
Vær med til at plante nye
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www.folkeskoven.dk
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Folkeskove

FOLKESKOVE
  REJST AF FOLKET 

HVEM ER VI?
Growing Trees Network Foundation er en selvejende 
institution med det almennyttige formål at plante flest mulig 
træer i Danmark. Visionen er at engagere befolkningen, så vi i 
fælleskab kan rejse nye Folkeskove og beskytte grundvandet.

Growing Trees Network Foundation har med konceptet 
folkeskoven.dk taget initiativ til, at borgere, foreninger, fonde, 
organisationer og virksomheder kan være med til at rejse nye 
Folkeskove i Danmark. 

Du kan være med til at rejse Folkeskove 
over grundvandsressourcer.  Ved at donere 
træer til en ny Folkeskov i dit område eller 
et andet sted i landet er du med til at sikre 
rent drikkevand, renere luft for fremtidige 
generationer og rekreative områder tilgæn-
gelige for alle. 

I tæt samarbejde med Naturstyrelsen og 
kommunerne udpeges vigtige grundvands-
områder, hvor vi kan plante jeres træer i nye 
Folkeskove. I samråd med lokale borgere 
og foreninger planlægges evt. etablering af 
shelter, bålplads, søer, bænke, stier mm. 

Skovene bliver drevet uden brug af pestici-
der og får fredskovstatus, hvilket betyder, at 
der også i fremtiden vil være skov på arealet. 
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”Nye skove er med til at løse nogle vigtige samfundsudfordringer. 
De beskytter fremtidens drikkevand, binder CO2 og giver nye muligheder for 
friluftslivet. Derfor rejser staten nye skove i samarbejde med kommuner og for-
syningsselskaber. Med konceptet folkeskoven.dk får borgere og virksomheder 
nu mulighed for at bidrage yderligere til, at der plantes mere skov.” 

   Peter Ilsøe, 
   Direktør Naturstyrelsen.
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I 2016 afsluttede Naturstyrelsen en man-
geårig kortlægning af Danmarks vigtigste 
grundvandsområder. Kortlægningen synliggør 
behovet for etablering af mange flere skove 
til beskyttelse af grundvandet.

Folkeskovene rejses over vigtige grundvands-
magasiner med det formål at sikre fremtidige 
generationers drikkevand. Samtidig oplagres 
CO2 i træernes ved. Der skabes nye rekreative 
områder, mere natur og øget biodiversitet. 

Skove beskytter drikkevandet
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Hvad gør skovene så vigtige?

REKREATION OG SUNDHED
Skovene er danskernes foretrukne friluftssted. I skovens 
dybe stille ro fornemmer vi årstidernes gang, og vi kom-
mer tæt på dyrelivet og planterne. Her kan vi bruge san-
serne, hygge os og slappe af eller være aktive med familie 
og venner. Helt gratis og uden at booke plads i forvejen.  

PLANTE- OG DYRELIV
Over halvdelen af danske plante- og dyrearter er knyttet 
til skoven, hvilket inkluderer mange truede arter. Skove 
med forskellige træarter og med både unge, gamle og 
døde træer giver grobund for størst mulig variation i plan-
te- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet. 

KAMPEN MOD GLOBAL OPVARMNING
Skovene har en vigtig regulerende effekt i forhold til 
atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneske-
skabte klimaforandring skyldes, at store skovområder 
verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften 
og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når 
træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye skove 
lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved 
den globale opvarmning modvirkes. 

RENT DRIKKEVAND 
I Danmark kan vi stadig sende urenset grundvand som 
drikkevand til forbrugerne. Det er en ressource, vi skal 
værne om. Hvert år lukkes adskillige drikkevandsboringer, 
fordi vandet har for høje koncentrationer af pesticider.  
Ved at lade arealer overgå fra konventionel landbrugsjord 
til skov, stoppes tilførslen af pesticider og næringsstoffer, 
der kan sive ned og forurene grundvandet. Skovrejsning er 
ud fra en samfundsøkonomisk betragtning det mest effek-
tive virkemiddel til at beskytte grundvandet. Samtidig giver 
nye skove rekreative og naturmæssige sidegevinster. 



