
D
a

n
sk

 s
k

o
v

fo
r

en
in

g

ÅreT 2007/2008



Året 2007/2008 

Redaktionen er sluttet 19. maj 2008. 

Forside: Rødgran fra 1875. 35 meter høj. 64 cm diameter i brysthøjde. 
Salten Langsø, Addithus, afdeling 24d. Fotografiet er fra Skovforeningens 
ekskursion i september 2003. Læs mere i Skoven 10/03, side 458. 

Bagside: Hulrodet Lærkespore og Hvid Anemone. Boserup Skov ved Roskilde. 

Der er anvendt Dansk Sprognævns anbefalinger for kommasætning. 
Det betyder blandt andet at der ikke sættes komma foran ledsætninger. 

ISSN 1901-1199 

Dansk Skovforening 

Dansk Skovforening 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 

Telefon 3324 4266 
Fax 3324 0242 

www.skovforeningen.dk 
info@skovforeningen.dk 

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. 
Skovforeningens formål er at fremme danske skov- og naturejeres 
erhvervsmæssige og faglige interesser - og at fremme 
ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. 

De fleste medlemmer er skov- og naturejere. Endvidere er en række 
personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer. 

Foreningens arbejde betales af kontingenter, projektmidler og 
brugerbetaling for særlige ydelser. Skovforeningen administrerer 
ikke skov eller natur selv. Skovforeningen er ikke bundet af partipolitik 
og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier. 

DSHwood 

Skovforeningen ejer DSHwood. 
Firmaet handler med træ og træprodukter. 

Adresse: Glarmestervej 7, Erritsø, 7000 Fredericia. 
Telefon: 7455 2636. Fax: 7455 2490. 
www.dshwood.dk, info@dshwood.dk



ÅRET 
2007-2008

Skovbrugets økonomi går stadig den rigtige vej. 

Men Skovforeningen selv får sværere og sværere ved at finde de nødvendige 
ressourcer til at varetage skovbrugets interesser. 

Af årsberetningen fremgår hvad vi bruger vores kræfter på: At sikre afsæt-
ningsmuligheder for træ, at sikre ejerne en meningsfuld frihed og belønning 
for at udvikle naturværdier, at bevare adgangsreglerne og meget, meget me-
re. 

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. 

Niels Iuel Reventlow
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POLITIK 

PRODUKTION AF NATURVÆRDIER

Danmark vil have mere biodiversitet i 
en fart 

EU's medlemslande har aftalt at stoppe tabet af 
biodiversitet senest i 2010. Danmark når det ikke, 
men alle politikere er enige om at tabet af biodi-
versitet skal stoppes under alle omstændigheder. 

De private skove får en nøglerolle som vært for 
den rigeste biodiversitet i Danmarks natur. 

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 
(FMPU) bad i 2007 Teknologirådet lede et projekt 
hvor organisationer og forskere foreslår og disku-
terer hvordan kurven for Danmarks biodiversitet 
kan knækkes. Der er bred enighed om: 
• At den største biodiversitet findes i skovene. 
• At især de private skove har bevaret en rig 

biodiversitet og har særlige muligheder for at 
udvikle endnu mere. 

Skovforeningen har foreslået FMPU at samfundet 
motiverer de private skove til at udvikle endnu 
mere biodiversitet gennem en licitationsordning: 

Staten tilbyder et fast årligt beløb og lader sko-
vejere tilbyde projekter der kan fremme biodiversi-
teten. Projekterne kan fx være urørt skov, græs-
ning, stævning, etablering af vådområder, brede 
og variede skovbryn samt netværk mellem natur-
områder. Og projekterne kan både være tidsbe-
grænsede (størst udbud) og permanent tinglyste 
aftaler (størst sikkerhed for samfundet). 

Beløbet kunne fx være 1500 kr pr. hektar pr. år 
svarende til hvad statsskovbruget bevilges årligt 
over finansloven til at producere bløde værdier 
(både naturværdier og friluftsliv) i statsskovene. 

Blandt de tilbudte projekter kunne staten så 
vælge de der gav skatteyderne mest muligt dyre- 
og planteliv for pengene. Sådan en markedsbase-
ret tilgang ville samtidig motivere skovejerne til 
yderligere naturbeskyttelse. 

Vi forventer en politisk opfølgning i Folketinget 
i samlingen 2008/2009. 

EU forhindrer markedsbaseret 
produktion af biodiversitet 

Stik imod sund fornuft lægger EU hindringer i 
vejen for at private skove kan udvikle biodiversite-
ten. EU vil nemlig ikke acceptere at skovejere får 
en forretning ud af at producere biodiversitet til 
samfundet. 

Skovforeningens indsats i 2007 for at få Dan-
marks skove med i EU's landdistriktsprogram var 
vigtig. Det skabte forudsætningen for at de nuvæ-
rende skovordninger kan overleve og at fremtidige 
skovordninger kan komme til. 
 Men nu forhindrer EU-Kommissionen at ord-
ningerne bliver udnyttet fornuftigt til at skabe re-
sultater. Kommissionen fastslår at der kun må 
ydes tilskud der dækker omkostninger og tab. 
Tilskud der giver større motivation til at skabe 
flere naturværdier tillades ikke. Synspunktet 
fremmer ikke biodiversiteten, og Skovforeningen 
arbejder for at samle allierede til at ændre det. 
 To eksempler: 

1. Udvikling af biologisk særlig værdifuld skov 
Frivillige aftaler til sikring og udvikling af biologisk 
særlig værdifuld skov kan træffes ifølge lovens § 
25 og finansieres gennem Landdistriktsprogram-
met. Men hvis belønningen ikke er attraktiv sam-
menlignet fx med fortsat træproduktion, kommer 
der ikke mange aftaler om disse naturværdier.  

2. Den langsigtede satsning på mere løvskov 
Siden 1989 har plantning af løvskov i Danmark 
været støttet med stor succes. Men nu vil EU-
kommissionen ikke tillade støtte hvis der plantes 
så mange træer at der kommer en kvalitetspro-
duktion på arealerne. Ejeren må heller ikke for 
egen regning plante flere træer. Derved forsvinder 
en stor del af motivationen til at plante løvtræer, 
nemlig en fremtidig træproduktion af høj kvalitet 
på arealet.
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Helt i skoven: EU motiverer skovejere 
til at plante nåletræer 

EU's habitatdirektiv medfører nu unødvendige, 
omkostningskrævende og erstatningsfri indgreb i 
dyrkning af løvskov i Danmark. 
 Konsekvensen vil være stik imod 20 års dansk 
skovpolitik. 

Artikel 12 i EU's habitatdirektiv fra 1992 kræver en 
streng og umiddelbar beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter. 
 Det gælder blandt andet 12 flagermusarter 
som findes overalt i Danmarks løvskove. Flager-
musene er hverken sjældne eller truede. En sær-
lig beskyttelsesindsats er helt overflødig. 
 Og værre endnu: EF-domstolen og EU-
kommissionen kræver en umiddelbar retlig be-
skyttelse der ligner de generelle forbud i naturbe-
skyttelseslovens §3. Det begrænser ejerens hidti-
dige muligheder for at udnytte træproduktionen. 
Men det betyder samtidig at Danmark ikke må 
betale ejerne for at efterleve forbudene. Det ville 
blive betragtet som ulovlig statsstøtte. 

Det står i modsætning til Danmarks gennemfø-
relse af habitatdirektivets beskyttelse af Natura 
2000-områder hvor ejerne selv plejer områderne 
for at sikre deres gunstige bevaringsstatus. Hér 
kan staten betale ejerne og dermed motivere dem 
til at skabe flere naturværdier i fremtiden. 

Den biologisk set unødvendige beskyttelse af 
flagermus kommer til at koste skovejerne penge, 
arbejde og mistet frihed: 
 Dele af træproduktionen går tabt (fx hvis gamle 
løvtræer ikke må hugges), og ejerne får løbende 
ekstraarbejde med at sikre at forpligtelserne over-
holdes og med at spørge myndigheder inden der 
hugges i løvskovene. 
 Det nedbryder skovejernes tillid til systemet 
når værdier konfiskeres og ejerne påføres nytte-
løse omkostninger. Det bliver mindre tillokkende 
for en skovejer at plante løvskov når nål er et 
alternativ. 

Dette  politiske indgreb vil mindske skovejer-
nes motivation til at konvertere nåleskov til løv-
skov. Stik imod 20 års dansk skovpolitik, stik imod 
en tilpasning af skovene til et fremtidigt varmere 
klima og stik imod hensynet til flagermusene. 

I Danmark er alle parter enige om at sagen er gal. 
 Skovforeningen og Naturfredningsforeningen 
foreslog i 2007 en anden model for beskyttelsen 
som gjorde lodsejerne til medspillere i stedet for 
modspillere. 
 Men Skov- og Naturstyrelsen og skiftende 
miljøministre har ingen vej set udenom habitatdi-
rektivet og erstatningsfrie indgreb. 

Tilbage er at håbe at Miljøministeren og By- og 
Landskabsstyrelsen (som har sagen nu) gennem-
fører artikel 12-beskyttelsen så lempeligt som de 
kan i skovloven og naturbeskyttelsesloven. 
 Under alle omstændigheder må Danmark finde 
måder at kompensere skovejerne for tabet og veje 
til at motivere ejerne til fortsat at dyrke løvskov 
inden for habitatdirektivets rammer. 

Danmark bør søge habitatdirektivet revideret 

Den langsigtede løsning er at få revideret det 16 
år gamle direktiv. Det bør skrives om så der ikke 
kræves en streng beskyttelse af arter i lande hvor 
disse allerede har en gunstig bevaringsstatus. 

Så vil jordejerne motiveres til at fremme natur-
værdier i stedet for at undgå dem. 

