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Sig det med træer: 

Interflora vil plante tre danske folkeskove 
 
Efter at have plantet næsten en halv million træer i Zambia og Tanzania, vil blomster- og gavekæden 
Interflora, sammen med sine kunder, plante tre folkeskove i Danmark. De tre skove kommer til at ligge 
ved Aarhus, Frederikshavn og Slangerup. Folkeskovene, der plantes næste år, skal skabe rekreative 
områder og medvirke til at sikre fremtidens drikkevand, styrke biodiversiteten og reducere CO2.  
 
Interflora vil, sammen med sine kunder, plante tre folkeskove i Danmark. Skovene kommer til at ligge 
nær Aarhus, Slangerup og Frederikshavn på Naturstyrelsens og Frederikshavns arealer. Interflora øn-
sker med folkeskovene at bidrage til at sikre fremtidens drikkevand og styrke biodiversiteten, men 
også at skabe rekreative områder for danskerne. 
 
”Ved at plante folkeskove i Danmark kan vi og vores kunder medvirke til at sikre fremtidens grund-
vand og det rene drikkevand samt skabe flere levesteder til planter og dyr, og så giver det jo også 
danskerne en mulighed for selv at tage ud og opleve naturområder, som de selv har været med til at 
skabe gennem blomsterbuketter og gavehilsner sendt gennem Interflora,” siger Søren Flemming Lar-
sen, der er adm. dir. hos Interflora Danmark. 
 
De tre danske folkeskove plantes i samarbejde med Naturstyrelsen, de lokale kommuner og Growing 
Trees Network Foundation. Plantningen af de tre skove i Midtjylland, Nordjylland og på Sjælland kom-
mer i forlængelse af Interfloras afrikanske træplantningsprojekt, som har kørt i lidt over et år.  
 
”Vi har gennem det seneste års tid oplevet en imponerende vilje fra vores kunder til at hjælpe med at 
plante næsten en halv million træer i Zambia og Tanzania, når de har købt buketter på Interflora.dk. 
På den måde har vi hjulpet lokalsamfundene til at genrejse skove og har støttet de lokale bønder og 
deres familier. Nu retter vi sigtekornet mod Danmark, som har brug for at få løftet biodiversiteten og få 
hjælp til at sikre vores fremtidige drikkevand.” 
 
De tre skove kommer til at ligge her: 

• Aarhus, Midtjylland: Folkeskoven i Geding Skov 
• Frederikshavn, Nordjylland: Østerdal Folkeskov 
• Slangerup, Sjælland: Hørup Folkeskov – en del af Hørup Skov 

 
Folkeskovene ved Aarhus og Slangerup bliver plantet i samarbejde med organisationen Growing 
Trees Network Foundation og Naturstyrelsen, mens folkeskoven ved Frederikshavn rejses i samar-
bejde med Growing Trees Network Foundation og Frederikshavn Kommune. I de tre folkeskove, som 
får status af fredsskove, vil det være henholdsvis kommunen og Naturstyrelsen der står for selve ud-
plantningen og efterfølgende vedligeholdelse ud over de tre år donationen dækker. Growing Trees 
Network Foundation, glæder sig over opbakningen fra Interflora og virksomhedens kunder:   
 
”At man nu både kan glæde hinanden med en Interflora-blomsterhilsen og samtidig gøre en indsats 
for klimaet, er i vores optik en rigtig god løsning for alle involverede. Skovene, som bliver plantet over 
grundvandsmagasiner og drikkevandsinteresser, er utrolig vigtige for at sikre vores rene drikkevand, 
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flere levesteder til vores planter og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv,” siger 
Kim Nielsen, der er administrerende direktør hos Growing Trees Network Foundation.  
 
Fakta om skovene 

Landsdel Navn på skov Antal træer Plantes 

Midtjylland Folkeskoven i Geding Skov,  
statsskov nær Aarhus  

74.000 Foråret  
2021 

Sjælland Hørup Folkeskov – en del af Hørup Skov,  
statsskov nær Slangerup 

100.000 Efteråret 
2021 

Nordjylland Østerdal Folkeskov,  
kommunal skov ved Frederikshavn 

80.000 Efteråret 
2021 

 
Se også vedhæftede infografik og billede, som er til fri, redaktionel afbenyttelse. 
  
Om Growing Trees Network Foundation/Folkeskoven.dk 
Growing Trees Network Foundation har hidtil været med til at rejse ca. 60 nye Folkeskove rundt om-
kring i Danmark med over 1,6 mio. plantede træer. Growing Trees Network Foundation er grundlagt i 
2012 med det primære formål at rejse Folkeskove i Danmark, som skal medvirke til at beskytte grund-
vandsmagasiner og derved drikkevandet, øge biodiversiteten, reducere CO2-udledning samt skabe 
nye rekreative faciliteter for danskerne. www.growingtrees.dk  
 
Om Interflora 
Interflora Danmark består af over 330 lokale blomsterhandlere over hele landet, der producerer, sæl-
ger og leverer bundne blomsterbuketter, chokolade, vin og specialiteter. Interflora Danmark, der i 
2020 har 95-års jubilæum, har en webshop på www.interflora.dk. 
 
For yderligere information, kontakt venligst:  
● Søren Flemming Larsen, administrerende direktør/partner,  

Interflora Danmark, tlf. 23 69 12 29, sl@interflora.dk  
● Kim Nielsen, administrerende direktør, 

Growing Trees Network Global ApS, tlf. 31 13 01 03, kim@growingtrees.dk  
• Thomas Schmidt Jørgensen, PR-kontakt,  

tlf. 26 70 77 14, interflora@schmidtjorgensen.dk  
 
 
 
 


