VI ELSKER TRÆER
– og nu planter vi endnu flere!

I 2019 indgik Blue Energy og Plant et Træ et samarbejde, med et ambitiøst mål,
om at plante 100.000 træer i Danmark.
Dette resulterede i vores helt egen skov
- ”Den Blå Skov” - mellem Beder og Malling lidt syd for Aarhus.
Aarhus Kommune lagde jord til den nye skov, og hele lokalområdet blev inddraget i plantning af træerne.
Den nyplantede skov vokser helt efter planen, og er allerede et stort hit blandt
naturelskere, hundeluftere og børnehaver i de omkringliggende byer. Dette har
naturligvis kun givet os smag for mere. Derfor glæder det os,
at vi i dag kan offentliggøre, at aftalen, mellem Blue Energy og Plant et Træ,
er forlænget med yderligere 5 år.
Med aftalen forventer vi at plante yderligere 30-45.000 træer hvert år.
”Vi har sat en ambition om, at vores bidrag kan ses, føles og kan inspirere andre til
også at gøre en forskel. Det er vores investering i de næste mange generationer”,

siger Martin Juul Møller, CEO hos Blue Energy.

Hvordan hænger skovrejsning og et elselskab sammen?, tænker du måske.
Træerne binder mere og mere CO2 efterhånden som de vokser - CO2 som derfor ikke
belaster klimaet og omgivelserne. Det er en stor gevinst for klimaet, og noget vi
glæder os over at kunne bidrage til.

Skovrejsning er dog ikke det eneste bæredygtige initiativ Blue Energy gør sig i.
Fra selskabets start i 2014 har klimavenlig strøm nemlig været grundstenen i
forretningen, og man har hele tiden haft fokus på den grønne omstilling.

Hvad er næste etape af samarbejdet?
Vi forventer inden længe at kunne løfte sløret for næste etape af samarbejdet. Vi kan
ikke sige så meget om det endnu, men vi ved, at det bliver stort – og vi glæder os!
Mere information:
•
www.denblaaskov.dk
•
www.blueenergy.dk
•
www.plant-et-trae.dk
Har du spørgsmål til samarbejdet kan du kontakte os her:
•
Blue Energy: presse@blueenergy.dk
•
Plant et Træ: Jens Døssing, Landsformand, Mobil: 31474002

