
Synlig værdiskabelse:
Skovejere oplever en høj værdi af Dansk Skovforenings erhvervspolitiske arbejde. De 
oplever at have råderet over egen skov - en ret, som giver frihed til at drive og udvikle 
egen skov og natur. 
• Dansk Skovforening er kendt for en progressiv politisk indsats og gode resultater, og 

opleves af alle som en forudsætning for at en skovejer kan råde over egen skov. 
• Dansk Skovforening orienterer hurtigt medlemmerne om værdien af det 

skovpolitiske arbejde, for medlemmerne såvel som for samfundet. 
• Dansk Skovforening er præcis i sine skovpolitiske budskaber til medlemmer og til 

samfundet i øvrigt.  
• Dansk Skovforening er både progressiv og proaktiv. Progressiv ved fx at være åben 

overfor nytænkning og tage initiativ til kampagner, når det er berettiget på 
medlemmers vegne.  Proaktiv ved fx at følge op overfor medlemmer, som er berørt 
af den førte erhvervspolitik, og ved i det hele taget at være i synlig kontakt med 
medlemmerne.

Faglig stolthed:
Skovejere kan se at Dansk Skovforening, deres erhvervspolitiske organisation, arbejder 
for og skaber resultater til gavn for både deres fag og deres erhverv. Skovejere er 
fagligt stolte både over deres erhverv, erhvervets omdømme og over at være medlem 
af Dansk Skovforening. 
• Dansk Skovforening udpeger de vigtigste politiske mærkesager, og sikrer, at 

medlemmerne ser arbejdet og oplever, at ejerinteressen er klart kommunikeret, 
altså at der er kant på deres vegne. 

• Skovejerne oplever at der bliver værnet om ejerrettighederne, ‘uden Dansk 
Skovforening intet værn om ejerglæden’. 

• Skovejere oplever at samfundet omkring dem er opmærksomme på at træ er 
verdens måske mest bæredygtige råstof produceret til gavn for klimaet og med 
respekt for biologiske mangfoldighed.  

• I omstillingen til et biobaseret samfund går Dansk Skovforening forrest for at anvise 
politikere og samfund modeller for, hvordan skov-og naturejerne har en nøglerolle 
og kan levere de produkter og ydelser som efterspørges i forhold til træproduktion 
og andre økosystemtjenester. 

Politisk indflydelse og samarbejde:
Alle ved at Dansk Skovforeningens politiske arbejde  og juridiske rådgivning i den 
forbindelse er en forudsætning og uvurderlig hjælp for at kunne drive og udvikle 
skov og natur.
• Det er tydeligt og entydigt at Dansk Skovforening er den organisation, som 

varetager skov- og naturejernes fagpolitiske interesser 
• Arbejdsdeling, synergi og samarbejde mellem samarbejdspartnerne, herunder 

Skovdyrkerne og HedeDanmark, er aftalt og synlig, både for organisationerne 
selv og for medlemmer og skovejere generelt.

Interessefællesskabet:
Dansk Skovforening er et interessefællesskab, som giver skovejere rig inspiration fra 
andre skovejere til at udvikle forretningen og føler en stigende glæde over at eje 
skov. 
• Et fagligt interessefællesskab giver styrke og glæde ved fællesskabet smitter. 
• Dansk Skovforeningen samler skovejere, både til fysiske og virtuelle møder, om 

faglige temaer og i sociale sammenhænge.  Et fællesskab om præcise, 
målrettede temaer.   

Grundlaget for et skovpolitisk beredskab:
Dansk Skovforeningen har brug for et stabilt økonomisk fundament. Dansk 
Skovforening er primært finansieret af medlemskontingenter.
• Dansk Skovforening ønsker at øge antallet af medlemmer  
• Dansk Skovforening tilbyder gratis rådgivning - og ekstra rådgivning mod 

betaling - indenfor skovpolitiske og juridiske emner. 
• Vi vil finde modeller, så medlemmerne styrkes fagligt og derigennem motiveres 

til at yde en frivillig indsats med at repræsentere skovbruget især lokalt og 
regionalt 
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