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Det går bedre i dansk skovbrug. Nu på andet år. Skoven begynder at give ejeren et øko-
nomisk bidrag, og på en lang række områder begynder det at blive anerkendt at skov-
bruget yder væsentlige og positive bidrag til udviklingen og det daglige liv. 
 
Priserne på træ går den rigtige vej, både i Danmark og i vore nabolande, og det bidrager 
til vores økonomi. Både interessen for træ til varige produkter og til miljøvenlig energi 
stiger. Skovbruget bidrager dermed til en politisk udvikling som stort set alle ønsker. 
Skovbrugets træproduktion er ikke et levn fra forrige århundreder, men en væsentlig del 
af de fremtidige løsninger på energi- og miljøområdet og med en væsentlig økonomisk 
betydning. 
 
På EU-topmødet i marts 2007 besluttede Kommissionen at 20 % af EU’s samlede ener-
giforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energi og at en væsentlig del heraf forven-
tes at komme fra europæiske skove. 
 
Vi kan endnu ikke bringe tal for de private skoves økonomi i 2006. Vi har ikke haft res-
sourcer til at få udarbejdet årets regnskabsoversigter. Men vi har en klar fornemmelse af 
optimisme i erhvervet, selvfølgelig på grund af træpriserne og de konkrete politiske be-
slutninger der vil give træet yderligere medvind. Men vi er også positive fordi det sene-
ste tiårs stigende indtægter fra andet end træ ser ud til at fortsætte.  
 
 
 
Landdistriktsprogrammet 
 
Andre EU beslutninger lægger grunden til fortsat fremgang for skovbrugets produktion af 
andre værdier end træ. I dette forår fik vi endelig cementeret at de danske skove kom-
mer med i Danmarks landdistriktspolitik. Dermed får skovene også adgang til de over 6 
milliarder kr. der til og med 2013 skal uddeles til lodsejere og projekter i land- og yder-
kommuner.  
 



Det er endnu et bevis på at omverdenen værdsætter skovenes store muligheder og i 
stigende grad er parat til at betale for de værdier som befolkningen efterspørger i sko-
vene. 
 
Det er langt hen ad vejen de kendte skovbrugsordninger under skovloven der nu kom-
mer med i landdistriktsprogrammet og får medfinansiering fra EU. Det giver flere penge 
på ordningerne. Og det giver den politiske sidegevinst at ordningerne er mindre udsatte 
næste gang der måtte komme en generel nedskæring på finanslovens erhvervsordnin-
ger. 
 
 
 
På ekskursionen i dag tager vi så hul på næste runde om skovene og landdistriktspoli-
tikken. Vi skal finde ud af hvordan skovene kan levere de værdier der efterspørges, om 
det så er naturværdier, biodiversitet, oplevelser, livskvalitet eller menneskers sundhed. 
 
Skovejerne har tid til at tænke over deres egne muligheder. Som følge af det politiske 
forlig bag landddistriktsprogrammet, kommer der først penge på skovordningerne fra 
2008. Det lever vi med, det vigtigste er at skovene overhovedet er kommet med. Som 
Mariann Fischer Boel, EU's landbrugskommissær, sagde i januar: 
 
”Det er i landdistriktspolitikken, vi kommer til at høre musikken spille i fremtiden. Det er 
der, alle nyskabelserne kommer - muligheder for vækst og beskæftigelse i landområ-
derne."  
 
Det var uhyggeligt tæt på at skovene slet ikke kom med i landdistriktspolitikken. I første 
omgang røg skovene ud under regeringens forhandlinger med Dansk Folkeparti. Det 
ville betyde at vi var udelukket helt frem til og med 2013. 
 
Det måske afgørende politiske greb der i januar vendte sagen til skovenes fordel var at 
vi i løbet af ét døgn kunne samle Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensna-
turfonden og Friluftsrådet i en fælles appel til regeringen sammen med skovbrugets or-
ganisationer. Det kunne kun lade sig gøre fordi disse store grønne organisationer tror på 
os når vi påstår at de private skove kan og vil bidrage til at skabe liv og livskvalitet på 
landet. 
 
De tror på os fordi Skovforeningen og mange private skove i praksis gennem mange år 
har vist at vi kan og vil skabe værdier i skovene der kan gavne hele befolkningen. Vi har 
opbygget den nødvendige tillid gennem arbejdet i utallige nævn og udvalg, gennem løs-
ninger af konkrete adgangsproblemer ude i skovene og gennem 10 års arbejde med 
naturvejledning og Skoven i Skolen. Det har alt sammen været med til at bane vejen for 
de grønne og afgørende alliancer i den akutte politiske sag om skovene i landdistrikts-
programmet. 
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Yderligere alliancer med de grønne 
 
Og alliancerne er fortsat i løbet af foråret. Sammen med Danmarks Naturfredningsfor-
ening har vi stillet et fælles forslag til Miljøministeren om hvordan den fremtidige beskyt-
telse af truede arter i skovene bør gennemføres. Forslaget bygger på at motivere ejerne 
positivt og gøre det attraktivt at tage ansvar for naturbeskyttelsen. Vi har beskrevet i de-
taljer hvordan juraen skal skrues sammen så psykologien kommer til virke – så lods-
ejerne bliver medspillere i stedet for modspillere. 
 
