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Bestyrelsens beretning 2008 
 
 
 
Præsenteret af formand Niels Reventlow på 
Dansk Skovforenings generalforsamling i Rebild 12. juni 2008 
 
 
 
 
 
Mine damer og herrer. Tilgiv mig hvis jeg begynder i den langhårede ende af årets 
beretning. Jeg vil tale om meningen med Skovforeningen inden vi kommer til Skov-
foreningens konkrete opgaver. 
 
 
 
1. Skovforeningens formål og vision 
 
Skovforeningens formål er defineret i vedtægterne: 
 
 
”Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervs-
mæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle natur-
værdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskab(er).” 
 
 
Så langt er alle enige. Men formålet er så generelt formuleret at bestyrelsen og se-
kretariatet har brug for noget mere konkret at styre efter – når vi skal prioritere Skov-
foreningens opgaver, præsentere Skovforeningen ud ad til og hverve nye medlem-
mer. 
 
Derfor har vi i det seneste år diskuteret formuleringer på skovkredsmøderne. Formu-
leringer af Skovforeningens vision, mission og værdigrundlag. Med medlemmernes 
hjælp er vi nået frem til denne vision – Skovforeningens højeste ønske for fremtiden: 
 
 
”At skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier - og derved motiveres til at 
skabe yderligere værdier i skovene og naturen.” 
 
 
Det er den røde tråd i alt vores arbejde. Lad mig tage fat i to ord: værdier og beløn-
ning: 
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2. Skovforeningens værdigrundlag 
 
Skovene har mange og vidt forskellige værdier – indenfor træ, natur og oplevelser. 
Skovforeningen tager ikke stilling til hvilke værdier der er de vigtigste, det overlader vi 
til den enkelte ejer. Men vi har skrevet et værdigrundlag som formulerer hvilke red-
skaber vi tror på skal til for at fremme udviklingen af skovenes værdier:  
 
• ”Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed. 
• Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed. 
• Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet. 
• Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet. 
• Et omdømme for skovbruget der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde 

og betaling.” 
 
 
Den belønning til ejerne som vi taler om i visionen, kan være selvfølgelig være pen-
ge. Men det kan også være mere luftige belønninger som fx handlefrihed i lovgivnin-
gen, eller at skovgæsterne ikke smider affald i skoven i hverdagen eller mange andre 
ting som omverdenen kan gøre for at vise skovejerne tillid og fremme samarbejdet. 
 
Så får ejerne den motivation og de vilkår der skal til for at skabe nye værdier for både 
sig selv og for hele samfundet. Det er den mekanisme vi stræber efter. 
 
 
3. Skovforeningens mission og finansiering 
 
Derfor formulerer Skovforeningens mission - vores egen rolle i realiseringen af visio-
nen – sådan her: 
 
”At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for 
at skabe værdier i skovene og naturen.” 
 
 
Når vi så skal omsætte denne mission til prioriteringen af konkrete arbejdsområder, 
er det selvfølgelig afgørende hvordan de enkelte opgaver er finansieret. Den aktuelle 
situation er: 
 
• Det politiske arbejde er rent medlemsbetalt. 
• Det faglige arbejde betales dels af medlemmerne, dels af projektmidler. 
• Næsten alt informationsarbejdet betales af projektmidler og annoncører. 
 
Nu går bestyrelsen og sekretariatet i gang med at konkretisere konsekvenserne af 
visionen, værdigrundlaget og missionen, både for indholdet af Skovforeningens ar-
bejde – altså prioritering og finansiering af opgaverne - og for kommunikationen af 
arbejdet til medlemmerne og til omverdenen. 
 
Vi vil se alt vort arbejde i lyset af at det skal fremme skov- og naturejernes mulighe-
der for at skabe værdier i skovene og naturen. 
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4. Samarbejdet med Södra 
 
For et år siden erklærede Skovforeningen at vi ville undersøge mulighederne for et 
nærmere samarbejde med skovejerne i Sydsverige. Det blev et af årets større sam-
taleemner i skovbruget.  
 
Vi så tre formål i et samarbejde med Södra: 
 
• Konkret: At kunne tilbyde danske skovejere at sælge træ på samme attraktive vil-

kår som Södras svenske medlemmer. 
 

