
På Comwell Rebild Bakker i Rebild onsdag den 27. oktober 2021 

Urørt skov og klimaet – hvor, hvor meget, hvornår og hvorfor?
Vi hører igen og igen, at vi både har en klimakrise og en biodiversitetskrise. De skal begge imødegås – og her har skovene en 
helt central placering. På den ene side binder skovene CO2 fra atmosfæren og producerer træ – et af samfundets mest grønne 
og bæredygtige byggematerialer – og danner grundlaget for erstatning af fossilt fremstillede produkter. På den anden side giver 
bæredygtig skovdrift plads til et betydeligt dyre- og planteliv. Konferencen rejser en række afgørende spørgsmål, der er centrale at 
få belyst, for at udvikle en samlet fremadrettet strategi – en langsigtet plan – for de danske skove:

Kan disse to målsætninger forenes? Hvordan gør vi det klogest? Kan begge målsætninger nås samtidig med at danske 
arbejdspladser og virksomheder sikres, og uden at der fjernes udviklingsmuligheder og arbejdspladser fra landdistrikterne? 
Hvorhenne og hvor hurtigt skal de 75.000 ha urørt skov placeres for mest optimalt at understøtte bevaringen af 
biodiversiteten? Hvilke skovarter og skovbiotoper bør Danmark særligt understøtte i sin indsats for biodiversiteten – er der 
arter, som vi har et særligt ansvar for?

I Weekendavisen den 28. maj 2021 kunne man læse om statsminister Mette Frederiksens ”Tiårsplan” for udviklingen af Danmark. 
Heri understreges, at det er de ”faglærte uddannelser og provinsens produktionsvirksomheder, der skal tildeles hovedrollen for 
fremtidens økonomisk vækst og grønne omstilling”. Statsministeren udtaler desuden, at Coronahåndteringen og befolkningens 
reaktioner har givet troen på, at vi tør tænke anderledes og ikke lader os binde af tidligere tiders betragtninger.

FN’s Klimapanel, IPCC, præsenterede 9. august sin nye rapport for klimaets alarmerende tilstand, hvilket er endnu et bevis på, at 
det er på høje tid at handle.   

Vi tager stafetten op med skovkonferencen Klima, Træ og Urørt Skov 
Vi ønsker at debattere en fremadrettet strategi – en langsigtet plan – for de danske skove og følgeerhvervene med fokus på klimaet 
og den grønne omstilling, samtidig med at vi skaber mulighed for en større biodiversitet.

I Rold Skov ligger nogle af de største private og statslige højproduktive skove og savværker. Ønsket om stadig forbedring af 
biodiversiteten er et afgørende element i en bæredygtig skovdrift. Forståelsen af hvordan målrettet produktion af træ samtidig kan 
bidrage væsentligt til klimaforbedringerne, er helt central i en verden, der kan forvente 2-4 gange højere forbrug af træ inden 2050.

Vores politikere har besluttet, at der skal gøres noget ved begge dele. Udledningen af CO2 skal nedbringes med 70% inden 2030, og 
biodiversiteten skal her og nu tilgodeses med 75.000 ha urørt skov og 15 naturnationalparker. Det betyder investeringer på mange 
milliarder. Hvordan gør vi det klogest?

Skovkonferencen Klima, Træ og Urørt Skov afholdes af Rebild Kommune og Klima Rebild. 

Læs mere i det medfølgende program.
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