Det vil være en værdig sag for Danmark at for-
følge. 

Miljøansvarsdirektivet tegner ikke 
længere katastrofalt 

I 2007 slog Skovforeningen og mange andre 
alarm over Danmarks påtænkte gennemførelse af 
EU’s miljøansvarsdirektiv. Jordejernes retssikker-
hed var væk. 
 Politikere og myndigheder måtte skrive lovfor-
slagene om, og det gav afgørende forbedringer.

I foråret 2007 tvang Folketinget Miljøministeren til 
at trække sine forslag tilbage. Siden er kommet 
nye forslag der fjerner eller mindsker mange af 
Skovforeningens bekymringer, blandt andet om 
jordejerens erstatningsansvar uden skyld og om 
umulige beregninger af erstatningens størrelse. 
 Det er dog stadig særdeles kompliceret lovstof 
hvor mange konsekvenser stadig er uklare. 
 Men skovejernes retsstilling er væsentligt bed-
re end i sidste års forslag. Skovforeningen vil nu i 
Folketinget søge yderligere forbedringer og præ-
ciseringer der mindsker ejernes usikkerhed. 
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DANSKERNE I SKOVEN 
 
 
 
Fladefærdsel, natfærdsel og adgang 
langs ledelinier 
 
 
Friluftsrådet stiller igen krav om øget adgang til 
private skove. 
 Skovforeningen ser hverken behov eller anled-
ning for at ændre de nye adgangsregler. 
 
 
På sin generalforsamling i april 2008 meddelte 
Friluftsrådet at man ville genoptage adgangsde-
batten og at rådets overordnede mål stadig er:  
• Fladefærdsel i private skove 
• Færdsel døgnet rundt i private skove 
• Færdsel langs ledelinier i det åbne land 
 
Anledningen angives at være de senere års na-
turgenopretning samt en formulering i regerings-
grundlaget fra december 2007. 
 Skovforeningen ser intet behov for at ændre 
adgangsreglerne. Danskerne er tilfredse, lods-
ejerne er tilfredse, og stort set alle særlige behov 
klares ved aftaler direkte mellem ejer og natur-
gæst. 
 Intet nyt er sket siden adgangsforliget (mellem 
blandt andre Friluftsrådet og Skovforeningen) i 
2002 der førte til de nye regler i 2004. Vejlednin-
gen til de nye regler er end ikke skrevet. 
 Skovforeningen offentliggjorde i Skoven 8/07 
en liste af anbefalinger til skovejerne. Mange 
handlede om adgang og brugerbetaling. Læs dem 
på www.skovforeningen.dk. 
 Se også side 14 om Skovforeningens dialog 
med Friluftsrådet om brugerbetaling. 
 
 
 
Nordisk projekt: Mere friluftsliv i 
samarbejde med private jordejere 
 
 
Et projekt for Nordisk Ministerråd og koordineret 
af Friluftsrådet har samlet nordiske erfaringer og 
fundet gode eksempler på friluftsliv på privat jord. 
 
Skovforeningen bidrog til projektet med eksempler 
på aftaler, nogle med betaling, mellem danske 
skovejere og vidt forskellige brugergrupper. 
 Projektet konkluderede at politikerne bør priori-
tere folkets muligheder for friluftsliv, blandt andet 
af hensyn til folkesundheden. Private arealer by-
der på rige muligheder, og samspillet med ejeren 
er vigtigt for at udnytte mulighederne bedst muligt. 

Tre organisationer: Skovbyggelinjen 
bør strammes op 
 
 
Skovforeningen, Naturfredningsforeningen og 
Friluftsrådet har foreslået By- og Landskabsstyrel-
sen en strammere administration af skovbyggeli-
nien. 
 
 
Naturbeskyttelseslovens § 17 forbyder byggeri 
tættere end 300 m på skove. Men i konkrete byg-
gesager kan kommunen dispensere fra denne 
skovbyggelinie, og Skov- og Naturstyrelsen kan 
ophæve den helt. 
 Byggeri tæt på skove påfører mange skovejere 
gener; fx ulovlig adgang, haveaffald og klager 
over skyggende træer når der bygges villakvarte-
rer helt op til skoven. 
 I 2007 nedsatte Skovrådet på Skovforeningens 
initiativ en arbejdsgruppe til at foreslå løsninger på 
problemet. Gruppen bestod af repræsentanter for 
Skovforeningen, Naturfredningsforeningen og 
Friluftsrådet. Vi har nu i enighed foreslået: 
 
 
Lovændringer skal sikre klagemuligheder 
 
• I øjeblikket kan kommunen dispensere fra 

skovbyggelinien, og en skovejer kan gøre ind-
sigelse med en driftsmæssig begrundelse. 
Men hvis indsigelsen afvises, har skovejeren 
ingen klagemulighed, i modsætning til andre af 
sagens parter. Loven bør ændres så også 
skovejeren kan klage. 

 
• I øjeblikket kan Skov- og Naturstyrelsen fuld-

stændigt ophæve en skovbyggelinie, og ingen 
parter kan klage. Loven bør sikre en generel 
klagemulighed i dette tilfælde. 

 
 
Ændringer i vejledningerne til planloven og natur-
beskyttelsesloven 
 
• Der bør beskrives hvad der skal overvejes ved 

udstykning og bebyggelse op til en skov. Fx et 
fællesareal mellem skoven og et boligområde 
samt et afstandskrav for selve byggefeltet. 

 
• Der bør beskrives hvordan der i lokalplanar-

bejdet er taget stilling til fremtidig adgang til 
skoven, herunder eksisterende lovlige ad-
gangsveje samt eventuel etablering af nye ad-
gangsveje sammen med skovejeren.
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• Der bør beskrives situationer hvor hegning 
som vilkår for en dispensation fra byggelinjen 
vil være en løsning. 

• Der bør kræves en begrundelse af kommunen 
hvis den afviser en skovejers driftsmæssigt 
begrundede indsigelse mod en dispensation 
fra skovbyggelinjen. 

Arbejdsgruppens rapport indgår nu i By- og Land-
skabsstyrelsens arbejde med vejledningen til na-
turbeskyttelsesloven og planloven. 

Vi håber at rapportens anbefalinger bliver fulgt. 

Gravpladser i skov 

Begravelsesloven liberaliseres så gravpladser i 
skov muliggøres. En borger og en skovejer må 
dog stadig ikke aftale indbyrdes at sætte en urne 
ned. 

Mange mennesker ønsker at nedsætte urner i 
skove. 

Det har hidtil været forbudt i Danmark. Men i 
februar 2008 fremsatte Kirkeministeren lovforslag 
om at tillade kommunale gravpladser uden kapel 
hvis der kun nedsættes urner. 
 Det er en liberalisering som åbner for grav-
pladser i skov. Liberaliseringen sker ikke på rege-
ringens initiativ, men efter Socialdemokraterne, 
Radikale, SF og Enhedslisten fik vedtaget et be-
slutningsforslag i 2007. 
 Loven er dog stadig ikke rigtigt liberal. Kom-
munerne får fuld kontrol over eventuelle gravplad-
ser i skov. Kommunerne skal godkende arealer og 
fastsætte regler og priser for brugen. Også for 
urner som borgere ønsker at nedsætte i private 
skove. 
 Skovforeningen savner en yderligere liberalise-
ring af begravelsesloven: En borger og en skov-
ejer må have lov at aftale indbyrdes at sætte en 
urne ned. Det kan sagtens gøres uden at støde 
nogen skovgæster. 
 Hvis nogen er i tvivl om hvor stor danskernes 
interesse er for gravpladser i skov, så er her et 
simpelt faktum: Gravpladser i skov er den sag der 
har givet langt mest presseomtale blandt mange 
andre og større politiske sager på Skovforenin-
gens skrivebord i året der gik. 

FINANSLOVEN

Skovordningerne i farezonen  

Skovordningernes indhold kan blive ændret alle-
rede i 2008. Og bevillingerne kan falde i 2009. 

Bevillingerne til skovbrugets ordninger overlevede 
på finansloven for 2008. Det drejer det sig om 
tilskud til bæredygtig skovdrift, skovrejsning, kon-
sulentvirksomhed, produktudvikling og produkti-
onsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt. 
 Men det kan være at ordningerne får et andet 
indhold på grund af EU-kommisionens fortolkning 
af Landdistriktsprogrammet, se side 4. 
 For finansloven 2009 varsler Regeringen at 
ville spare 450 millioner kr på erhvervsstøtte. 
 Det bringer skovbrugets ordninger i fare. Skov-
foreningen vil derfor gå til politikerne og påvise at 
ordningerne skaber værdier for hele samfundet, 
ikke kun for skovejerne. 

Kontrol af frø ikke på finansloven 

Herkomstkontrollen er blevet dyr for mindre skove 
der producerer frø. Skovforeningen har undersøgt 
om kontrollen kan komme på finansloven, men 
det vil EU næppe acceptere. 

Herkomstkontrollen har siden 1960 kontrolleret 
kvaliteten af skovfrø og planter til skovbruget. 
 Producenterne betaler arbejdet gennem geby-
rer. Men gebyrerne er blevet så høje at især min-
dre skovejendomme ikke kan holde en frøproduk-
tion rentabel. Det kan mindske bredden i de til-
gængelige frøkilder, og værdier, systemer og vi-
den opbygget gennem generationer i skovenes 
frøproduktion kan gå tabt. 
 Da kontrolarbejdet oplagt også er i samfundets 
interesse, har Skovforeningen foreslået Plantedi-
rektoratet at en del af myndighedernes kontrol 
betales over finansloven. Men det afviser direkto-
ratet fordi EU ville anse det for ulovlig statsstøtte. 
 At omfordele byrden så større virksomheder 
betaler for mindre virksomheders kontrol, mener 
Skovforeningen heller ikke er en god løsning,  
 Derfor må målet være at flytte mere frøproduk-
tion over i store rationelle frøplantager som er 
anlagt for både offentlige og private midler. Så-
danne plantager skal kunne bevare frøkildernes 
bredde og den store opsamlede viden.