• Generelt: At kunne tilbyde danske skovejere andre ydelser der øger deres mulig-
hed for at skabe værdi i deres skove. 

 
• Strategisk: At forny og styrke dansk skovbrugs udvikling gennem øget udveksling 

af kompetencer med svensk skovbrug. 
 
Vi har villet give skovejerne nye tilbud, og det er godt på vej til at lykkes. 
 
Til august stifter vi et selvstændigt andelsselskab ved navn SEUS. Det er en forkor-
telse for Skovejernes Udviklingsselskab. Dette selskab skal formidle Södras tilbud til 
danske skovejere. I efteråret præsenterer SEUS detaljerne i tilbuddet til skovejerne 
og åbner for indmeldelser. Fra 1. januar 2009 vil det være muligt at sælge træ via 
SEUS til Södra på medlemsvilkår. 
 
Med etableringen af SEUS bliver aktiviteten helt uafhængig af Skovforeningens poli-
tiske arbejde. Med denne konstruktion har Skovforeningen imødekommet den be-
kymring som fx Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark rejste om Skovforenin-
gens fremtidige uafhængighed og troværdighed hvis Skovforeningen selv formidlede 
Södras tilbud til skovejerne. 
 
Vi valgte denne konstruktion så alle aktører i skovbruget kan føle sig trygge ved den 
nye aktivitet og konkurrence som introduktionen af Södras tilbud til danske skovejere 
vil medføre. 
 
Desværre for Skovforeningen selv betyder konstruktionen også at vi må give afkald 
på de mange indmeldelser som vi håbede at få fra ikke-medlemmer der i fremtiden 
ønsker at benytte Södras tilbud på de bedst mulige vilkår. Med den valgte konstrukti-
on af SEUS som et selvstændigt selskab, er tilbuddet åbent både for medlemmer og 
ikke-medlemmer af Skovforeningen. 
 
Derfor står Skovforeningen stadig tilbage med sit grundlæggende problem: Der er 
tusindvis af skovejere i Danmark som kører på frihjul og nyder godt af Skovforenin-
gens politiske og faglige arbejde uden at betale kontingent til os. Det går galt i det 
lange løb. Skovforeningens nødvendige opgaver er allerede ved at vokse ud over 
vores ressourcer. Vores arbejde for Danmarks skovejere kan ikke løses hvis vi ikke 
får flere medlemmer. 
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Nu får vi ikke Södra-samarbejdet som et slagtilbud der kan lokke ikke-medlemmer 
ind i folden. Så i fremtiden må vi se endnu dybere på nye måder at hverve medlem-
mer på. Her får vi brug for alles hjælp. Og især får vi brug for langvarig hjælp fra 
Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark som har den daglige kontakt med tusind-
vis af ikke-medlemmer. 
 
Vi appellerer til jer om at prioritere opgaven med at finde tusindvis af nye medlemmer 
til Skovforeningen. 
 
 
5. Skovenes økonomi 
 
Vi er endnu ikke færdige med at regne på regnskabsoversigterne, så vi kan ikke give 
de konkrete tal for skovenes økonomi i 2007. Men der er ingen tvivl om at stigende 
træpriser, mindskede ejendomsskatter og øget indtjening fra jagtleje, husleje og 
mange nye betalte aktiviteter har forbedret økonomien mærkbart efter et særdeles 
vanskeligt årti. Totalt set giver en privat skov dog stadig underskud for ejeren – på 
grund af den gæld, typisk til tidligere betalte arveafgifter, der er oparbejdet i skoven. 
 
Vi har de nye regnskabsoversigter klar efter sommerferien. Tallene er afgørende for 
Skovforeningens politiske arbejde for skovbruget, og vi har brug for så tungtvejende 
dokumentation som muligt. Derfor er det et problem at færre og færre skove deltager 
i statistikken hvert år. Vi ved alle at skovene i forvejen er overbebyrdede med papir-
arbejde, men alligevel appellerer vi til alle medlemmer om at udfylde Skovforenin-
gens skema så snart skovens regnskab er klart. 
 
Så kan vi langt bedre hjælpe jer til at skabe yderligere værdi i jeres skove. 
 
 
6. Naturbeskyttelse 
 
En af skovenes største værdier er det mangfoldige dyre- og planteliv – biodiversite-
ten. 
 