Det er i modsætning til Skov- og Naturstyrelsens forslag til den kommende artsbeskyt-
telse. Styrelsen hænger tilsyneladende fast i en forældet og ineffektiv ide om at beskytte 
naturen med magt og erstatningsfrie indgreb overfor lodsejerne. 
 
For Skovforeningen er det en hovedopgave til stadighed at påpege det urimelige og 
skadelige i de erstatningsfrie reguleringer  - så vi kan undgå dem. 
 
Derfor er vi fantastisk glade for vores fælles forståelse med Naturfredningsforeningen 
om de fremtidige principper for naturbeskyttelse i Danmark. Vi er ikke tvivl om at det er 
den rigtige vej vi peger på. I løbet af næste år vil det vise sig om Miljøministeren og 
Skov- og Naturstyrelsen lytter til os og Naturfredningsforeningen. 
 
Og sammen med Friluftsrådet er vi i gang med at skrive et katalog over vores enigheder 
og uenigheder om betaling for aktiviteter uden for skovgæsternes almindelige adgangs-
ret. Kataloget er endnu ikke godkendt af Friluftsrådet bestyrelse så vi kan endnu ikke 
fortælle detaljer om indholdet. Men vi er meget glade for det samarbejde som vi allerede 
har haft og at det tegner til et konstruktivt resultat for alle parter. 
 
Endelig vil jeg nævne en alliance som forhåbentlig også vil sætte sig langvarige spor i 
den danske naturpolitik: Sammen med Danmarks Jægerforbund og Tolvmandssektio-
nen arbejder vi med et langsigtet kommunikationsarbejde om jagt. Formålet er at øge 
befolkningens forståelse og interesse for jagt, at aflive myter og fordomme om jagt og at 
udvikle jagtvæsenerne til at blive kompetente naturforvaltere. Arbejdet søges finansieret 
gennem private bidragydere. 
 
De første frugter af dette projekt vil man snart kunne finde på Skoven i Skolens hjem-
meside hvor Skovforeningen har lavet undervisningsmaterialer om jagt for alle fag for 3. 
til 6. klasse. 
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Vildtforvaltningsrådet 
 
Arbejdet i Vildtforvaltningsrådet har været præget af en stor udskiftning blandt rådets 
medlemmer, dels har jeg selv efterfulgt Lars Møller Nielsen, dels har andre organisatio-
ner også udpeget nye personer til rådet. Det er positivt at det fra starten lykkedes at 
skabe et forlig om udsætninger. Det giver dels mulighed for at udsætninger fortsat er en 
del af vildtplejen, at vi kan bevare viden og beskæftigelse på området samt skabe varie-
rede jagtoplevelser for jægere i fremtiden. Dels giver det en mulighed for at vi kan de-
monstrere at aktiv vildtpleje er et positivt element der skaber mere natur.  
 
I skovbruget skal vi ikke udarbejde biotopplaner. Det skal ikke forstås således at vi ikke 
behøver at udvikle biotoperne, men blot at man anerkender at det arbejde der er sat i 
gang i skovbruget med den seneste skovlov, de grønne driftsplaner m.m. allerede virker 
i denne retning og at yderligere plankrav ikke er relevante. 
 
Vi bakker derfor op om forliget som, selvom det giver nogle begrænsninger, altså også 
giver mulighed for at demonstrere at jagt og vildtpleje er en del af en positiv biotopudvik-
ling og naturgenopretning. Det er forventningen at alle parter i forliget får glæde af afta-
len og vi opfordrer medlemmer til at implementere de nye regler med en positiv tilgang 
og se mulighederne for at vise at naturen også ligger jægerne på sinde. 
 
Der ligger mange nye sager på Vildtforvaltningsrådets bord som vil kræve stor opmærk-
somhed i den kommende tid – for eksempel dyrehavernes nye funktion som biodiversi-
tetsområder. 
 
 
Skovejere kan gavne sig selv ved at være aktive 
 
Der er én hage ved at tilbyde nye produkter: Det kræver tid at komme i gang. 
 