8

TRÆ TIL ENERGI

Træ er endnu ikke hot energipolitik  

Skovene kan levere Danmarks billigste og mest 
miljøvenlige energi. Men Folketingets energiforlig 
udvikler ikke mulighederne. Vi er dog fortrøst-
ningsfulde. Tiden er på træets side. 

I Danmarks skove hugges omkring 1 million m3

træ til energi hvert år. Det er 50 % af hele den 
danske produktion af biomasse til energi og 25 % 
af produktionen af vedvarende energi. 

Der kan hentes yderligere 1 million m3 ener-
gitræ ud af skovene hvert år, samtidig med at der 
kan leveres mere træ til forædling i industrien. Alt 
dette træ kan skaffes frem hvis prisen er rigtig, og 
det vil stadig være billigere for samfundet end de 
andre former for vedvarende energi, fx vindmøller 
og biogas. 
 Men skovene kan kun levere varen, hvis politi-
kerne sikrer rammerne. Og det halter: 
 Regeringen og det meste af oppositionen har 
indgået et energipolitisk forlig om større brug af 
biomasse, men med en stribe mangler i forhold til 
en fremtidig forsyning med Danmarks billigste og 
mest miljøvenlige energi, nemlig skovenes træ. 
 Der er brug for: 

• at varme- og kraftvarmeværkerne får lov at 
vælge brændsel frit. Det må de ikke nu. 

• at kedlerne på de kulfyrede kraftværker udvik-
les så de kan fyre med fast biobrændsel. 

• at der fortsat bygges ud med mindre decentra-
le kraftvarmeværker som tæt på kilden kan ud-
nytte biomasse særlig effektivt. Det er heller 
ikke muligt i dag. 

• at forske i endnu mere effektive metoder til 
udnyttelse af træbaseret energi. 

• at træ ikke stilles ringere konkurrencemæssigt 
end anden biomasse. 

  
• at skovene motiveres til at øge produktionen af 

energitræ, fx ved øget brug af ammetræer og 
forkulturer. 

Skovforeningen søger fortsat at få Folketinget til 
at udvikle mulighederne i træenergi. 
 Vi er fortrøstningsfulde. Tiden er på træets 
side. 

Partikelforurening fra brændefyring 

Fra flere sider kræves indgreb imod partikelforu-
reningen fra brændefyring. 
 Regeringen tager sagen alvorligt, og Skovfor-
eningen er enig i Regeringens strategi. 

Røg fra brændefyring indeholder partikler der kan 
være sundhedsskadelige. En række organisatio-
ner inden for miljø og sundhed har derfor i maj 
2008 opfordret Miljøministeren til: 

• Forureningsafgift på private træfyrende enhe-
der. 

• Flere tilskudsmidler til miljø- & sundhedsvenlig 
opvarmning. 

• Kommunerne skal have mulighed for at etable-
re brænderøgsfrie boligområder. 

• Krav om montering af partikelfiltre og katalysa-
torer snarest muligt. 

• Husstandsomdelt folder der fraråder brugen af 
brændeovne i byer – store som små. 

• Halvering af grænseværdierne for partikler i 
brændeovnsbekendtgørelsen. 

• Vejledningstekst i Bygningsreglementet om at 
brændeovne ikke anbefales.  

Vi ved ikke hvordan Miljøministeren vil svare, men 
Skovforeningen ser ovenstående forslag som 
unødvendigt indskrænkende for fornuftig brug af 
træ til energi i private hjem. 
 Vi støtter Miljøministerens hidtidige strategi om 
at bekæmpe forureningen fra brændefyring gen-
nem:  
• Generel information til alle brændeovnsejere 

om ren og korrekt fyring. 
• Skrotningsordninger for gamle brændekedler. 

Vi ser også gerne to yderligere lovændringer:  
• At kommunerne får lettere ved at håndhæve 

grænseværdierne for røgforurening. Det skal 
stoppe de få, måske 10 % af brændeovnsejer-
ne, der gennem forkert fyring erfaringsmæssigt 
står får 90 % af forureningen. 

• At skrotningsordningen differentieres og udvi-
des til at gælde flere brændekedel- og bræn-
deovnstyper. 
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK 

Splittelse om indkøbspolitik for træ 

I udviklingen af en dansk politik for offentlige ind-
køb af træprodukter, vil Miljøministeren inddrage 
udenlandske parter og koordinere arbejdet med 
andre initiativer på området. Og Miljøministeren 
anerkender PEFC-certificering på linie med FSC. 

Det har fået blandt andet WWF og Nepenthes 
til at forlade samarbejdet om rådgivning af Mini-
steren. 

Skovforeningen er enig med Ministeren og bli-
ver i samarbejdet. 

I 2007 sendte Miljøministeren et udkast til kriterier 
for lovligt og bæredygtigt træ i høring, både i 
Danmark og internationalt. Kriterierne skal bruges 
af offentlige indkøbere af træprodukter. 
 Skovforeningen ser gerne en offentlig ind-
købspolitik fordi den kan fremme brugen af træ 
som verdens mest miljøvenlige råstof. Men vi vil 
undgå at der stilles så skrappe dokumentations-
krav til træ at indkøbere i stedet vælger andre og 
mindre miljøvenlige materialer. 

Høringen gav mange og meget forskellige tilba-
gemeldinger fra mange lande. Især var der uenig-
hed om inddragelse af sociale kriterier og om 
konvertering af skovarealer. 
 Derfor besluttede Ministeren at drøfte kriterier-
ne i en bredere kreds, også med involverede par-
ter i udlandet, inden kriterierne gøres færdige. 
Han ønsker også at koordinere Danmarks indsats 
med andre initiativer på området, fx: 

• EU drøfter med en række lande at indgå li-
censaftaler der sikrer at træet derfra er lovligt 
(den såkaldte FLEGT proces). 

• EU-kommissionen er på vej med en meddelel-
se om grønne indkøb generelt. Det kan medfø-
re et direktiv. Skovforeningen har gennem NSF 
og CEPF (se næste afsnit) påpeget at der ikke 
bør stilles krav der stiller træ ringere i konkur-
rencen med mindre miljøvenlige råstoffer. 

For at give tid til dette arbejde skrev ministeren en 
midlertidig (til 1. april 2009) vejledning om offent-
ligt indkøb af træ. Ministeren anbefaler her både 
PEFC og FSC som garanti for bæredygtigt træ. 
 Det har fået WWF, Nepenthes og IWGIA (ar-
bejdsgruppe for indfødte folks anliggender) til at 
forlade den styregruppe der siden 2002 har rådgi-

vet Ministeren i sagen. Organisationerne kan ikke 
acceptere at PEFC anerkendes på linie med FSC. 
 Skovforeningen beklager denne reaktion fra 
miljøorganisationerne. Den er ikke konstruktiv, og 
vi ser ingen fornuftig begrundelse for den. 

Vi påskønner at Miljøministeren ikke har æn-
dret sine planer trods splittelsen af styregruppen. 

Internationalt skovejersamarbejde 

NSFs dagsorden for 2008 

De nordiske skovejerorganisationer samarbejder 
om markedsinformation, erhvervspolitik og kom-
munikation. NSF har kontor i Bruxelles driver 
www.nordicforestry.org og det tilhørende gratis 
nyhedsbrev. 
 NSF er Europas mest aktive skovejersamar-
bejde, og det giver nordisk skovbrug tyngde i det 
europæiske skovejersamarbejde CEPF. I 2008 
prioriterer NSF disse emner i lobbyarbejdet i EU: 

• EU bør med en handlingsplan for skov bevidst 
udnytte skovenes muligheder i stedet for at la-
de skovene ramme af tilfældigheder andre poli-
tikområder som fx landbrug, miljø og handel. 

• EU bør fremme brugen af træ til energi. NSF 
samler viden om bæredygtig biomasse-
produktion i skovene. Se også side 8. 

• EU bør også udnytte de øvrige mulige klima-
løsninger med skove og træprodukter. Se også 
side 18. 

• EU bør harmonisere politikker for offentlige 
grønne indkøb så høje miljøkrav til træ ikke 
fremmer mindre miljøvenlige råstoffer. 

Dansk generalsekretær for CEPF 

Det europæiske skovejersamarbejde CEPF deler i 
alt væsentligt NSFs målsætninger.  CEPF har haft 
kontor i Bruxelles siden 1995. I 2007 fik organisa-
tionen for første gang en dansk generalsekretær. 

Han kom fra en stiling i Skovforeningens er-
hvervspolitiske afdeling, og dermed er Skovfor-
eningens indflydelse i Bruxelles større end no-
gensinde. Der bliver også hårdt brug for den, se fx 
side 4 og 5. 
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ØKONOMI OG
RÅDGIVNING 

SAMARBEJDE MED SÖDRA

Et tilbud fra Södra til danske skovejere vil blive 
præsenteret i sommeren 2008. Tilbuddet vil blive 
formidlet af en ny organisation skabt til formålet. 
 For skovejerne bliver det en ny mulighed i 
markedet. 

I sommeren 2007 besluttede bestyrelserne for 
Skovforeningen og Södra at undersøge mulighe-
derne for et nærmere samarbejde. 
 Samarbejdets formål: 

• Konkret: at kunne tilbyde danske skovejere at 
sælge træ på samme attraktive vilkår som 
Södras svenske medlemmer. 