Danmark og hele EU vil have mere biodiversitet i en fart. Århundreders tab af biodi-
versitet skal stoppe senest i 2010. Danmark når det ikke, men alle politikere er enige 
om at tabet af biodiversitet skal stoppes, og at de private skove har en nøglerolle: 
 
Danmarks største biodiversitet findes i skovene, og især de private skove har bevaret 
en rig biodiversitet og har særlige muligheder for at udvikle endnu mere. 
 
Skovforeningen foreslår selvfølgelig at samfundet belønner de private skove for at 
udvikle biodiversitet – og derved motiverer ejerne til at udvikle endnu mere. Vi har 
foreslået en konkret licitationsordning hvor staten tilbyder et fast årligt beløb og sen-
der skovejere ud i fri konkurrence mod hinanden om at tilbyde mest mulig biodiversi-
tet for skatteydernes penge. 
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Projekterne kan fx være ekstensivering af driften, urørt skov, græsning, stævning, 
etablering af vådområder, brede og varierede skovbryn samt netværk mellem natur-
områder. 
 
Det er en ide der i givet fald skulle igennem både Folketinget og EU. Og desværre er 
myndighederne endnu ikke helt modne til at se at naturværdier er underlagt mar-
kedskræfterne ligesom så mange andre værdier. Et par eksempler: 
 
• Skovlovens § 25 er beregnet til frivillige aftaler om særligt drift at skove, fx til at 

udvikle biodiversitet. Men Skov- og Naturstyrelsen lægger op til en vejledning for 
ordningen hvor fx betalingen for efterladelse af 3-5 hjemmehørende træer pr. hek-
tar er lavere end træernes brændepris. Generelt lægges op til så beskedne beta-
linger og så stramme vilkår at ordningen kommer til at leve et alt for stille liv. 
 

• EU-kommissionen har ligefrem den principielle holdning til natur- og miljøordnin-
gerne under landdistriksprogrammet at der kun må gives tilskud der dækker om-
kostninger og tab. Tilskud der giver større motivation til at skabe flere naturværdier 
tillades ikke. Fx må der ifølge EU-kommissionen ikke med løvskovstøtte plantes 
så mange træer at der kommer en kvalitetsproduktion ud af det. Ejeren må heller 
ikke plante ekstra træer for egen regning. Derved forsvinder en stor del af motiva-
tionen til at plante løvtræer. 

 
• EU's habitatdirektiv medfører omkostningskrævende og erstatningsfri indgreb i 

dyrkning af løvskov i Danmark for at beskytte flagermus som hverken er sjældne 
eller truede, men findes overalt i Danmarks løvskove. Derved nedbrydes skovejer-
nes tillid til systemet, og det bliver helt kontant og praktisk mere tillokkende at 
plante nål når nål er et alternativ. Den er helt gal. Det er stik imod 20 års dansk 
skovpolitik, stik imod en tilpasning af skovene til et fremtidigt varmere klima og stik 
imod hensynet til flagermusene. 

 
Vi har brug for en kulturændring hos politikere og myndigheder. Der brug for mere 
dynamiske, fintfølende og effektive metoder i naturbeskyttelsen end den forældede 
og firkantede frednings- og erstatningstankegang. Og, når det er værst, konfiskati-
onstankegang. 
 
Til at begynde med: Når flagermusbeskyttelsen er indført ved lov i Danmark, må poli-
tikerne finde måder at kompensere skovejerne for tabet og veje til at motivere ejerne 
til fortsat at dyrke løvskov inden for habitatdirektivets rammer. 
 
 
7. Skovenes gæster 
 
Friluftsrådet har genoptaget adgangsdebatten i dette forår. De kræver igen ret til fla-
defærdsel og natfærdsel i private skove samt adgang langs ledelinier i det åbne land. 
  
Skovforeningen ser intet behov for at ændre adgangsreglerne. Danskerne er tilfred-
se, lodsejerne er tilfredse, og stort set alle særlige behov klares ved aftaler direkte 
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mellem ejer og naturgæst. Intet nyt er sket siden adgangsforliget i 2002 der førte til 
de nye regler i 2004. Vejledningen til de nye regler er end ikke skrevet. 
 