Skovforeningen har i dette forår anbefalet medlemmer med konkrete projekter at deltage 
i alle mulige fora: 
 
For det første i de lokale aktionsgrupper der tilsammen fordeler 20 % af milliarderne til 
landdistrikterne. Hver enkelt lokale aktionsgruppe dækker over én eller nogle få land- og 
yderkommuner. Aktionsgrupperne skal være klar den 1. juli, og det kan det være en 
genvej til at få et godt projekt igennem selv at deltage i sin lokale aktionsgruppe. 
 
For det andet har vi anbefalet at man deltager i kommunernes grønne råd og 
grundsvandsråd. Det giver både netværk og indflydelse på kommunens naturpolitik. 
 
Og for det tredje har vi opfordret skov- og naturejere i de 11 udpegede områder for rege-
ringens vand- og naturindsats at tage imod Skov- og Naturstyrelsens invitation til dialog. 
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Det kræver tid alt sammen, men kan være tiden værd hvis man har et konkret projekt i 
støbeskeen. Vi lever i et demokrati hvor det er den der deltager, der bestemmer. 
 
 
 
Også Natura 2000-beskyttelse trækker på lodsejernes aktive deltagelse. Mange har al-
lerede været med under kortlægningen på deres ejendom. Den 22. juni begynder så en 
idefase hvor ejerne får et halvt år til at komme med forslag til den kommende skovnatur-
plan og indsats på deres arealer. 
 
Skovforeningen tilbyder også i denne fase gratis rådgivning. Vi kan hjælpe alle ejere af 
Natura 2000-udpeget fredskov med at tolke basisanalysen for deres område og med 
ideer til ejernes input i idefasen. 
 
 
 
Skovforeningens træmarkedsinformation 
 
For Skovforeningen gælder det om at hjælpe skovbruget til at fastholde og udvikle de 
muligheder der nu viser sig i disse år – både de politiske og de markedsmæssige mulig-
heder. 
 
Men i øjeblikket er vi noget handicappede når det gælder at informere skovbruget om 
det danske træmarked.  
 
Konkurrencestyrelsen ransagede i januar Skovforeningen foruden Skov- og Naturstyrel-
sen, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne og flere andre medlemmer af Danske Sko-
ves Handelsudvalg. Styrelsen formodede at der foregik konkurrencebegrænsende akti-
viteter i Handelsudvalget. I maj er Skovforeningen så, som ansvarlig for Handelsudval-
get, blevet meldt til bagmandspolitiet af Konkurrencestyrelsen. Vi har ikke kunnet få at 
vide hvorfor. 
 
Paradoksalt nok udsendte Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien 
ugen efter en rapport om forsyningskæden i den danske nåletræsektor. Rapporten er 
skrevet af Copenhagen Business School som konkluderer at træmarkedet er uigennem-
sigtigt og at parterne ikke har lige adgang til viden om priser og mængder. Denne skæv-
hed og uigennemsigtighed forhindrer fri konkurrence, og det er netop problemet som vi 
ser det. Vi ønsker et gennemsigtigt træmarked for at sikre fri konkurrence. 
 
Men nu er Skovforeningens markedsarbejde blevet en politisag som vi, desværre, skal 
bruge kræfter og advokattimer på. Det er ikke særlig produktivt, men det er nødvendigt.  
 

 5



De mulige budgetmæssige konsekvenser for Skovforeningen kan vi ikke sige noget om 
før vi ved om politiet har besluttet om der overhovedet er en sag. 
 
Konsekvenserne for vores fremtidige markedsinformation kan vi heller ikke sige noget 
om endnu. Men det vil fortsat være en højt prioriteret opgave for Skovforeningen at sikre 
størst mulig gennemsigtighed i et træmarked hvor tusinder af skovejere umuligt kan 
gennemskue deres muligheder på egen hånd. 
 
 
 
Medlemsdebatter om omdømme og vision 
 
Vi har haft en god medlemsdebat sidste efterår på møderne i de 5 skovkredse. Debatten 
gik om skovejernes omdømme og om det udkast til anbefalinger som Skovforeningen 
sendte ud. 
 
Der kom mange meninger frem, men altovervejende var der opbakning til bestyrelsens 
ønske om: 
 
• at offentliggøre sine anbefalinger til skovejere 
• at Skovforeningen forsøger at mægle i eventuelle konflikter imellem skovejere og om-

verdenen 
• at de hidtidige eksklusionsregler hverken bliver strammet eller løsnet i denne forbin-

delse. 
 
Vi understreger at formålet ikke er at løfte pegefingre endsige at pege bebrejdende på 
hinanden, skovejerne imellem. Formålet er at bevare skovejernes good-will og respekt 
og dermed også skovbrugets politiske indflydelse. Anbefalingerne er blot instrumentet til 
at forebygge dårlige sager og dårlig omtale. 
 
