuværende lovgivning*

• De lovgivningsmæssige barrierer, der spænder ben for en accelereret investering i ny  
skovrejsning, skal identificeres. Det gælder både private, kommunale og statslige investeringer.

ANBEFALINGER TIL SKOVPLANEN

*De 10 mio. kr., der er afsat til skovplanen med finanslovsaftalen for 2022, skal bl.a. anvendes hertil.
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