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Til Hedensted kommune 

20. april 2022 

MIK/JNL 

 

 

Tilsagn om støtte til demonstrationsprojekt Hedensted Folkeskov i Hedensted kommune 

På baggrund af ansøgning fra Hedensted kommune af 21. jan. 2022 meddeler Klimaskovfonden tilsagn om 

støtte på  

1.359.300 kroner (eksklusive moms) 

til finansiering af Hedensted Folkeskov klimaprojekt vedr. skovrejsning beliggende matrikel nr. 1dr, 1g, del 

af 1bk, del af 3b, del af 3h, 4h (Aarup, Hedensted) jf. bilag A, i alt18,9 hektar jf.  projektdokument (bilag A)1. 

Tilsagnet gælder på kommunalt ejede arealer. Tilsagnet gælder frem til 19. april 2024 (to år). 

Hovedformålet med projektet er at opnå en varig klima- og synergieffekt på arealet. Klimaeffekten fra 

projektet er indtil videre skønsmæssigt vurderet på baggrund af standardtal fra Miljøministeriet og 

Fødevareministeriet og opgjort til i alt ca. 10.200 tons CO2 ækvivalenter.  

Kommunen bedes indsende GIS fil (shape eller tab format) over projektområdet til 

klimaprojekter@klimaskovfonden.dk . 

 

  

 
1 I henhold til Lov nr. 2186 af 29/12/2020 om Den Danske Klimaskovfond, § 4 stk. 1 og § 5. 

mailto:info@klimaskovfonden.dk


Side 2 af 4 
 

 

Støttens omfang og vilkår 

Støtten ydes til : 

 

 

Posterne monitering, verifikation og kontrol vedrører alene Klimaskovfonden. 

Tilsagnsbeløbet er et maksimalt beløb, som Klimaskovfonden kan yde til finansiering af projektets 

gennemførelse. Beløbet kan udbetales af Klimaskovfonden til Hedensted kommune på baggrund af 

afholdte udgifter, som er dokumenteret med regninger/bilag. Der kan udbetales beløb i op til to rater. 

Nærmere procedure for udbetaling af tilskud vil blive meddelt senere. Der kan i særlige tilfælde være 

mulighed for tilsagnsforhøjelse. Dette kræver særskilt henvendelse til fonden herom med argumentation 

herfor.  

Det er muligt for kommunen at omdisponere udgifter inden for tilsagnet, således at udgifter afsat til 

naturgenopretning/biodiversitetshensyn, simple stier og kommunikation i stedet helt eller delvis anvendes 

til skovetablering, herunder renholdelse og hegnsudgifter. Hvis støtten fra Klimaskovfonden ikke dækker 

hele projektanlægget, og kommunen ikke selv har mulighed for at finansierer det resterende beløb, skal 

kommunen prioritere skovetablering, hegning og renholdelse over anlæg af eventuelle primitive natur- og 

friluftslivsforbedrende tiltag.  

 

Krav til skovetablering  

Skovetablering og drift af skovarealer skal ske efter kriterier for skovrejsning under Klimaskovfonden jf. 

Bilag B og inden for rammerne af de pålagte servitutter. Der eftersendes en servitutliste, som vil blive 

tinglyst på arealet. Servitutlisten vil tage udgangspunkt i følgende hovedvilkår for tilsagnet: 

- Arealet omfattes af fredskovspligt eller varig naturtilstand 

- Der er forbud mod sprøjtning og gødskning på projektarealet 
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- Lodsejer forpligtes til at dyrke skoven efter naturnære principper samt ekstensiv pleje af 

naturarealer, jf. bilag B 

- Der skal sikres offentlig adgang og vedligeholdelse af rekreative stier 

- Klimaskovfonden ejer retten til klimaeffekten og salg af denne 

Kommunen forpligtes herunder til, såfremt dette ikke er sket tidligere at udarbejde eller indhente en 

egentlig projektbeskrivelse med tilhørende skovkort, tilplantnings-, drifts- og plejeplan (skovplan). 

Skovplanen sendes til Klimaskovfonden til godkendelse og vil danne baggrund for en nærmere 

klimaberegning. Klimaskovfonden vender tilbage med en konsolideret beregning af klimaeffekt mv. efter 

fondens kommende model for beregning af CO2-optaget, der er under udarbejdelse og forventes færdig i 

2022. 

 

Yderligere vilkår for støtten 

Kommunen varetager alle nødvendige myndighedsgodkendelser samt processer knyttet til projektet. 

Efter endt projektgennemførelse drives arealet af kommunen i overensstemmelse med de servitutter, som 

pålægges arealet. Det er kommunens ansvar at sikre overholdelse af servitutterne. Klimaskovfonden vil 

være påtaleberettiget. 

Klimaskovfonden skal fortløbende monitorere klimaeffekterne, jf. Lov om Den Danske Klimaskovfond, og 

disse skal verificeres af en uafhængig tredjepart. Der tinglyses derfor adgang for Klimaskovfondens 

medarbejdere eller personer knyttet til fondens arbejde med henblik på overvågning og verifikation af 

arealernes fortløbende klimaeffekt.  

Offentligheden har ligeledes adgang til arealerne jf. naturbeskyttelseslovens regler. 

 

Udgifter og indtægter efter anlægsfasen, knyttet til arealets naturpleje og skovdrift, hører under 

kommunen.  

Klimaskovfonden ejer retten til klimaeffekten og salg af denne, og CO2-enhederne optages i fondens 

klimaregister og kan herefter sælges til virksomheder mv. inden for det frivillige klimamarked. Dette vil ske 

inden for fondens kommende standard og med afsæt i registeret. Klimaeffekter hørende til projektet vil 

altid kunne ses i fondens klimaregister, herunder hvem der ejer dem. Der vil af registret fremgå en 

fordeling af klimaeffekterne til ex-ante og ex-post. Klimaskovfondens handel med klimaeffekt sker jf. Lov 

om Den Danske Klimaskovfond.  

Kommunen har mulighed for at optage klimaeffekterne i kommunens frivillige geografiske klimaregnskab, 

men kan ikke sælge disse klimaeffekter. Projektets klimaeffekt vil indgå i det nationale klimaregnskab efter 

gældende standarder under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 
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Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at rette henvendelse til Klimaskovfondens medarbejdere. (Jørgen 

Nimb Lassen 3060 8662  / Mikael Kirkebæk 2440 6801). Mail om projektet bedes sendt til 

klimaprojekter@klimaskovfonden.dk . 

 

 

Med venlig hilsen 

Poul Erik Lauridsen 

Direktør 

 

Bilag: 

A: Projektdokument med kort over projektområde 

B: Kriterier for skovrejsning og naturnær drift under klimaskovfonden på kommunale arealer 
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