PLANT
KLIMA
SKOV

Mød ejerne af ejendommen Birthe
og Jens Clausen, som har realiseret
drømmen om at blive skovejere...

PLANT GRØN FREMTID MED TILSKUD
Når du planter skov, gør du en vigtig indsats for
klima og miljø.
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Ring og få vores vurdering
af dit projekt helt gratis...
• Kan du få tilskud og hvad koster
det at plante?
• Kan du fortsætte med hektarstøtte?

Derfor kan du få store tilskud til etablering og
løbende støtte til vedligehold af skov på tidligere
landbrugsjord. Kontakt os for at høre mere om den
nye ordning og dine mange muligheder.

• Er der begrænsninger i forhold til
landskabelige udpegninger?

Skoven tilfører værdi til din ejendom og masser af
herlighed og mangfoldige naturoplevelser året rundt.

• Hvornår vil du kunne gå i gang og
plante dit projekt?

• Hvordan vil du kunne få en skov
der passer til dine ønsker?

“

Familieskoven
Birthe og Jens Clausen har
realiseret drømmen om
at blive skovejere i foråret
2019. Parret havde drevet
konventionelt landbrug med
kvægbesætning i 20 år og
derefter lejet jorden ud i
nogle år. Da tiden var til det,
solgte parret størstedelen af
jorden og plantede skov på
9 hektar med Naturplant.

Det bedste ved at have sin helt egen skov er at tage hinanden i
hånden, gå en tur i skoven og se solen gå ned eller stå op. Vi har
lavet en masse naturbænke i skoven og så sidder vi bare der og
kigger. Det er så skønt. Det bedste er også, at vores børn også
tager deres partnere i hånden og går en tur i skoven. Det glæder
os. Så er værdien på den måde givet videre.
Birthe og Jens Clausen

Landbrugsstyrelsen ordning for
tilskud til privat skovrejsning*

Plant klimaskov med gratis træer
Det er faktisk muligt gennem vores
samarbejde med Growing Trees Network,
hvor virksomheder og privatpersoner
donerer træer som kompensation for CO2.

Tilskud til klimaskov med
Growing Trees Network

• Minimum 2 ha.

• Minimum 1,5 ha.

• 32.000 kr./ha for løvskov

• 56.320 kr./ha.* for løv- & nåleskov

• 15 kr. /lbm hegn

• Hektarstøtte fortsætter

• Hektarstøtte fortsætter

• Begrænset pulje - først til mølle

• 70 mio i pulje for 2021

• Ansøgningsfrist: løbende

• Ansøgningsfrist: juli-sept

• Kan kun søges via Naturplant

*Ordningen for 2020, da bekendtgørelse
for 2021 endnu ikke er tilgængelig

*Hvis CO2 optaget godskrives til Growing
Trees Network’s træsponsorer

LOKALE NATURKONSULENTER

Det er trygt at holde møde med os

RING 7020 2114

Vi kan rådgive dig på telefon eller videomøde og når vi
besigtiger dit areal, overholder vi naturligvis gældende
restriktioner vedr. Covid-19. Bagefter har du skitse med
naturprojekt og økonomisk overblik.
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