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Om EcoTree
EcoTree er en virksomhed 
specialiseret i bæredygtighed. 
Vores mål er at fremme almen 
miljøbevidsthed og engagere 
privatpersoner og virksomheder i 
miljøvenlig adfærd ved at tilbyde 
simple, konkrete og rentable 
løsninger til at blive træ- eller 
skovejer.

Hver eneste dag udleder vi 3,4 
milliarder tons CO2 i atmosfæren 
verden over. I Danmark er vi blandt 
de tungeste på klimavægten. 
Ifølge CONCITO, udleder vi årligt 
17 tons CO2 i gennemsnit per 
dansker. Mens vi kan gøre meget 
for at mindske vores udledning, 
er det nærmest umuligt at blive 
fuldstændig CO2 neutral. Man kan 
til gengæld udligne sit CO2-af-
tryk ved at plante træer. Skov er 
en af vores bedste redskaber til 
at bekæmpe global opvarmning, 

da træer gennem fotosyntese 
absorberer CO2. Med EcoTree er 
det nemt og tilgængeligt både for 
privatpersoner og virksomheder at 
bidrage til opretholdelsen af vores 
fælles grønne arv. EcoTree gør det 
muligt for alle at blive træejere.

EcoTree belønner 
bæredygtighed

Hos EcoTree er der et hold af 
skoveksperter, der tager sig af 
plantning og vedligeholdelsen af 
skovene, mens du modtager 100% 
af indtægterne fra den endelige 
fældning af dine træer. EcoTree 
går ind for naturnær skovdrift og 
opretholdelsen af biodiversiteten 
i skoven står øverst på dagsor-
denen. For hvert træ der fældes, 
planter EcoTree tre nye.

Vores Historie

Ideen bag EcoTree opstod da en 
gruppe franske barndomsvenner 
tog til København i 2014. 
Der var mange ting, som dren-
gene beundrede ved den skandi-
naviske livsstil, men én ting som 
de særligt bed mærke i, var det 
velfungerende pantsystemet. At 
et lille depositum på flasker kunne 
holde byens gader rene og sam-
fundet mere bæredygtigt, fandt 
de både imponerende og smukt. 

Ca. 260,000 nyplantede træer se-
nere, vender det adopterede barn 
hjem til norden med åbning af 
nyt internationalt hovedkontor i 
København. Her vil EcoTree hjælpe 
danskerne med at accelerere 
deres grønne revolution.
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EcoTree tager sig af 
plantning og 

vedligeholdelse af 
skovene

Dine træer 
absorberer kuldioxid 

og bidrager til 
biodiversiteten i 

skovene

Du kan se dine 
træers lokalisering, 
værdiansættelse og 
mængden af CO2 de 

har absorberet

Du får 100% af 
indtægterne fra den 

endelige fældning 
med en forventet årlig 
værditilvækst på 2%

Du bidrager til 
genoprettelsen af 
skovene. For hvert

 træ der fældes, planter 
EcoTree tre nye

Når du køber et træ 
hos EcoTree, bliver 

du træejer



EcoTree i tal

 

+20 000
private kunder

$ $ $

+350  
business 
partnere

 

$ $ $

+  
hektar skov
og mere end
600,000 træer

 

fuldtidsansatte
fordelt mellem
København,
Paris og Bretagne

En første Kapitalrunde
€1,2 millioner i 2017 og
en VC series A runde på 

 

€3  
millioner
i September 2019

600

20+



Kontakt

Ecotree.dk

tnc@ecotree.dk

+45 81 81 33 81
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