F o r s l a g A t i l ko n t i n g e n t 2 0 1 0
Forslag A indebærer en 4 % stigning for alle kontingentområder.

Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Skovforeningens medlemmer.
Hvor intet andet er anført, er disse kontingentsatser ekskl. moms:

Bevoksede arealer
Sjælland, Lolland-Falster og Fyn:
Sønderjyllands, Vejle og Århus amter:
Nordjyllands amt syd, Viborg amt syd og Bornholm:
Nordjyllands amt nord, Viborg amt nord, Ringkøbing og Ribe amter:

34,50 kr/ha
27,70 kr/ha
23,20 kr/ha
17,30 kr/ha

Ejere af skov betaler som udgangspunkt kontingent efter skovens areal og beliggenhed. Arealet omfatter bevoksede
skovarealer inklusive hjælpearealer, fx midlertidigt ubevoksede arealer, veje, kørespor og læsseramper.
Hvis skovens vækstforhold afviger væsentligt fra landsdelens niveau, kan bestyrelsen efter ansøgning reducere kontingentet. Hvis et medlem ejer flere selvstændige ejendomme, beregnes kontingent på baggrund af ejendommenes
samlede areal. Hvis intet andet er oplyst, bestemmes kontingentområdet efter betalingsadressen.

Ubevoksede arealer
Hele landet

3,55 kr/ha

Der betales kontingent for disse ubevoksede arealer:
moser, heder og andre lysåbne arealer - med mindre de indgår i undtagelserne nævnt nedenfor.
våde arealer - det vil sige arealer der permanent eller en stor del af året står under vand og som ikke kan tilsås med en markafgrøde senest den 31. maj.

Maksimum og minimum
Maksimumkontingent for skovejende medlemmer:
Minimumkontingent for skovejende medlemmer:

61.000 kr
1.660 kr

Rabatter
Indmeldelsesrabat i indmeldelsesåret samt det følgende år:
(Med indmeldelsesrabat modtager man kun ét friabonnement på Skoven og Skoven-Nyt)
Ekstra rabat: Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår,
reduceres det pågældende års kontingent forholdsmæssigt.
Medlemskab uden stemmeret (B-medlemskab)
Skovejende medlemmer på minimumskontingent (dog ikke B-medlemskab)
og som er enten:
medlem af en skovdyrkerforening
medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening på minimumskontingent.

-50 %

-550 kr
-350 kr

Forslag B ti l kontingent 20 10
Forslag B indebærer en stigning i det samlede kontingentgrundlag på 4 %, men med en indbygget
tilnærmelse af hektarsatserne mellem Jylland (udenfor hedeegne) og Fyn/Sjælland
Kontingentet er fradragsberettiget for næsten alle Skovforeningens medlemmer.
Hvor intet andet er anført, er disse kontingentsatser ekskl. moms:

Bevoksede arealer
Sjælland, Lolland-Falster og Fyn:
Sønderjyllands, Vejle og Århus amter:
Nordjyllands amt syd, Viborg amt syd og Bornholm:
Nordjyllands amt nord, Viborg amt nord, Ringkøbing og Ribe amter:

34,30 kr/ha
28,10 kr/ha
23,80 kr/ha
17,30 kr/ha

Ejere af skov betaler som udgangspunkt kontingent efter skovens areal og beliggenhed. Arealet omfatter bevoksede
skovarealer inklusive hjælpearealer, fx midlertidigt ubevoksede arealer, veje, kørespor og læsseramper.
Hvis skovens vækstforhold afviger væsentligt fra landsdelens niveau, kan bestyrelsen efter ansøgning reducere kontingentet. Hvis et medlem ejer flere selvstændige ejendomme, beregnes kontingent på baggrund af ejendommenes
samlede areal. Hvis intet andet er oplyst, bestemmes kontingentområdet efter betalingsadressen.

Ubevoksede arealer
Hele landet

3,55 kr/ha

Der betales kontingent for disse ubevoksede arealer:
moser, heder og andre lysåbne arealer - med mindre de indgår i undtagelserne nævnt nedenfor.
våde arealer - det vil sige arealer der permanent eller en stor del af året står under vand og som ikke kan tilsås med en markafgrøde senest den 31. maj.

Maksimum og minimum
Maksimumkontingent for skovejende medlemmer:
Minimumkontingent for skovejende medlemmer:

61.000 kr
1.660 kr

Rabatter
Indmeldelsesrabat i indmeldelsesåret samt det følgende år:
(Med indmeldelsesrabat modtager man kun ét friabonnement på Skoven og Skoven-Nyt)
Ekstra rabat: Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår,
reduceres det pågældende års kontingent forholdsmæssigt.
Medlemskab uden stemmeret (B-medlemskab)
Skovejende medlemmer på minimumskontingent (dog ikke B-medlemskab)
og som er enten:
medlem af en skovdyrkerforening
medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening på minimumskontingent.

-50 %

-550 kr
-350 kr

