
Palsgaard Spær støtter 
”Danmark planter træer”

TV2 sender lørdag d. 14. september 2019
indsamlingsshowet ”Danmark planter træer”

”Danmark planter træer” er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfrednings-
forening, som vil engagere danskerne til i fællesskab at gøre en forskel for klimaet ved at 
plante træer og rejse nye Folkeskove i Danmark. (Kilde: www.danmarkplantertraer.dk)

Palsgaard Spær passer på skoven

For Palsgaard Spær er det en mærkesag at passe på skoven, og vi er glade for at få 
denne unikke mulighed for at være med til at plante ny skov i Danmark. Skoven skal 
bestå for klimaets skyld, og for at de næste generationer også kan få glæde af et grønt 
og frodigt Danmark.

Palsgaard Spær er den første træspærvirksomhed i Danmark der er PEFC™-certificeret. 
Det betyder, at vi bruger træ fra bæredygtige skove til fremstilling af vores produkter. 
Via vores PEFC™-certificering er vi med til at sikre at der blandt andet genplantes, og 
at der tages hensyn til skovens dyr og planter. Træ skal kunne bruges med god samvit-
tighed, da det er et fantastisk klimavenligt byggemateriale. Jo mere træ erstatter f.eks. 
beton og stål - jo bedre er det for klimaet. 

Fakta om træ som byggemateriale.

Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige byggemateriale, og der er dramatiske klima-
effekter at hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri. Andre materialer som 
f.eks. beton, stål og tegl er meget energikrævende at fremstille, hvilket uundgåeligt medfø-
rer en stor udledning af CO2. Med træ er det stik modsat. Produktionen og bearbejdningen 
af træ kræver næsten ingen energi, og oven i dette optager og opbevarer træerne masser 
af CO2 fra luften, mens de vokser i skoven. For hvert kubikmeter træ, der bruges som 
erstatning for et andet byggemateriale, reduceres CO2-belastningen af atmosfæren med 
i gennemsnit 1,1 tons CO2. Tillægges de 0,9 tons CO2, der bindes i træerne, mens de 
vokser, så sparer hvert kubikmeter træ atmosfæren for op mod 2 tons CO2.
(Kilde: Træ i Byggeriet)