• Generelt: at kunne tilbyde danske skovejere 
andre ydelser der øger deres mulighed for at 
skabe værdi i deres skove. 

• Strategisk: at forny og styrke dansk skovbrugs 
udvikling gennem øget udveksling af kompe-
tencer med svensk skovbrug. 

I efteråret og vinteren drøftede Skovforeningen 
samarbejdets muligheder med Skovdyrkerfor-
eningerne, HedeDanmark, Juletræsdyrkerforenin-
gen og Danske Træindustrier. 

Og på skovkredsmøder blev samarbejdet drøftet 
med Skovforeningens medlemmer. Generelt var 
medlemmernes tilbagemeldinger: 

• Positive overfor nye tilbud til danske skovejere 
og ideen om et samarbejde med svensk skov-
brug. 

• Afventende indtil der foreligger konkrete tilbud 
og konsekvenser af et samarbejde. 

• Bekymring for Skovforeningens mulighed for 
fortsat at fremstå politisk troværdig og uaf-
hængig. 

I februar besluttede Skovforeningens bestyrelse at 
igangsætte samarbejdet med Södra ved at oprette 
en selvstændig organisation for danske skovejere 
med en klar adskillelse fra Skovforeningens politi-
ske arbejde. 
 Nu undersøges jura- og skattekonsekvenser af 
mulige konstruktioner således at tilbuddet til dan-
ske skovejere kan præsenteres i sommeren 2008. 
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SKOVENES ØKONOMI

Bedste indtjening i 10 år 

Skovenes økonomi er klart forbedret efter et sær-
deles vanskeligt årti. 
 Det viser Skovforeningens regnskabsoversig-
ter, baseret på medlemmernes indberetning af 
regnskabstal for 2006 

De private skove fik i 2006 et underskud på 600 
kr/ha i gennemsnit. Det er bedre end i 2005 hvor 
underskuddet var 1000 kr/ha. 
 Skovenes økonomi i 2006 var præget af øgede 
udgifter til nykulturer og en høj skovningsaktivitet. 
De øgede kulturudgifter skyldtes stormfaldet i 
2005 og medførte at underskuddet på træproduk-
tionen steg marginalt. 
 Men stigende træpriser, stormfaldstilskud, 
reducerede ejendomsskatter og øget indtjening 
fra andre indtægter (jagtleje, husleje og meget 
andet) medførte den bedste totale indtjening i de 
seneste 10 år, nemlig 3900 kr/ha.  

Det fortsatte underskud i skovdriften skyldes 
den gæld, typisk til arveafgifter, der er oparbejdet i 
skovene. 
 Vi forventer at stigningen i træpriserne i 2007 
(se side 12) vil smitte af på de næste regnskabs-
resultater. 

Deltag i regnskabsoversigten 

Skovenes deltagelse i Skovforeningens regn-
skabsoversigter daler langsomt, men sikkert. 
 Det er et problem. Skovforeningen har brug for 
så tungtvejende dokumentation som muligt til 
vores politiske arbejde. Vi beder alle medlemmer 
deltage så snart regnskabstallene er klar. 

Skovforeningen har siden 1938, kun afbrudt 1940-
45, udgivet årlige regnskabsoversigter for de pri-
vate skove. 
 Regnskabsoversigterne er afgørende for Skov-
foreningens politiske arbejde for skovbruget. 
 Vi beder alle medlemmer bidrage med doku-
mentation af skovenes økonomi ved at fylde 
Skovforeningens skema ud så snart skovens 
regnskab i øvrigt er klart. Det kan gøres på papir 
eller direkte på www.skovforeningen.dk. 

Stadig ingen tabsforsikring mod 
stormfald 

Skovforeningen og forsikringsmæglerfirmaet Aon 
fik i 2006 videreført basisforsikringen mod storm-
fald. 
 Tabsforsikringen går det desværre tungere 
med. 

Skovforeningen har siden etableringen af den nye 
basisforsikring mod stormfald arbejdet på også at 
genetablere en tabsforsikring. Det sker i et tæt 
samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Aon. 
 Flere forsikringsselskaber har givet præmiein-
dikationer der har været helt urealistiske for skov-
ejerne. Et enkelt selskab har dog været fremme 
med indikationer det er værd at arbejde videre 
med. Men selskabet har endnu ikke kunnet levere 
et endeligt og acceptabelt tilbud om en ordning og 
en administration som Skovforeningen kan tilslutte 
sig. 
 Vi har endnu ikke opgivet at få en aftale om et 
forsikringstilbud igennem. Men også dette forsik-
ringsselskab er tilbageholdende med at forpligte 
sig på et så usikkert område som stormfald i sko-
ve. 
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TRÆMARKEDET

International afmatning 
Den globale økonomi viser en stagnerende eller 
faldende tendens på alle hovedmarkeder for 
træprodukter. Det gælder byggevarer, emballage, 
energi og papir, efter den ekstremt høje efter-
spørgsel i 2006/2007 pressede priserne op. 
 Både erhvervs- og boligbyggeri er påvirket af 
stigende finansieringsomkostninger og kreditgi-
vernes begrænsede lyst til risici. Vi oplever for 
tiden fald i privat nybyggeri på helt op til 50 % i 
Tyskland, Spanien og USA.  

Øget hugst i Danmark 
2007/2008 har været præget af stor skovningsak-
tivitet i alle hovedtræarterne, undtagen bøg. Der 
har været stor aktivitet i 1. kvartal 2008, men med 
tendens til afmatning i løbet 2. kvartal 2008.  
 Der er stort efterslæb af tyndinger og hoved-
skovninger. Planlagte hugster har været udskudt 
efter stormene i 1999 og 2005 som medførte me-
get lave priser på råtræet. Nu er forholdene lidt 
bedre, og mange skovejere har øget skovningen. 

  
Nåletræ 

De høje priser for nåletræ fortsatte hen over 
sommeren 2007 og ind i 2008. Der har været god 
efterspørgsel på alle sortimenter, og tilsyneladen-
de udnytter skovbruget kapaciteten til det yderste i 
øjeblikket for at opfylde kundernes behov.  
 På de udenlandske markeder er efterspørgslen 
stadig høj. Der spores dog en vis stagnation i 
priserne da den forarbejdende industri har opbyg-
get lagre af færdigvarer som man har stigende 
problemer med at afsætte. 

Langtømmer 
Priserne på langtømmer er fulgt pænt med i efter-
året med gennemsnitlige priser for rødgran på 385 
kr/m3. Rødgran har været på dette niveau siden 
marts 2007, mens de andre nåletræarter (sit-
kagran, ædelgran og grandis) i samme periode 
har ligget på ca. 350 kr/m3. 
 Der indberettes væsentligt mindre mængder 
langtømmer til Skovforeningens prisstatistik end 
på samme tid sidste år. Det afspejler en generel 
tendens med en stigende andel af korttømmer på 
bekostning af langtømmer. 

Korttømmer 
Der er stadig et rimeligt fornuftigt marked for kort-
tømmer i alle de gængse nåletræarter. Priserne 
har ligget stabilt omkring 400 kr/m3 for det bedste 
rødgran siden først i 2007, dog med tendens til en 

aftagende pris efter april 2008. For andre nå-
letræarter har priserne været stigende og nåede i 
oktober 2007 op på samme niveau som rødgran. 

Emballagetræ 
Der er stadig god efterspørgsel efter emballa-
getræ hos den danske emballageindustri som 
fortsat øger sin omsætning og sit forbrug af træ.  
 I træindustrien har specielt emballageindustri-
en klaret sig godt og formået at øge produktion og 
lønsomhed. Det er glædeligt da emballagetræet 
er et vigtigt sortiment for skovbruget. En stærk 
dansk emballageindustri er forudsætningen for at 
skovbruget også i fremtiden kan afsætte emballa-
getræ til fornuftige priser.  
 Prisen på emballagetræ har ligget stabilt om-
kring 275 kr/m3 i det seneste halvår, mens mæng-
derne er steget frem til januar 2008. I sidste halvår 
af 2007 er til Skovforeningens prisstatistik indbe-
rettet 67 % mere emballagetræ end i samme peri-
ode i 2006. 
 Vi skal fremover være opmærksomme på den 
uro om EUR-palleteringssystemet der har bredt 
sig i Europas transportsektor. Det kan få konse-
kvenser for den danske emballageindustri. 

Cellulosetræ 
Prisen på cellulosetræ af gran opnået små pris-
stigninger på ca. 20 kr/m3 siden starten af 2007. 
Den seneste periode er der handlet i lejet omkring 
220 kr/m3 for blandet nål og 245 kr/m3 for rødgran. 
 Specielt svensk celluloseindustri efterspørger 
meget træ. Det må forventes at fortsætte da der 
er planlagt udvidelser og effektiviseringer af indu-
strien. Efterspørgslen er dog også betinget af den 
globale økonomi som traditionelt sætter klare 
rammer for salget af papir og papirmasse. 
  
Energitræ 
Fyringssæsonens start medførte kortvarigt en 
meget større efterspørgsel og en markant pris-
stigning på energitræ. Markedet er dog tilbage 
igen i et ”normalt” leje. Siden sommeren 2007 er 
prisen dog steget fra 155 kr/m3 til 170 kr/m3. End-
nu højere pris er det heller ikke umuligt opnå, alt 
afhængig af skovejers udbud og hvilke afreg-
ningsbetingelser der indgår i kontrakten. 
 Den fokus vi nu ser på vedvarende energi, må 
forventes at forbedre afsætningen af energitræ i 
de kommende år. Det er dog vigtigt at de politiske 
visioner følges op af konkrete handlinger så for-
bruget af energitræ stimuleres. Med til billedet af 
et gunstigt marked for energitræ hører den for 
tiden hastigt stigende pris på fossile brændsler.  
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Løvtræ 

Markedet for løvtræ er fortsat præget af en mode-
rat efterspørgsel på bøg, mens det øvrige løvtræ 
sælger godt til fornuftige priser. Junckers lægger 
nu større vægt på træ fra danske skove, og det vil 
forhåbentlig øge skovenes omsætning af løvtræ, 
om end den pludselige opbremsning på indkøbet 
af bøg i foråret 2008 har været uheldig. 

