
Skoven rummer 
mange potentialer

Skoven er rum for fordybelse, leg og rekreative aktiviteter. 
Skoven spiller en rolle i kampen mod den klima- og diversitetskri-
se, som vi befinder os i, da træer binder klimagasser og indgår i en 
biologisk cyklus, der er fundamentet for mange forskellige dyrearter.
Træer bidrager til at sikre rent grundvand, erstatte flere fossiltunge 
råmaterialer og fossile brændsler.

Derfor vil Varde Kommune rejse mere skov og du kan hjælpe til.

I samarbejde med Growing Trees Network har Varde Kommune 
skabt mulighed for, at du, din familie, din forening eller virksomhed
let kan rejse træer i Varde Kommune.

På www.growingtrees.dk/varde-kommune kan du købe 
træer, som vi sørger for at plante og passe. På hjemme-
siden kan du også se, hvor i Varde Kommune træerne 
bliver plantet. 

Ved at rejse skov i Varde Kommune gør du noget godt for klimaet 
og miljøet, og er samtidig med til at skabe gode rammer for ople-
velser i naturen for kommende generationer.
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Skovrejsning på din jord kan 
rumme mange potentialer

Det kan blive en indtægtskilde, da der bliver brug 
for flere bæredygtige byggematerialer i fremtiden
Du kan opretholde hektarstøtten
Herlighedsværdien stiger for nærliggende beboelse, 
da skoven kan være ramme for gode naturoplevelser

Skoven kan også bidrage til beskyttelse af kildefelter og spiller en rolle 
i kampen mod den klimakrise, som vi befinder os i, da træerne binder 
klimagasser. Derfor vil Varde Kommune rejse mere skov og det kan 
blive på din jord, hvis du ønsker det.

I samarbejde med Growing Trees Network har Varde Kommune skabt 
mulighed for, at jordejere, der ønsker at rejse skov på deres jord kan få 
gjort det næsten udgiftsfrit.

Hvis din jord vurderes egnet og indlemmes i skovrejsningspartnerska-
bet, så vil personer, foreninger, virksomheder mv. kunne donere træer 
til skovrejsning på dine jorde. Tilskuddet dækker både rejsning af skoven 
og drift de første to år.

Du bestemmer, hvordan skoven skal anlægges.

Arealet, hvor skoven rejses, skal omlægges til fredskov, hvilket betyder, 
at den skal forblive skov og underlægges skovloven.

Du kan læse mere om, hvordan du får rejst skov på dine 
arealer på www.growingtrees.dk/varde-kommune. 
Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune på 
klima@varde.dk for at høre nærmere om mulighederne. 
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