
 Kom og vær med, når vi rejser en ny skov! 
HVERT TRÆ TÆLLER
Træk i arbejdstøjet og sæt dit grønne fin-
geraftryk på Sønderjylland. Vi planter næste 
skov den 12. november på denne mark i 
Bylderup-Bov. Mottoet er ”Hvert træ tæller” 
– og du kan være med!

Skov er et af de mest effektive midler, vi har 
i dag til at hive kulstof ud af atmosfæren. 
Derfor er det vigtigt, at vi får plantet mere 
skov og beskytter de skove, vi allerede har. 
Skove er afgørende for, at vi kan nå målet 
fra Parisaftalen om at begrænse tempera-
turstigningen til 1,5 grader, for dét kræver 
netop, at vi reducerer vores CO2 udslip.

I Slesvigsk Parti ønsker vi, at der plantes 
mere skov – også i Sønderjylland. Og vi 
ønsker, at der gøres mere for at bevare de 
skove, de levende hegn og de naturområ-
der, vi allerede har. De er hver især en grøn 
oase, der gør det muligt for dyr og planter 
at udfolde sig, ligesom de er med til at sikre 
biodiversiteten. Også vi mennesker har brug 

for sunde, grønne naturområder og skove, 
hvor vi kan lade batterierne op.

I 1989 satte et hold SP politikere spaden i 
jorden og gik i gang med at plante de første 
SP træer. Det skete i Uge nær Bolderslev. 
Siden fulgte der mange SP træplantningsak-
tioner – den seneste var i 2020 i Mølby, hvor 
vi plantede 700 træer. Det er gennem årene 
blevet til rigtig mange træer. Faktisk lige ved 
30.000. Og nu fortsætter vi traditionen.

Det nytter noget at plante træer
I 2018 lavede Feres Mezghani og Bjarke Dethlefsen – dengang studerende på hhv. 
Technische Universität Berlin og Københavns Universitet – en CO2-beregning på vores 
træplantninger, som viste, at de knap 28.000 træer, som Slesvigsk Parti har plantet i 
perioden 1989-2018 gennem årene har optaget ca. 5.000 tons CO2 fra atmosfæren. 
Metoden, de har lagt til grund for beregningerne er ”Method for Calculating Carbon 
Sequestration by Tress in Urban an Suburban Setting”. Det forudsættes for beregnin-
gernes resultat, at alle træer fortsat står og ikke er blevet fældet. Dog er der taget højde 
for tab i træbestanden gennem storm- og tørkeskader.

Under mottoet ”Hvert træ tæller” rejser vi en 
ny skov ved Saksborgvej nær Bylderup-Bov 
lørdag, den 12. november. Ta’ familien med 
og gør en forskel for naturen i Sønderjylland. 
For yderligere oplysninger samt tilmelding 
kontakt candussi@bdn.dk

www.slesvigsk-parti.dk

Slesvigsk Parti
S for mere skov i Sønderjylland

Slesvigsk Parti er det regionale midterparti, 
der arbejder for samarbejde,  

kulturel mangfoldig og Sønderjylland.
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