Bøg 
Der har i det forgangne år været en rimelig fornuf-
tig efterspørgsel på de ringere kvaliteter af bøge-
kævler, og igennem vinteren er der blevet omsat 
ganske pæne mængder. I marts begyndte der at 
være fyldt på lagrene for både råtræ og oparbej-
det træ. Efterspørgslen har mest påvirket omsat 
mængde, mens bøgepriserne i flere år har ligget 
stabilt omkring de 600 kr/m3.  

Eg 
For eg har det ikke været muligt at matche efter-
spørgslen. Der er ikke handlet de samme mæng-
der af eg som tidligere år, men til gengæld opnås 
ganske god pris for træet. Samlet set er middel-
prisen på egekævler steget ca. 100 kr/m3 i forhold 
til sidste år og ligger nu på omkring 1.050 kr/m3. 

Ær og ask 
Både ask og ær er efterspurgt. Prisen på kævler 
af brunkernet ask er steget en smule igennem de 
seneste år, men ellers er prisen på ask ret stabil. 
Til gengæld er der handlet med en historisk høj 
mængde ask, heldigvis uden at presse prisen. 
Som forventet blev der skovet mange askebe-
voksninger der enten var påvirket af askesygen, 
eller hvor skovejeren frygtede for sygdommes 
indtog. Ær handles stort set som i tidligere år.  

Succes for maskinopmåling af tømmer 

Skovbruget har sammen med Danske Træindu-
strier evalueret den 10 år gamle maskinopmå-
lingsordning for langtømmer. Der er enighed om 
at ordningen er en ubetinget succes der har lettet 
afviklingen af råtræ. 
 Det blev besluttet at forsøge at udvide opmå-
lingsordningen til også at omfatte korttømmer. Det 
forudsætter dog at en række udestående spørgs-
mål bliver afklaret. 

Konkurrencestyrelsen har meldt 
Handelsudvalget til politiet 

Konkurrencestyrelsen mener at Skovforeningen 
deltager i konkurrencebegrænsende adfærd og 
har sendt sagen til Statsadvokaten for Særlig 
Økonomisk Kriminalitet (SØK). Vi kender ikke 
SØK’s vurdering af sagen. Indtil videre har vi ind-
stillet arbejdet i Handelsudvalget, men fortsætter 
markedsinformationen på hjemmesiden. 

Konkurrencestyrelsen ransagede Skovforeningen 
og andre aktører i skovbruget i januar 2007. Sty-
relsen formodede at der på markedet for råtræ 
foregik konkurrencebegrænsende aktiviteter, i 
form af aftaler om priser og forretningsbetingelser, 
produktionsbegrænsninger m.v. 
 I september 2007 overgav Konkurrencestyrel-
sen sagen til bagmandspolitiet med henblik på, at 
rejse tiltale imod Skovforeningen og skovbrugets 
øvrige aktører for at overtræde konkurrenceloven.  
 Skovforeningen mener ikke at have overtrådt 
loven eller at have været involveret i nogen form 
for konkurrencebegrænsende aktiviteter. Vi har 
bragt lovlige oplysninger om træpriserne videre for 
at skabe gennemsigtighed på træmarkedet og 
dermed skabe fri og effektiv konkurrence.  
 Vi informerer skovejerne om: 
• Aktuelle priser på udenlandske træmarkeder 
• Historisk prisstatistik for træhandlen i Danmark 
• Et konjunkturbarometer der viser branchens 

forventninger til det fremtidige udbud og efter-
spørgsel. 

Handelsudvalget formidler denne viden til skove-
jerne via Skoven og www.skovforeningen.dk.
Konkurrencestyrelsen har endda bedt Skovfor-
eningen gøre informationen frit tilgængelig på 
vores hjemmeside. 
 Vi anbefaler ikke medlemmerne hvilken pris de 
skal sælge til i fremtiden. Det forbyder konkurren-
celoven. 
 Vi bakker fuldt ud op om Konkurrencestyrel-
sens bestræbelser på at sikre et frit træmarked. Et 
frit marked forudsætter at alle aktørerne har fuld 
indsigt i udbud, efterspørgsel og prisudvikling. 
Derfor er det vigtigt for de danske skovejere, at 
Skovforeningen indsamler og formidler viden om 
udviklingen på træmarkedet både for Danmark og 
udlandet. Ellers vil tusindvis af individuelle skove-
jere stå i en meget svær salgssituation, når de 
skal sælge deres træ til de få store opkøbere på 
det danske marked. 
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NYE INDTÆGTER

Offentlig-private partnerskaber 
diskuteres i Skovrådet 

Skovforeningen har bedt Skovrådet diskutere 
muligheder for offentligt-private partnerskaber 
(OPP) på skov- og naturområdet. 

Vi interesserer os især for projekter som leve-
rer statsskovenes kerneydelser på privat jord. 

I 2005 bad regeringen samtlige ministerier rede-
gøre for mulige effektiviseringer gennem OPP på 
deres område.  

Netop på skov- og naturområdet vil sådan en 
redegørelse være relevant fordi der er så mange 
både offentlige og private ejere og udførende 
involveret. 

Man kunne forestille sig et øget udbud og ef-
fektiviseringer på området. Efterspørgslen er alle-
rede stor og stigende. Private skovejere kunne fx 
sælge bløde værdier til samfundet (mere natur, 
særlige initiativer for skovgæsterne) i samme om-
fang som statsskovene, og nogle steder måske til 
en konkurrencedygtig pris for skatteyderne. 

Men endnu har ingen redegjort dækkende for 
mulighederne på skov- og naturområdet. Skov- og 
Naturstyrelsen har skrevet et notat om mulighe-
derne især på statens egne arealer, men meget 
lidt om mulighederne på privat jord. 

Skovforeningen interesserer sig især for pro-
jekter som leverer statsskovenes kerneydelser (fx 
store naturprojekter blandet op med særlige ople-
velser til skovgæsterne) på privat jord. 

Vi glæder os til en dækkende rapport om det. 
Meget gerne fra Skovrådet. 

Bygningskultur Danmarks projekt 
”Fremtidens Herregård”  

Skovforeningen deltager i et projekt ledet af Byg-
ningskultur Danmark for Realdanias kampagne 
”Fremtidens Herregård”.  
 Projektet skal skabe bæredygtige forretnings-
grundlag for danske herregårde og udvikle dem til 
dynamoer i landdistrikterne. Drivkraften skal være 
herregårdenes unikke kulturarv. Kampagnens 
budget er 100 millioner kr. over 5 år. 

Kampagnen vil blive præsenteret i Skoven, og 
Skovforeningens medlemmer vil blive inviteret til 
en inspirationsdag hos Bygningskultur Danmark 
hvor kampagnens muligheder præsenteres. 

Fælles notat med Friluftsrådet om 
brugerbetaling 

I 2007 skrev Skovforeningen og Friluftsrådet et 
fælles notat om situationer og aktiviteter der kun-
ne føre til betaling til skovejeren. Det var et stort 
og vigtigt arbejde som kan være nøglen til at imø-
dekomme fremtidige ønsker om frilufts- og natur-
oplevelser. 
 Men Friluftsrådets bestyrelse var ikke tryg ved 
den udvikling som man forudså kunne blive en 
konsekvens af notatet. Derfor er notatet ikke ble-
vet udgivet som fælles notat. 
 Se også side 6 om Friluftsrådets genoptagelse 
af adgangsdebatten. 

Forskningsprojektet ”De danske skov i 
en oplevelseesøkonomi” 

Skovforeningen har sammen med en række 
skovbrugere, foreninger og myndigheder deltaget 
i Skov- og Landskabs projekt om udvikling af op-
levelsesøkonomi i skovene. 
 Det første resultater løber nu ind: Et idehæfte 
er sendt til Skovforeningens medlemmer, og i juni 
og august afholdes temadage på Vallø Stift og 
Løndal Østerskov. Disse to skovejendomme har 
fået deres konkrete muligheder for at udvikle nye 
indtægter undersøgt af Skov&Landskab.
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AREALPLANLÆGNING

Natura 2000 

Idefasen er slut, og Skov- og Naturstyrelsen skri-
ver nu udkast til skovplaner for hver ejendom. 
Planerne kommer i høring i første halvår 2009. 
 Skovforeningen tilbyder fortsat gratis rådgiv-
ning til ejere af skov i Natura 2000-områder. 

Skov- og Naturstyrelsen afsluttede registreringen 
af godt 16.000 ha skovnaturtyper i 2007. Det me-
ste er bøgenaturtyper. 

Styrelsen udarbejdede basisanalyser som var 
grundlaget for 6 måneders høringsfase, idefasen. 

Registreringerne for skov nåede ikke at blive 
tilgængelige på internettet da idefasen begyndte. 
Derfor søgte Skovforeningen forlængelse af svar-
fristen for skovområder, og skovejerne fik derved 
2 måneder mere til at gennemse basisanalyser og 
registreringer på deres ejendom. I sidste ende 
deltog mange ejere i idefasen. 

Skovforeningen har opfordret myndighederne 
til at udnytte den store viden og lokale erfaring der 
gennem generationer er opbygget på de enkelte 
ejendomme. Dels ved at indarbejde ejendomme-
nes input fra idéfasen, dels ved løbende at ind-
drage ejerne i arbejdet. 