Et træ koster kun 14 kr. 

På www.folkeskoven.dk kan du se, 
hvilke skovrejsningsprojekter det er 
muligt at støtte netop nu. 

Donation sker via MobilePay eller 
hjemmesiden www.folkeskoven.dk

SKATTEFRADRAG 
FOR PRIVATE 

Growing Trees Network Foun-
dation S/I er en velgørende, 
selvejende institution godkendt af 
Skat. Derfor kan privatpersoner få 
skattefradrag for donerede træer. 
Hvis du oplyser dit CPR-nummer, 
får du automatisk skattefradrag 
for din donation på beløb op til 
16.300 kr.

LAD NATUREN ARVE 

Gennem Growing Trees Net-
work Foundation er det muligt at 
testamentere en del af sin arv til 
nye Folkeskove. 

Sådan donerer du
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For hvert doneret træ overgår minimum 
12 kr. til at finansiere: klargøring af jord og 
tilplantning af nye skovområder (ca. 4.000 
træer pr. hektar) samt tre års etableringsple-
je, hvor evt. udgåede træer erstattes af nye.  

Sådan fungerer det
Kommune/Naturstyrelsen står for at 
planlægge og anlægge Folkeskovene, og de 
har også ansvaret for skovenes fremtidige 
drift og vedligehold. Folkeskovene får status 
af fredskov, så det i henhold til loven skal 
forblive skov i fremtiden.
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De sidste træer plantes til 
skovindvielsen

FØLG OS PÅ 

FACEBOOK

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Donation med MobilePay:
Log ind på din MobilePay app.Angiv beløb til at donere træer.Indtast modtager: 21 800 804Anfør i kommentar-feltet hvil-ken skov du ønsker dine træerplantet i. 

Ønsker du skattefradrag, skal du ligeledes oplyse dit CPR-nr i kommentar-feltet.
Swipe ‘Send penge’.



FÅ ET FLOT 

 Folkeskovs certifikat
Når du donerer træer via vores webshop, modtager du automatisk 
et certifikat lige til at printe ud. Ønsker du et certifikat for din dona-
tion gennem MobilePay (minimum fem træer), beder vi dig sende en 
mail til os på donation@growingtrees.dk.

Hæng det flotte Folkeskovs certifikat op eller giv en bæredygtig og 
ansvarsbevidst gave til venner og familie, til værtinden, til medarbej-
derne, til jubilaren, til fødselaren, i dåbsgave eller som julegave til dem, 
du holder af.  Vis omtanke og spred det gode budskab til glæde for 
fremtidens generationer. 

Nye Folkeskove bidrager til:

• Sikring af rent drikkevand.

• Mere natur og øget biodiversitet.

• Skabelse af nye rekreative områder.

• Oplagring af CO2 og dermed modvirkning af global opvarmning.

Folkeskovs Certifikat
Tak fordi du donerede og var med til at rejse en ny Folkeskov.
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SAMMEN 
GØR VI EN 

FORSKEL
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  Ausfahrt 
arrangerer kør-selv-

ferie til Tyskland. For hver 
bil, der sendes af sted, bliver 
der plantet et træ i de danske 
Folkeskove til udligning af 

rejsens CO2-forbrug.

  Skovlyst 
brygger øl med ud-

gangspunkt i skovens råvarer 
og ønsker nu at give noget 
tilbage. De donerer 5 kr. pr. solgt 
gaveæske med 4 økologiske øl. Firmagaver

 gaver til medarbej-
dere, samarbejdspart-
nere eller kunder til jul 

og andre lejligheder.

DHL har på 
verdensplan besluttet 

at plante 1.000.000 træer 
om året. I Danmark planter 
de et træ pr. medarbejder.

Grøn branding

Ansvar

Der er mange måder at tænke plantning 
af træer ind i en virksomheds DNA, så 
grønne værdier bliver synlige.  

