
Folkeskove plantes i hele Danmark

www.folkeskoven.dk her kan alle donerer træer til vores fælles nye Folkeskove

http://www.folkeskoven.dk/


Hvem er vi: 

Growing Trees Network konceptet: 

Folkeskoven.dk arbejder for rejsning af 

nye Folkeskove i Danmark, Ghana, 

Kenya og Bolivia.

Værdierne bag ”koncept Folkeskov” er, at 

alle kan bidrage, alle kan være med til at 

gøre en forskel og alle kan have gode 

oplevelse ved at være med. 

Det handler om, at vi sammen skaber 

mest mulig værdi for mennesker, dyr og 

natur. 

Siden 2013 er der rejst 70 Folkeskove og 

plantet næsten 2.000.000 træer i DK.



Danmark planter træer:
TV2-showet ”Danmark planter træer” d. 14. sept. 2019 nåede på dagen godt 914.000 træer fra danske 

borgere, firmaer og fonde. 

Siden har indsamlingen nået over 1.081.000 træer.

Resultatet glæder os, da vi i 5 år har drømt om og arbejdet henimod, at et TV 

indsamlingsklimashow kunne ske plantende træer på stats-, kommunale-, og kirkejorde.

Growing Trees Network Foundation har nu ansvaret for, at midlerne får plantet 

49 nye Folkeskove i Danmark.

Det har været en fornøjelse at opleve danskernes deltagelse i Folkeskovs-

Indvielserne. Desværre er næsten alle skovindvielser i år blevet udskudt pga.

Corona. 



Plantet bynært over grundvands-

magasiner er de med til at sikre vores 

rene drikkevand i fremtiden, fremme 

biodiversitet i kraft af flere levesteder til 

planter og dyr, samt sikre nye områder 

til danskernes friluftsliv.

Læs mere på www.folkeskoven.dk

Nye Folkeskove er ikke bare godt for CO2 reduktion

og klimaet. 



I Danmark plantes Folkeskovene i hele landet i 

samarbejde med Naturstyrelsen, kommuner og 

kirker på jord, som de stiller til rådighed, ofte 

opkøbt i samarbejde med lokale vandværker.

Folkeskovene pålægges fredsskovspligt. 

Kommunen / Naturstyrelsen anlægger Folkeskoven 

og har ansvaret for den fremtidige drift. 

Prisen pr. træ er 15 kr., hvor borgere kan opnå 

almennyttigt skattefradrag for deres donationer af 

træer via Growing Trees Network Foundation.

Virksomheder doner træer via Growing Trees 

Network Global. Prisen pr. træ er 12 kr. + moms

Growing Trees Network Foundation

Tovholderne for Folkeskovene:    (set fra venstre)

Stina Simonsen, Blæksprutte

Kim Nielsen, adm. Direktør.

Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand.



For donerede træer til nye Folkeskove 

kan der opnås skattefradrag via:

Growing Trees Network Foundation

År 2020 op til kr. 16.600

År 2021 op til kr. 17.000

Prisen per træ finansierer:

- Klargøring af jord

- Køb af træet

- Plantning 

- Renholdelse med redrensning 8-12 gange

i 3 år.

www.folkeskoven.dk

http://www.folkeskoven.dk/


Giv et Folkeskovs Certifikat som en bæredygtig gave til: 

Fødselsdag / Jul / Jubilæum / Barnedåb / Fest / …



GEDING SKOV V/AARHUS BLIVER EN STATS-FOLKESKOV SOM PLANTES FORÅRET 2021

I udvidelsen af Geding Skov bliver der plantet 75.000 træer og buske. 

De mange træer og buske doneres af Interflora og deres kunder.

Jorden: opkøbt af Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Naturstyrelsen

Apropos blomster buketter der hjælper mere skov: Geding Folkeskov får                                                        

l                                                                        blomstrende skovbryn, der bugter sig op og ned ad bakkedraget såvel 

som   i                                                                        i busklandskabet ud mod motorvej E45.

Skovrejsningen kombinerer beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer med udvikling af nye store bynære skov- og 

naturområder og dermed mere plads for naturen, naturoplevelser og andre former for friluftsliv.

Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.



Shinrin-Yoku japansk for skovbadning 

En temaskov kan bringe mere liv, glæde, læring, sundhed, leg, 

fokus på…?   Og endnu flere nye skove til moder jord.



Kunne det være fedt,

at ”krydre” jeres lokale grundvands magasin    

med en tema Skov/Folkeskov?

Vi tror på at tema skove 

kan være med til at vække 

mere interesse for skovene.

At skovene kan bruges 

med mange formål 

At skovene kan tiltrække flere besøgende i kommunen til glæde for lokale erhvervsliv.

At det bliver lettere at finde flere sponsorer der vil hjælpe med at finansiere skovene, 

i et spændende samarbejde med Jer 