Skov- og Naturstyrelsen er nu begyndt på næ-
ste fase: skovplanerne. Udkast for de enkelte 
ejendomme forventes i høring fra 22. december 
2008 og 6 måneder frem. 

Skovforeningen vil påvirke processen gennem 
det gode samarbejde vi har med Skov- og Natur-
styrelsen centralt og gennem vores repræsentan-
ter i de lokale vand- og naturråd. 

Udsætning af fuglevildt kræver 
biotopplaner 

En vejledning er på vej om de nye biotopplaner for 
ejendomme der udsætter fuglevildt. Rene skov-
ejendomme er fritaget for plankravet. 

Skovforeningen arbejder for at ejerne godskri-
ves for allerede gennemførte naturforbedringer. 
 Vi opfordrer lodsejere til ikke at lave biotoppla-
ner før vejledningen er klar. 

Fra den 1. april 2010 skal lodsejere eller jagtlejere 
udarbejde og anmelde en biotopplan hvis der 
udsættes mere end 1 fasan eller agerhøne pr. ha.  
Dog kan den enkelte ejendom altid udsætte indtil 
100 fugle uden en biotopplan. 
 Kravet er en del af den aftale som Vildtforvalt-
ningsrådet indgik inden stramningen af loven i 
2007. Den nye lov indebærer også at der højst må 
udsættes 1 ælling pr. 150 m2 åben vandflade. De 
nye krav skal give mere natur på ejendomme hvor 
der udsættes fuglevildt. 
 Kravene gælder kun landbrugsarealer. Skov-
foreningen fik skovene fritaget for kravet om bio-
topplaner fordi så mange andre initiativer allerede 
sikrer en løbende positiv udvikling for skovens 
natur. Kombinerede skov- og landbrugsejendom-
me med mere end 22 ha landbrug er ikke fritaget 
fra plankravet. 
 Vildtforvaltningsrådet har nedsat en arbejds-
gruppe som skal skrive en vejledning om de bio-
topplaner der kræves på landbrugsarealer. Skov-
foreningen har via Dansk Landbrugs repræsen-
tant fulgt arbejdet tæt. 

Trods vigtigheden af at få de nye regler beskrevet 
og sendt ud til de ejendomme som allerede nu 
skal planlægge driften og indpasse de nye regler, 
er arbejdet skredet for langsomt frem. Skov- og 
Naturstyrelsen har ikke afsat de nødvendige res-
sourcer for at få vejledningen færdig til aftalt tid i 
2007.  
 Der er stadig vigtige punkter i vejledningen 
som ikke er på plads. For Skovforeningen er det 
blandt andet vigtigt at ejendomme som allerede 
har gennemført biotopforbedringer får den indsats 
godskrevet. Ejendomme må ikke straffes for frivil-
ligt at have givet naturen et løft. 
 Vi håber at Skov- og Naturstyrelsen vil have en 
vejledning klar i løbet af foråret. Da der stadig kan 
komme ændringer i forhold til tidligere udkast 
opfordrer vi lodsejere til ikke at lave biotopplaner 
før den endelige vejledning er klar. 
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CERTIFICERING

Status for certificering i Danmark 

Der bliver certificeret stadig mere skov i Danmark. 
 Stort set alle savværker og primære aftagere 
af nåletræ i Danmark er nu PEFC–certificerede. 
Skovforeningen rådgiver skovejere der vil certifi-
cere deres skov. 

1. maj 2008 var 206.357 ha skov certificeret efter 
PEFC og 189.643 ha efter FSC. I begge tal indgår 
nu statsskovenes 188.125 ha som er certificeret 
efter begge ordninger. Også mange kommunale 
skove er nu i gang med at blive certificeret. 

Private skovejere kan blive hjulpet godt på vej 
til certificering med en grøn driftsplan som man 
kan få tilskud til. Mindre skove har også fået lettet 
vejen idet HedeDanmark og Skovdyrkerforenin-
gerne er blevet certificeret til at kunne administre-
re PEFC-gruppecertificering af danske skove. 

Skovforeningen tilbyder at rådgive skovejere 
der ønsker at få certificeret deres skov. Vi kan dog 
ikke tilbyde gruppecertificering. 

Revideret PEFC-ordning i Danmark 

Den reviderede danske PEFC-ordning er blevet 
godkendt af PEFC International for 5 nye år. 
 Efter revisionen fremgår det nu tydeligt hvilke 
krav ordningen stiller, både til skovejeren, grup-
peadministratorerne, virksomhederne og certifice-
ringsfirmaerne. 
 Skovstandarden er gennemskrevet og lettere 
tilgængelig. I indholdet er tilføjet nogle få krav for 
at opfylde omverdenens forventninger. Fx skal der 
nu udlægges 5 % urørt skov, der må ikke bruges 
genmodificeret plantemateriale, og der er tilføjet 
uddannelseskrav til maskinførere. 
 Herudover er en lang række krav blevet præci-
seret som absolutte og ikke kun anbefalinger. 
 Læs hele den nye ordning på www.pefc.dk. 

PEFC International konsoliderer sig  

I 2007 fik PEFC International sikret finansiering til 
at udvide medarbejderstaben og til en mere aktiv 
markedsføring. Samtidig fastlagde PEFC Interna-
tional disse formuleringer om sig selv: 

Visionen er en verden hvor mennesker driver 
skovene bæredygtigt. Missionen er at give sam-
fundet tillid til at skovene drives bæredygtigt. 

NETVÆRK

Repræsentation i de nye kommuner 

Skovforeningen har siden sommeren 2007 op-
bygget et stort netværk af repræsentanter i mange 
af de nye kommuners grønne råd, grundvandsråd 
og lokale aktionsgrupper under Landdistriktspro-
grammet. 
 På www.skovforeningen.dk er en liste over alle 
foreningens repræsentanter. Vi hører meget ger-
ne fra medlemmer der er interesserede i at delta-
ge i lokalt arbejde på vegne af Skovforeningen 
eller på egne vegne. 

Kommunenetværk 

Skovforeningen har etableret et netværk blandt 
kommuner der ejer skov. Det er især ansatte i de 
kommunale natur-, park-, teknik- og miljøforvalt-
ninger der deltager. 
 Skovforeningen håber at hverve flere kommu-
ner som medlemmer og at sælge foreningens 
ekspertise inden for jura, økonomi, certificering, 
kommunikation, undervisning, naturvejledning om 
skov. 

Medlemsekskursioner 

Skovforeningens ekskursion i 2007 gik til Gissel-
feldt Kloster, Midtsjælland. Temaet var Landdi-
striktsprogrammet og de muligheder det giver for 
tilskud til udvikling og pleje af skov- og naturom-
råder. 
 Der var desuden debat om certificering, idet 
Gisselfeld Kloster er PEFC-certificeret. Og der 
blev fortalt hvordan skove og naturområder virker 
afstressende, og hvordan ejendommene kan dra-
ge fordel af disse egenskaber i deres markedsfø-
ring og overvejelser om nye aktiviteter. 
 Ekskursion i 2008 går til Nørlund, Rold Skov, 
med temaet træ til energi. 



17



18

INFORMATION 

SAMARBEJDER

Træ Er Miljø 

Træ er med sin CO2-neutralitet, fornyelighed, 
genbrugelighed og energigevinst ved bortskaffel-
se det mest klimavenlige råstof der findes. 

Træ Er Miljø vil synliggøre træets muligheder 
før og under FN’s klimakonference i København i 
december 2009. 

Kampagnens formål er at vise klimaløsninger med 
træ, at formidle viden om træ og at danne netværk 
om træ blandt myndigheder, virksomheder, orga-
nisationer, forskere og skoler. 

Træ Er Miljø vil blandt andet, sammen med 
trækampagner og –organisationer i mange andre 
lande, opbygge en lettilgængelig samling af fakta 
om træs miljømæssige og tekniske egenskaber. 
 Bag Træ Er Miljø står 7 organisationer og 2 
myndigheder indenfor træsektoren i Danmark. 
Skovforeningen har siden samarbejdets begyn-
delse i 1995 spillet en central rolle på konsulent-
basis, blandt andet i udviklingen af Danmarks 
træportal, www.trae.dk. 
 Til klimakampagnen har Træ Er Miljø taget 
navnet The Danish Wood Initiative og tegnet en 
globus ind i sit logo: 

Bæredygtig Jagt 

Projekt Bæredygtig Jagt skal udbrede kendskabet 
til jægernes indsats for at skabe naturværdier og 
skabe forståelse for jagt hos ikke-jægere. 

Bæredygtig Jagt er et samarbejde mellem 
Skovforeningen, Tolvmandssektionen og Jæger-
forbundet. 

Projektet har åbnet www.baeredygtigjagt.dk med 
spørgsmål og svar om jagt, dokumentation, jagt-
historie og madopskrifter. 
 Til projektet hører også Skoven i Skolens un-
dervisningsmaterialer om jagt, se side 20. 
 Projektet vil også gøre jægere til endnu mere 
kompetente naturfor-valtere. Projektet understøt-
ter Vildtforvaltningsrådets forlig om udsætning 
fuglevildt (se side 15). Forliget sikrer at naturpleje 
og jagt følges ad. 

Spor i Landskabet 

Skovforeningen deltager fortsat i projekt Spor i 
Landskabet hvor lodsejere stiller jord til rådighed 
til trampestier, ofte vilde, ofte udlagt på initiativ fra 
lokale foreninger. 

Spor nummer 150 (siden 1997) bliver udlagt i 
år. Hvis man endnu ikke har haft fornøjelsen af at 
gå et spor en eftermiddag, så find et spor og gør 
det. Det er næsten altid en vandretur ud over det 
almindelige. 

