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Grønsager med CO2-venligt aftryk – den første firmaskov er rejst i Danmark
I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde
mellem Axel Månsson A/S, Hedeselskabet, og GROW|FOR|IT. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny
skov, med et specifikt CO2-fokus. Firmaskoven binder CO2 fra atmosfæren svarende til 10 tons CO2 per hektar årligt, hvilket igen svarer til 15.000 liter traktordiesel - hvert eneste år fremover. Firmaskoven er foreløbig
på godt 5 hektar, og den nye skov er også til gavn for det lokale plante- og dyreliv.
Firmaskoven er plantet på jord ejet af en af Danmarks største økologiske grønsagsproducenter, Axel Månsson A/S. Hedeselskabet har doneret tilplantningen, mens HedeDanmark (Hedeselskabets datterselskab) og
foreningen GROW|FOR|IT har udvalgt træerne til plantningen.
Beplantningen er meget varieret, og er baseret på eg, lind og lærk, men også med avnbøg, bøg, røn og fuglekirsebær. I skovbrynet plantes eg, vildæble, tjørn, hyld, røn, mirabel og flere andre arter. Skoven er opdelt i
to - en lys, åben egeskov med plads til urter i skovbunden, og en anden del, der bliver højstammet skov.
Firmaskoven i Brande er den konkrete udmøntning af et forslag fra GROW|FOR|IT om at etablere et demonstrationsprojekt med det formål at vise industrivirksomheder, hvordan deres CO2-udledning kan balanceres
gennem skovrejsning. Foreningen GROW|FOR|IT kontaktede landmand Axel Månsson, der straks var positiv
over for idéen, og da Hedeselskabet bevilligede det nødvendige tilskud i form af arbejde og træer, blev projektet igangsat i foråret 2016.
”Vi ser dette projekt som en del af den store helhed. I vores virksomheds udvikling med øget økologisk produktion, tager vi ansvar for natur og miljø, og ved etablering af firmaskov kan vi bidrage yderligere. Samtidig
er vi i stigende grad bevidste om vores generelle samfundsansvar, og vores nye firmaskov er en fin måde at
styrke denne strategi på”, udtaler Axel Månsson, landmand og adm. direktør, Axel Månsson A/S.
”Projektet falder fint ind under Hedeselskabets formålsparagraf, som blandt andet er at ’udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi’. Mange
af Hedeselskabets nuværende medlemmer har stor interesse i miljøet, og derfor er det oplagt at støtte et
projekt, der udgør et af vores kerneområder, skovrejsning, til en jordnær og håndgribelig mulighed for at balancere den menneskeskabte CO2-udledning. Og så glæder vi også selvfølgelig over, at vores datterselskab
HedeDanmark har stået for tilplantningen”, siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.
”Det er fantastisk, at det lykkedes at etablere Danmarks første firmaskov med det specifikke mål at balancere
CO2-udledning. Vores forening, GROW|FOR|IT, arbejder på at lade folk, penge og jord mødes med det formål
at plante træer, der kan opsuge CO2. Det er lykkedes på en meget fornem måde gennem denne skov. Det
skyldes i stor udstrækning den fremsynethed, som Månsson og Hedeselskabet har udvist i forbindelse med
dette demonstrationsprojekt”, siger Jens Schiersing Thomsen, næstformand i foreningen GROW|FOR|IT.
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Fakta:
GROW|FOR|IT er en non-profit forening, hvis overordnede formål er at fremme og medvirke til træplantning i
Danmark og i udlandet for at opsuge og binde CO2 fra atmosfæren for at imødegå den globale opvarmning.
Perspektivet for GROW|FOR|IT er at lade skovrejsning medvirke til at løse klodens klimaproblem. FN’s klimapanels beregninger viser, at der skal fjernes 18 mia tons CO2 fra atmosfæren årligt, hvis vi skal undgå en
global temperaturstigning over de 2°C, der vil udløse katastrofescenariet klimamæssigt. 1 hektar skov i god
vækst opsuger 7-10 tons CO2 om året, hvilket svarer til en gennemsnitsdanskers udledning af CO2.
Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der uddeler midler til projekter inden
for natur, miljø og energi. Hedeselskabet har hovedkontor i Viborg og kontorer rundt om i hele Danmark og i
udlandet. Blandt Hedeselskabets datterselskaber er HedeDanmark, der er en international handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område, og Orbicon, der er en multidisciplinær rådgiver inden for områderne miljø, natur, forsyning, anlæg og byggeri.
Axel Månsson A/S, er siden 1976 vokset fra 43 ha til i dag godt 1.200 ha dyrket areal, primært med frilandsgrønsager, heraf omtrent halvdelen økologisk. Ægproduktionen, som er 100% økologisk, er baseret på
141.000 æglæggende høns.
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