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Landbrug 

Den 4. september 2020 

 

 

Høring af udkast til lov om Klima-skovfonden 
 
Hermed sendes udkast til lov om Klima-skovfonden.  

 

Lovforslaget er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidigt 

offentliggjort på høringsportalen.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål til udkast til lov kan rettes til Charlotte Arp Vibegaard, carp@mfvm.dk, Mikael 

Kirkebæk, mik@mfvm.dk og Ann Sander Nielsen, anmsn@mfvm.dk. 

 
Baggrunden for lovforslag om Klima-skovfonden 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2. 

december 2019 aftale om finanslovens for 2020 og har herunder aftalt, at regeringen undersøger 

mulighederne for at etablere en skovfond i samarbejde mellem stat, kommuner, civilsamfundet og 

erhvervslivet. 

 

Lovforslaget har til formål at sætte rammerne for den danske Klima-skovfond, der oprettes som en 

uafhængig forvaltningsenhed inden for den statslige forvaltning. Formålet med Klima-skovfonden er at 

etablere et alternativ til private tiltag, som samtidigt sikrer reel effekt med højeste troværdighed ift. det 

danske drivhusgasregnskab. Klima-skovfonden etableres med et statsligt indskud på 100 mio. kr. i 

2020. Det er desuden en central forudsætning i konstruktionen af fonden, at denne skal kunne tiltrække 

privat kapital til gennemførelse af fondens aktiviteter.  

 

Klima-skovfonden skal fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af 

skovbryn og udtagning af lavbundsjorder som tillæg til tilsvarende statslige indsatser særligt med 

henblik på at opnå nettoreduktion af drivhusgasudledning, sikre dokumentation for den opnåede 

nettoreduktion af drivhusgasudledning samt understøtte opnåelsen af Danmarks klimamål. Der vil 

således også kunne varetages synergieffekter som fx biodiversitet m.v. 
 
Høringssvar 

Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

den 2. oktober 2020. Senere indkomne høringssvar vil ikke blive taget i betragtning.  
 
Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med cc. til carp@mfvm.dk, mik@mfvm.dk og 
anmsn@mfvm.dk. I høringssvar bedes angivet journalnummer 2020-16152 i emnefeltet.  
 
Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter endt høring. 
Dette gælder også Datatilsynets eventuelle høringssvar. Ved afgivelse af høringssvar gives der 
samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders navn og mailadresse.  

Til alle høringsparter 
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Med venlig hilsen  

 

Kontorchef Sofus Rex 

 

Landbrug 

Miljø- og Fødevareministeriets Departement 

 

 

 

 

 