Turene finder man på www.spor.dk. 
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TIDSSKRIFTER

Skoven og Skoven-Nyt 

Skoven omtaler både skovbrug og naturforhold. 
Der har været stor fremgang i annoncemængden. 

Skoven sigter fortsat på at dække alle emner in-
den for skov- og naturområdet. Tidsskriftet følger 
udviklingen inden for skovdyrkning, driftsteknik og 
lovgivning – og bringer aktuel viden om naturpleje, 
dyreliv og friluftsliv.  
 Skoven har omtalt udviklingen af nye skovma-
skiner i ind- og udland, metoder til naturnær skov-
drift, muligheder for nye indtægter, dyre- og plan-
teliv, stormstabilitet, råtræmarkedet, brændefy-
ring, historien om flådeegene, sygdomme og ska-
dedyr og meget andet. 
 Der har i 2007 været en meget stor interesse 
for at annoncere i Skoven, og omsætningen er 
steget 29%. Redaktionen har gjort en aktiv indsats 
for at tegne nye annoncer, og de gode konjunktu-
rer og den høje aktivitet i skovbruget har styrket 
interessen for at annoncere. 
 Der har i de seneste år også været stigende 
interesse for at annoncere i Skoven-Nyt, blandt 
andet stillinger og udbud af opgaver i skovbruget. 

Indkøbsguide og www.skovguide.dk 

Den trykte "Skovbrugets indkøbsguide" blev i 
2007 udgivet for 8. gang og udsendt sammen 
med Skoven 11/07. 

Oversigten over leverandører til skovbruget 
findes også på www.skovguide.dk hvor firmaerne 
er opdelt i en række kategorier.  

Optagelse i netversionen koster 100 kr/år for 
stamdata, mens optagelse i papirudgaven er gra-
tis. 

Dansk Skovbrugs Tidsskrift (DST) 

DST har bragt artikler om blandt andet skovhisto-
rie og foryngelse af bøg. 
 Der blev udgivet to hæfter af DST i 2007 i år-
gang 92. Der var artikler om efterspørgsel efter 
certificerede træprodukter, værdisætning af fri-
luftsliv i skovrejsning, historien om de nordsjæl-
landske flådeege og hugst af heltræflis. 
 Årgang 92 vil omfatte yderligere to hæfter som 
udsendes i løbet af 2008. 

UDGIVELSER

Børnehæftet ”Skovens Fugle og Folk” 

Skovforeningen har sammen med Skov- og Na-
turstyrelsen udarbejdet et gratis hæfte om 13 af 
skovens fugle og om skovens kulturhistorie. Mål-
gruppen er skolebørn og børnefamilier. 

Foldere til lodsejere i Nationalparker 

Under oprettelsen af Danmarks første National-
park i Thy har Skov- og Naturstyrelsen sammen 
med Skovforeningen og Dansk Landbrug lavet en 
folder til lodsejerne: 

Hvad kommer Nationalparken til at betyde hvis 
man er skovejer, landmand, sommerhusejer eller 
på anden vis ejer jord i nationalparken? 
 Folderen blev sendt til de berørte lodsejere i 
Thy, men findes derudover kun i elektronisk ud-
gave. Læs den på www.sns.dk 

To nye vandretursfoldere 

Der er lavet en ny folder for Skejten/Fuglsang 
med ture fra Fuglsangs hovedbygning ned over 
strandengene. Folderen blev udgivet samtidig 
med indvielsen af det nye Fuglsang kunstmuseum 
og er et ekstra tilbud til museets gæster. 
 Der er også lavet en ny folder for Karskov, en 
mindre privat skov på Nordlangeland. Endelig er 
der folderen for Højris Mølle revideret. 
 Folderne distribueres lokalt gennem bibliotek-
ter, turistkontorer mv. Alle Skovforeningens folde-
re kan desuden læses på Skovforeningens hjem-
meside. Folderne er finansieret ved tilskud fra 
Skov- og Naturstyrelsen og uddeles gratis. 

  

Skovforeningen tilbyder at lave 
hjemmesider 

Skovforeningen tilbyder at lave skræddersyede 
hjemmesider. Vi har gjort for flere private skov-
ejendomme i 2007, og vi har også lavet siderne 
naturskolen-tommerhuset.dk, dshwood.dk, skove-
niskolen.dk, udeskole.dk og pefc.dk 
 Vi leverer også et redigeringssystem som gør 
det nemt selv at redigere tekster, at lægge billeder 
ind og at udvikle siden med nye knapper. 
 Kontakt Skovforeningen og få et tilbud. 
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SKOVEN I SKOLEN 
 
 
 

 
 
 
Skoven i Skolen har i det seneste år arbejdet på 
fire områder: Træplantning, jagt, udbredelse af 
udeskole og kursusvirksomhed.  
 
 
 
Træplantning på alle skoleskemaer 
 
Skoven i Skolen satte i 2005 det mål at få så 
mange skoler som muligt til at plante træer som 
en del af undervisningen i 2010. Disse aktiviteter 
er i gang: 
 
Bogserien ”Børn og Træer” 
Vi udgav i 2005 og 2006 bogserien Børn og Træer 
på forlaget Alinea. Med bøgerne planter eleverne 
et træ i 1. klasse og følger det 3–4 gange om året 
i 6 år. Undervejs lærer de natur-teknik, matematik 
og dansk gennem skov, træprodukter, natur og 
friluftsliv. På www.skoven-i-skolen.dk ligger sup-
plerende materiale til bøgerne. 
 1. januar 2008 var der i alt solgt 5500 bøger. 
Elevbogen for 1.-3. klasse trykkes nu i 3. oplag, 
og elevbogen for 4.-6. klasse i 2. oplag. 
 I januar 2008 blev alle skoler tilbudt et træ for 
hvert nyt barn der begynder på skolen i august 
2008 hvis de køber Børn og Træer-serien. Træer-
ne leveres af det lokale statsskovdistrikt. 
 
Genplant Planeten 
Under overskriften Genplant Planeten ønsker 
Skoven i Skolen sammen med Træ Er Miljø (se 
side 18) og mange andre parter at vise at plant-
ning og brug af træ forebygger klimaforandringer. 
 Vi vil hjælpe titusinder af børn ud at plante 
træer op til og under under FN’s klimakonference i 
København i december 2009. Og sammen med 
udenlandske skole-skov-projekter håber vi at børn 
over hele verden vil plante træer i perioden. 
 Samtidig vil vi udgive undervisningsmaterialer 
om skov og træprodukters klimaegenskaber. 

På jagt med Skoven i Skolen 
 
I efteråret 2007 udgav Skoven i Skolen materialer 
om jagt for 3. – 6. klasse: Aktiviteter, leksikonartik-
ler og faglige undervisningsforløb. De beskriver 
trin for trin hvordan læreren kan komme på jagt 
med klassen og en jæger. 
 Undervisningsmaterialet er finansieret af midler 
indsamlet af Skovforeningen, Tolvmandssektio-
nen og Jægerforbundet til det brede formidlings-
projekt Bæredygtig Jagt (se side 18). 
 
 
Udeskole 
 
Regelmæssig undervisning udenfor klasseværel-
set kaldes udeskole. Det foregår især i naturen, 
men også fx byer og virksomheder kan bruges. 
 Erfaringer og forskning tyder på at udeskole er 
et columbusæg som gør elever sundere, klogere 
og gladere. Udeskole breder sig mærkbart i Dan-
mark i øjeblikket. I 2007 arbejdede 14 % af sko-
lerne med denne undervisningsform. Skoven i 
Skolen har en central rolle i udviklingen via: 
 
Udeskole.dk 
Skoven i Skolen driver www.udeskole.dk som 
samler og formidler forskningsbaseret viden om 
undervisning i naturen og i skolens omgivelser. 
Målgruppen er lærere, lærerstuderende, semina-
rielektorer, naturvejledere og forskere i børns 
sundhed, læring og udvikling. 
 
Konference om udeskole 
Skoven i Skolen holdt i januar 2008 konferencen 
”Sundere, klogere og gladere børn: Udeskole – 
læring med hjerne, hjerte og hånd” sammen med 
VIA University College og Nordisk Ministerråd. 
Konferencen var udsolgt og samlede 180 deltage-
re fra syv lande på Brandbjerg Højskole i to dage. 
 
UdeskoleNet 
Skoven i Skolen er medstifter af UdeskoleNet. Det 
er et netværk med omkring 70 lærere, seminarie-
folk, forskere og formidlere der samler og udbre-
der arbejdet med udeskole i Danmark. 
 
 
Kurser 
 
Skoven i Skolen afholder kurser og foredrag for 
lærere, pædagoger, seminarier og naturvejledere; 
om udeskole, udeundervisning og brug af skov og 
træ i skolens faglige undervisning. 
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Fakta om Skoven i Skolen 

Hovedaktivitet 
Skoven i Skolen giver materialer og ideer til sko-
lerne så de kan at flytte undervisningen ud i sko-
ven – i alle fag og på alle klassetrin. 

Skoven-i-skolen.dk 
På www.skoven-i-skolen.dk ligger mange hundre-
de faglige undervisningsforløb, leksikonartikler, 
skovaktiviteter, opskrifter på mad fra skoven, snit-
teideer, fotos, nyheder, boganmeldelser, kontakter 
til skoler, naturvejledere, skove og trævirksomhe-
der samt en naturkalender med daglige fakta fra 
naturen og et årstidshjul der måned for måned 
viser hvad der sker i skovbruget og i skovens 
natur og jagt. I april 2008 havde siden 30.000 
unikke besøgende (tallet er ikke sammenligneligt 
med tidligere offentliggjorte besøgstal for siden). 