Det siger sig selv at øget adgangsret ikke er i skovejernes eller naturens interesse. 
Men vigtigst at huske i debatten er at øget adgangsret heller ikke er i friluftslivets in-
teresse: Det vil blot give flere brugergrupper større mulighed for at genere hinandens 
oplevelser, og skovejeren får mindre mulighed for at koordinere gæsternes aktiviteter 
til alles bedste. 
 
Jeg minder om at forskerne har påvist igen og igen i over 30 år at danskernes fore-
trukne naturværdi er stilhed. 
 
Det er klart at Friluftsrådet følger sin egen dagsorden i denne sag. I 2007 skrev Skov-
foreningen og Friluftsrådet et fælles notat om situationer og aktiviteter der kunne føre 
til betaling til skovejeren. Det var et stort og vigtigt arbejde som kan være nøglen til at 
imødekomme fremtidige ønsker om frilufts- og naturoplevelser. Men Friluftsrådets 
bestyrelse var ikke tryg ved den udvikling som man forudså kunne blive en konse-
kvens af notatet. Derfor er notatet ikke blevet udgivet som fælles notat. 
 
Men det ændrer ikke vores opfordring til skovejerne: Vis i jeres lokalområde at butik-
ken skoven er åben for masser af de specielle ønsker som gæsternes måtte have - 
mod betaling. Og husk at forklare hvorfor der tages betaling. Og lad være med at ta-
ge betaling fra skoler, spejdere og stille naturgæster der holder sig til vej og sti. 
 
 
Sundhedstilbud og naturvejledning 
 
Et vigtigt indsatsområde bliver at udvikle sundhedstilbud i private skove, og meget 
gerne i offentlige-private partnerskaber. Det er et område hvor der burde være store 
muligheder for de private skove. Skove gør mennesker raskere og gladere, og det er 
præcis hvad sundhedssektoren efterspørger. Så også Skovforeningens naturvejled-
ning bygger på ideen om at gøre de private skove mere værdifulde for ejerne ved at 
gøre skovene mere værdifulde for danskerne. 
 
 
Affald i skov 
 
Om to uger offentliggør Miljøministeren en stor analyse af danskernes vaner med at 
smide affald fra sig. Vi har deltaget i projektet sammen med mange andre organisati-
oner og myndigheder. Projektet begyndte faktisk for to år siden da Skovforeningen 
igen bad en miljøminister gøre noget ved de enorme og utålelige bunker affald der 
smides i skovene, endda med urimelige regninger til skovejerne. I dagene op til Mini-
sterens pressemøde om to uger gøres en særlig indsats for at få pressen til skrive 
om henkastet affald overalt i Danmark. Så hvis I har affald liggende i jeres skov, me-
get gerne store spektakulære bunker og genstande, så ring og sig det til Skovfor-
eningen. Så giver vi jeres navn videre til pressen så affaldsproblemet får den op-
mærksomhed det fortjener. 
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8. Kommunikation 
 
 
Træ Er Miljø 
 
Træ er med sin CO2-neutralitet, fornyelighed, genbrugelighed og energigevinst ved 
bortskaffelse det mest klimavenlige råstof der findes. Skovforeningen vil gennem 
samarbejdet i Træ Er Miljø synliggøre træets muligheder før og under FN’s klimakon-
ference i København i december 2009. Vi vil vise klimaløsninger med træ, formidle 
viden om træ og danne netværk om træ blandt myndigheder, virksomheder, organi-
sationer, forskere og skoler. Vi vil blandt andet, sammen med trækampagner og –
organisationer i mange andre lande, opbygge en lettilgængelig samling af fakta om 
træs miljømæssige og tekniske egenskaber. Til denne klimakampagne har Træ Er 
Miljø taget navnet The Danish Wood Initiative og tegnet en globus ind i sit logo. 
 
 
Skoven i Skolen 
 
Skoven i Skolen får en særlig rolle i vores klimakommunikation. Under overskriften 
Genplant Planeten vil Skoven i Skolen udgive undervisningsmaterialer om skoves og 
træprodukters klimaegenskaber. Og sammen med Træ Er Miljø og mange andre par-
ter vil Skoven i Skolen hjælpe titusinder af børn ud at plante træer op til og under un-
der FN’s klimakonference. Vi vil vise at plantning og brug af træ forebygger klimafor-
andringer. Vi skovejere bør allerede nu tænke over hvor vi har noget jord, enten i el-
ler udenfor den eksisterende skov, der vil egne sig til at den lokale skole kommer og 
planter en klimaskov i forbindelse med kampagnen i efteråret 2009. 
 