Nyeste version af anbefalingerne blev sendt ud til medlemmerne sammen med den 
skriftlige beretning i maj. Vi vil nu lægge anbefalingerne på vores hjemmeside til som-
mer og trykke dem i Skovens augustnummer. 
 
  
 
I det kommende efterår lægger vi op til en ny medlemsdebat i skovkredsene – denne 
gang om Skovforeningens vision. Det lyder luftigt i manges ører, men det er en vigtig 
beslutning der skal tages. Bestyrelsen vil formulere en vision, en mission og et værdi-
grundlag som hænger logisk sammen og som giver den vigtigste retningslinie når vi skal 
prioritere de konkrete opgaver som Skovforeningen skal bruge sine ressourcer på. 
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En stærk vision er også god for mange andre formål – fx medlemshvervning, politisk 
lydhørhed, bygning og vedligeholdelse af alliancer samt rekruttering af de bedste med-
arbejdere. Vi udsender et oplæg til medlemmerne i efteråret og håber at mange kommer 
for deltage i debatten på skovkredsmøderne. 
 
 
 
Certificering 
 
Certificering er en del af denne proces. Det er en væsentlig mulighed for at kunne kom-
munikere og dokumentere at vi lever op til de krav vi selv og andre stiller. Det forventes i 
stigende grad at dokumentation er en integreret del af et produkt, at køber har bevis på 
ikke alene produktets kvalitet, men også at de forhold hvorunder produktionen er fore-
gået lever op til såvel miljøkrav som etiske krav. 
 
 
 
Hvervning af nye medlemmer 
 
En stærkt vision er det første led i Skovforeningens nødvendige udvikling. Udvikling er 
det sværeste og det vigtigste for en lille forening. Derfor er flere medlemmer også by-
dende nødvendigt for Skovforeningen. 
 
Vi beder alle vores medlemmer hjælpe os med at hverve nye ejere af skov og natur som 
medlem af Skovforeningen. Til gavn for dem selv og til gavn for hele skovbruget. 
 
Hvis vi får flere medlemmer, kan vi: 
• Få endnu mere liv i de lokale aktiviteter i skovkredsene 
• Yde mere konkret rådgivning til enkelte ejere 
• Give skovbruget mere omtale i pressen 
• Sikre skovbruget mere politisk bevågenhed. 
 
Se på vores hjemmeside hvem der allerede er medlemmer – og tag fat i de øvrige skov- 
og naturejere som I kender. 
 
Vi vil også i den forbindelse anbefale at man handler sit træ gennem vores datterselskab 
DSHwood. Skovforeningens udbytte fra DSHwood er med til at finansiere foreningens 
arbejde. Derfor fremmer det skovejernes politiske, økonomiske og faglige interesser at 
handle sit træ gennem DSHwood. 
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Kontingent 
 
Bestyrelsen har siden sidste års generalforsamling fortsat behandlet spørgsmålet om 
kontingentets niveau og om satserne er rimelige. Vi kan konstatere at kontingentsatser-
ne ikke følger med de stigende krav som den stadig mere komplekse omverden stiller til 
Skovforeningens indsats. Vi har derfor ikke noget økonomisk råderum til at sætte kon-
tingentet ned, og vi har ikke fundet de vises sten der kan skabe et system der af alle 
opleves som rimeligt og retfærdigt. 
 
I stedet har vi kastet os over det forslag fra sidste generalforsamling om at forsøge at 
hverve nye medlemmer gennem den introduktionsrabat som er på dagsordenen senere 
i dag.  
 
Desuden har bestyrelsen også, nogle mere end andre, haft held til at tegne en række 
nye medlemmer. 
 
Og hvis der er nogen der mener at kontingentet til Skovforeningen er dyrt, så minder jeg 
om at Skovforeningen alene i de seneste år har skaffet skovejerne en skattelettelse som 
er 5-6 gange større end kontingentet. Så det er ikke kun af loyalitet overfor den gode 
sag at skovejerne bør betale kontingentet til Skovforeningen – det er også en åbenlyst 
god forretning for dem selv. 
 
På den baggrund beklager vi ikke kontingentets størrelse, men vi vil meget gerne være 
mange flere til at dele omkostningen. 
 
 
 
Tak 
 
Til sidst vil jeg bringe en stor tak til skovkredsformændene der bruger deres egen tid på 
skabe møder og ekskursioner for medlemmerne. Tak også til vores samarbejdsparter i 
og uden for skovbruget. Og endelig tak til sekretariatet som igen har ydet en enorm ind-
sats i det forgangne år. 
 
Der er mange opgaver som kræver Skovforeningens indsats. Men selv om kampene 
kan være besværlige, oplever jeg at vi i stigende grad deltager på lige fod med andre og 
større erhverv i en fremadrettet positiv udvikling hvor vi skal bidrage og honoreres på 
rimelig vis. 
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