Nyhedsbrev 
Hver 14. dag sendes et nyhedsbrev med årstids-
aktuelle ideer til undervisning og andre aktiviteter i 
skoven. Der er 5500 abonnenter, herunder de 
fleste danske skoler. Mange af skolerne distribue-
rer derefter selv nyhedsbrevet videre i deres in-
terne kommunikation. 

Formål og målgrupper 
Formålet er at øge befolkningens viden om skov 
og træ. Målgrupperne er elever i grundskolen 
(delvis også i gymnasiet), lærere og lærerstude-
rende. 

Står centralt i en generel pædagogisk tendens 
Skoven i Skolen står centralt i en stærk tendens i 
danske skolers pædagogik: Mere undervisning 
flyttes udendørs. 

Finansiering 
Skoven i Skolen finansieres af offentlige og priva-
te fonde samt af indtægter fra afholdelse af kurser 
for lærere. 

Historie 
Skoven i Skolen er stiftet i 1999 af Skovforenin-
gen, Friluftsrådet, Skov og Naturstyrelsen, Under-
visningsministeriet og Træ Er Miljø. Nu samarbej-
des også med mange yderligere parter. 

Skovforeningens rolle 
Det meste af arbejdet udføres af Skovforeningen 
hvor projektets sekretariat ligger. 

NATURVEJLEDNING

Skovforeningens naturvejledning skal gøre de 
private skove mere værdifulde for ejerne ved at 
gøre skovene mere værdifulde for danskerne. 

Nyt løntilskud for 3 år 

Skovforening har søgt og fået løntilskud til natur-
vejledning i 2008-2010 (i alt 660.000 kr.) fra tips- 
og lottomidlerne til friluftslivet 

Opgaverne bliver at skabe flere aktiviteter i pri-
vate skove og mere dialog mellem ejere og be-
folkning. Indsatsområderne er sundhed, offentlig-
private partnerskaber (se side 14), udeskole, (se 
side 20) etablering af nye naturvejledningsbaser 
og videndeling. 

Afholdte arrangementer 

Skovforeningen afholdt i 2007 32 naturvejleder-
arrangementer med ca. 2300 deltagere. Det var 
primært ture for børnehaver, skoleklasser og kur-
ser for lærere og pædagoger. 

Nye baser 

Skovforeningen har etableret et samarbejde med 
Torbenfelt Gods omkring naturvejledning for bru-
gere at den nye naturskole, Tømmerhuset. Tidli-
gere er etableret baser på Skjoldenæsholm, Gie-
segaard og Broksø. 

Skovens Dag 

29.000 skove arrangerede Skovens Dag d. 27. 
april. Læs erfaringerne fra dagen i Skoven 6-
7/2008. Temaet var ”Skovens historier”. Skovfor-
eningen koordinerer og inspirerer til Skovens Dag 
i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. 
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DANSK
SKOVFORENING 

MENINGEN MED SKOVFORENINGEN

Skovforeningens værdier, vision og mission har 
været diskuteret på vinterens skovkredsmøder. 

Medlemmerne synes at være grundlæggende 
enige om hvad meningen er med Skovforeningen. 

Skovforeningens værdigrundlag 

Medlemmerne var nærmest enige i formuleringen 
af Skovforeningens værdigrundlag, det vil sige 
disse antagelser og grundholdninger: 

”Danmarks skove og natur rummer uerstattelige 
og meget forskellige værdier, både for ejerne og 
for samfundet. Denne mangfoldighed af værdier 
bør udvikles og sikres for fremtidige generationer 
af ejere og borgere. De vigtigste midler er: 

• Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet 
ansvarlighed i udviklingen af skovenes og na-
turens værdier. 

• Økonomi der sikrer bæredygtighed og mang-
foldighed i udviklingen af skovenes og natu-
rens værdier. 

• Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i 
udviklingen af skovenes og naturens værdier. 

• Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet 
for skovenes og naturens ejere og ansatte. 

• Et omdømme for skovenes og naturens ejere 
og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lyd-
hørhed, samarbejde og betaling for skovenes 
produkter.” 

Vision 

Der var også generel enighed om Skovforenin-
gens vision, det vil sige den ønskede fælles frem-
tid. 

Skovforeningens medlemmer ønsker sig en 
verden hvor skov- og naturejerne belønnes for at 
skabe værdier og derved motiveres til at skabe 
yderligere værdier i skovene og naturen.

Mission 

Endelig var der enighed om at missionen, Skov-
foreningens egen rolle i realiseringen af visionen, 
er at fremme skov- og naturejernes, handlefrihed, 
omdømme, viden og muligheder for at skabe 
værdier i skovene og naturen. 

Flere medlemmer ønskede at formuleringen 
også understregede at Skovforeningen skal være 
kendt og brugt af skovejere, skovansatte, politike-
re, myndigheder, organisationer, forskere og me-
dier som dansk skovbrugs kompetente, troværdi-
ge og konstruktive talerør. 

Den videre proces 

I 2008 fastlægger Bestyrelsen de endelige formu-
leringer af Skovforeningens værdigrundlag, vision 
og mission 
 Derefter drages de konsekvenser som formule-
ringerne får for indholdet af Skovforeningens ar-
bejde (valg og prioritering af opgaver) og for 
kommunikationen af arbejdet (til baglandet og til 
omverdenen). 
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SKOVFORENINGENS INDTÆGTER

Skovforeningens indtægter var i 2007: 

• Kontingent fra skovejende medl.    3,4 mio. 
• Andre kontingenter        1,0 mio. 
• Konsulentydelser        2,4 mio. 
• Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)  2,5 mio. 
• Husudlejning mm.        1,4 mio. 
• Renter og udbytter        1,0 mio. 
  
I alt               11,7 mio 

Den største del af Skovforeningens indtægter er 
enten øremærkede til konkrete formål (fx konsu-
lentydelser) eller bundet til medfølgende udgifter 
(fx tidsskrifter og husudlejning). 
 Skovforeningens frie midler er derfor kun de 
3,4 millioner kr fra skovejende medlemmer samt 
de 1,0 millioner fra renter og udbytter. Beløbet 
anvendes til Skovforeningens politiske og faglige 
arbejde for skovbruget. 
 Derimod er størstedelen af Skovforeningens 
informationsarbejde finansieret af andre indtæg-
ter, især fra tidsskrifter og konsulentydelser.

Skovejende 
medlemmer

29%

Andre 
kontingenter

9%

Tidsskrifter
21%

Husudlejning mv.
12%

Konsulentydelser
20%

Renter og udbytte
9%

Flere medlemmer 

Skovforeningens danske skovejende medlemmer 
var pr. 1. maj 2008 noteret for et samlet skovareal 
på 148.333 ha skov. Det er en stigning på 904 ha 
siden samme tidspunkt sidste år. 
 Desuden er medlemmerne noteret for 19.772 
ha ubevokset naturareal. 
 Vi fået 5 medlemmer mere i forhold til samme 
tidspunkt sidste år og er nu oppe på 515 danske 
skovejere. Der er 130 personlige medlemmer. 
 Vi glæder os over den stigende medlemstil-
slutning. Det er nødvendigt for Skovforeningen 
forsat at øge medlemsgrundlaget for at kunne 
sikre vore politiske aktiviteter og derved skabe 
politiske resultater for hele skovbruget. 

Generalforsamlingen indførte i juni 2007 en rabat-
ordning for nye medlemmer for at endnu flere 
skovejere tilskyndes til at melde sig ind i Skovfor-
eningen. 
 Ordningen indebærer at nye medlemmer opnår 
50 % rabat på kontingentet indmeldelsesåret og 
det følgende år. Skovforeningen vil skrive til en 
række ikke-medlemsskove for at gøre opmærk-
som på tilbudet. 
 Det er vigtigt at nuværende medlemmer hjæl-
per med at hverve skovejerkollegaer som med-
lemmer til Skovforeningen. Til deres eget og hele 
skovbrugets bedste.



Skovforeningens bestyrelse 

Forretningsudvalg 
Niels Iuel Reventlow, formand 
Jens Kristian Poulsen, næstformand 

 (formand for Handelsudvalget) 
Christian Danneskiold Lassen 

Øvrige medlemmer
Niels Bjerg
Mogens Brandt (Skovdyrkerforeningerne) 
Peter Arnold Busck 
Per Holten-Andersen 

 (forskning og undervisning) 
Niels Peter Dalsgård Jensen 
Poul Arne Madsen 
Peter de Neergaard 
Johan Scheel (Dansk Juletræsdyrkerforening) 

Skovkredsenes formænd og 
næstformænd

Nord- og Midtsjællands kreds 
 Jens Kristian Poulsen. 
 Bo Jung 
 
Storstrøms kreds 
 Anders Toftegaard Jensen 
 Thyge Andersen 
 

Fynske kreds 
 Per C. Christensen 
 Klaus Jørgensen 

Sydlige Jyllands kreds 
 Mogens Lunde
 Henning Nielsen

Nordlige Jyllands kreds 
 Knud Fabricius 
 Klaus Lindhardtsen

Skovforeningens personale 

Sekretariat
Jan Søndergaard, direktør 
Ingelise Andersen, direktionssekretær 
Doris Jensen, sekretær 

Erhvervspolitisk afdeling
Hans M. Hedegaard, afdelingsleder 
Tanja Blindbæk Olsen, forstfuldmægtig 
Marie-Louise Bretner, forstfuldmægtig 
Ulrik Knaack Nielsen, forstfuldmægtig 

Informationsafdeling 
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Søren Fodgaard, redaktør 
Liselotte Nissen, redaktionssekretær 
Malene Bendix, projektkoordinator 
Eva Skytte, naturvejleder 
Rasmus Keinicke, webredaktør 

Økonomiafdeling 
John Bergen, regnskabschef 
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