
HM ENTREPRENØR A/S TAGER ENDNU 
ET SPADESTIK MOD EN CO2-NEUTRAL FREMTID 

I 2022 har HM Entreprenør indgået aftale om investering i et skovrejsningsprojekt i
Uganda, der omfatter plantning af 160-170.000 træer for at neutralisere CO2-
udledning. 
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HM Entreprenør har indgået aftale, om sammen med en
række andre selskaber i Mortensen Gruppen, at indgå i et
samarbejde med NUAC-farmen i Uganda omkring plantning
af 160-170.000 træer fordelt på 205 Ha, for at blive 100 %
kompenseret CO2-neutral. 
I løbet af 20 år vil hvert træ optage ca. 3 ton CO2 svarende
til  10-20.000 ton CO2-optag om året, afhængigt 
 af vejrforhold. 

”Projektet i Uganda vil sikre at alt CO2, som 
 HM Entreprenør A/S udleder over de næste 20 år, vil blive
modsvaret af CO2-optaget i skoven. Projektet skal desuden
styrke den lokale økonomi og udvikling samt bidrage til en
bedre biodiversitet”, 
udtaler direktør Kasper Lægdsmand Lauritsen. 

Til at validere skovens CO2-optag og positive effekt på
biodiversiteten og lokalområdet er Trofaco udvalgt som
uafhængig tredjepart. Trofaco skal hvert år validere skovens
vækst, CO2-optag og andre effekter. Steffen Johnson fra
Trofaco udtaler, at ”projektet vil have et betydeligt årligt
CO2-optag og positiv betydning for biodiversiteten i
området. Brugen af gamle, afrikanske træsorter vil desuden
gøre det muligt for lokalbefolkningen at bruge træerne til
medicin og føde.” 

"Vi ved jo alle sammen godt, at vi har naturen til låns".
udtaler direktør Kasper Lægdsmand Lauritsen.

I den erkendelse ønsker vi hos HM Entreprenør at
arbejde målrettet med at forbedre vores CO2-aftryk.
Dette gør vi blandt andet ved at anvende de nyeste
maskiner, og den mest moderne teknologi inden for
vores fag, og med grundige, logistiske overvejelser
begrænser vi brugen af brændstof og dermed CO2-
udslippet. Men på trods af igangværende CO2-
reducerende initiativer er det på nuværende tidspunkt
ikke muligt at opnå komplet CO2-neutralitet. 

Derfor deltager vi nu i investeringen i et skovområde, der
over de næste 20 år vil absorbere op til 500.000 ton
CO2. Dermed vil vi blive kompenserende CO2e-neutale.

Projektet er initieret af Mortensen Gruppen, hvori HM
Entreprenør indgår. Projektet er bl.a. udvalgt, fordi det er
rodfæstet i et stærkt velfungerende lokalsamfund og et
ledigt landområde, der egner sig til skovrejsning og
fremtidig skovdrift.
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