• Et plantet træ pr. medarbejder.
• Et træ pr. solgt produkt/ydelse.
• Plant træer til CO2 reducering af 

vognpark, flyrejser, drift og forbrug.
• Involver kunder og samarbejds-    

partnere i rejsning af fælles Folkeskov. 

Growing Trees Network stiller logo til 
rådighed til brug på emballage, brochurer 

Reducer dit CO2 aftryk 
ved at PLANTE træer.

mm. Vi udsteder et Folkeskovs certifikat 
over, hvor mange træer der er doneret. 
Gode cases fremhæves på www.folkesko-
ven.dk og Folkeskovens Facebook side.

På den måde kan din virksomhed være 
med til at løfte en vigtig samfundsmæssig 
opgave og samtidig signalere bæredygtighed 
og social ansvarlighed. Det er en værdiba-
seret og effektfuld måde at differentiere sig 
og skabe et grønt grundlag for vækst, der er 
til gavn og glæde for miljøet, naturen og alle 
generationer - både nu og i fremtiden. 

Grøn PR-værdi 
FOR VIRKSOMHEDER

Rent drikkevand

Konceptet folkeskoven.dk gør det muligt 
for virksomheder og andre at skrue op for 
grønne ambitioner og gennem skovrejsning 
blive mere end CO2-neutrale.  

Herunder er nogle eksempler på, hvordan 
virksomheder har valgt at indbygge plant-
ning af træer i deres produkter og service-
ydelser. På www.folkeskoven.dk kan du se 
flere eksempler. 

har i over 100 år har produce-
ret og forhandlet miljørigtige kister 

og urner. De planter et træ, for hver 
kiste de sælger, som en hyldest til 
det levede liv. 

Tommerup Heilskov Kister 
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Kim er uddannet cand.merc. og ICF certificeret coach 
med en fortid som direktør i IT branchen. Kim og Lars 
startede Growing Trees Network, som har udviklet sig til 
NGO’en Growing Trees Network Foundation.

Da Lars i 2012 luftede ideen om at rejse en million træer 
inden for tre år, tænkte Kim straks:  ‘Det skal vi - for det 
giver mening!’. Siden da har vores fælles mission været 
at gøre det nemt for private, virksomheder, foreninger 
og fonde at donere træer til rejsning af nye Folkeskove 
i Danmark.  Vi har alle et fælles ansvar for at skabe en 
mere bæredygtig fremtid. Skovrejsning er vores bidrag.

Folkene bag 
folkeskoven.dk 

Klimaudfordringerne viser nu med al tydelighed, at der 
er brug for at du, jeg og alle andre gør en aktiv ind-
sats for at mindske unødigt forbrug og kompensere 
for vores CO2-udledning. Skovrejsning er et effektivt 
virkemiddel. 

Værdierne og intentionerne for de nye Folkeskove er at: 
- alle kan være med til at plante dem
- alle kan gøre en forskel for naturen og klimaet
- alle får gode oplevelser ved at deltage og hjælpe

Tidligere, da Lars arbejdede som Falckredder, var han 
frivilligt med til at etablere ambulancetjeneste i Laos.
Uddannet ICF Coach.  

KIM NIELSEN
Managing Director

E-mail: lars@growingtrees.dk
Mobil: +45 4015 3594

E-mail: kim@growingtrees.dk
Mobil: +45 3113 0103

LARS HEISELBERG VANG JENSEN 
Formand /Chairman



HVERT ENESTE  TRÆ  TÆLLER
 VÆR MED TIL AT GØRE EN  FORSKEL

Du kan donere træer via:
Webshop: www.folkeskoven.dk
MobilePay: 21 800 804 

        Rent drikkevand
       og et stabilt klima er en Folkesag   

Nye Folkeskove sikrer rent DRIKKEVAND, skaber mere NATUR og 
øget BIODIVERSITET, lagrer CO2 og modvirker GLOBAL OPVARMNING. 

Private, virksomheder, foreninger og organisationer kan nu nemt og effektivt 
hjælpe til at øge skovrejsningen i Danmark og dermed gøre en forskel. 

	 						Vi	kan	plante	træer	sammen	og	løfte	i	flok. 