Skoven i Skolen handler også om jagt. I efteråret 2007 udgav Skoven i Skolen un-
dervisningsforløb, leksikonartikler og aktivitetsideer om jagt for 3. – 6. klasse. De be-
skriver trin for trin hvordan læreren kan komme på jagt med klassen og en jæger. 
Materialerne er finansieret af midler indsamlet af Skovforeningen, Tolvmandssektio-
nen og Jægerforbundet til det brede formidlingsprojekt Bæredygtig Jagt. 
 
 
Bæredygtig jagt 
 
Selve Projekt Bæredygtig Jagt skal udbrede kendskabet til jægernes indsats for at 
skabe naturværdier og skabe forståelse for jagt hos ikke-jægere. Projektet har åbnet 
www.baeredygtigjagt.dk med spørgsmål og svar om jagt, dokumentation, jagthistorie 
og madopskrifter. Projektet vil også gøre jægere til endnu mere kompetente naturfor-
valtere. Projektet understøtter Vildtforvaltningsrådets forlig om udsætning fuglevildt. 
Forliget sikrer at naturpleje og jagt følges ad. 
 
 
Skovens Dag 
 
Endnu en vigtig kommunikationsaktivitet i skovbruget er Skovens Dag. I år mødte 
29.000 danskere op på de i alt over 60 arrangementer den 27. april. Antallet af delta-
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gende private skove er konstant, cirka 30 hvoraf cirka 5 er familieejede. Vi ser meget 
gerne flere skove deltage den 3. maj 2009. Det behøver ikke at kræve en stor ind-
sats, og arrangementet vil under alle omstændigheder gavne både skoven selv og 
skovbruget som helhed. Hvis skovbruget vil have omverdenens tillid og samarbejde, 
må vi også selv vise os åbne og fortælle befolkningen hvad vi går og laver. Så sim-
pelt er det. 
 
 
9. Certificering 
 
I udlandet har man fulgt intenst med i Danmarks arbejde med at revidere det offentli-
ges indkøbspolitik for træ. Miljøministeren har valgt at gøre arbejdet ordentligt og har 
givet Skov- og Naturstyrelsen endnu et år til sagen. I mellemtiden har Styrelsen på 
midlertidig basis anerkendt både PEFC- og FSC-mærket træ som garanti for bære-
dygtig skovdrift. 
 
Og på markedet kan nu mærkes stigende efterspørgsel på certificerede produkter: 
Stort set alle de store savværker og primære aftagere af nåletræ i Danmark er 
PEFC–certificerede. Alle statsskovenes er certificeret efter både PEFC og FSC. Og 
mange kommunale skove er 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 blandt andet 
HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne er blevet certificeret til at kunne admini-
strere PEFC-gruppecertificering af danske skove. 
 
PEFC-Danmark har fået nye medlemmer, nemlig Novopan og fagforeningen BAT-
kartellet. Det giver mulighed for større markedsføring og gennemslagskraft. 
 
Skovforeningen tilbyder at rådgive skovejere der ønsker at få certificeret deres skov. 
Vi kan dog ikke tilbyde gruppecertificering. 
 
Skovforeningen har lagt meget arbejde i at åbne muligheden for danske skovejere for 
at kunne dokumentere skovdriften til det marked som efterspørger dokumentationen. 
Vi er glade for at tilbuddet nu er klar og bliver brugt. 
 
 
10. Skovpolitikken bør endevendes 
 
Skovbruget gør en ihærdig indsats for at sikre og udvikle de mange værdier i Dan-
marks skove. Men skovbrugets økonomi er knapt bæredygtig, samtidig med at der 
skal imødekommes stadig større krav fra omverdenen, både om biomasse til energi 
og biodiversitet til de kommende generationer. Oveni det hele sætter EU nye rammer 
for Danmarks skovpolitik. 
 
For første gang i mange år vil politikerne øge skovenes træproduktion. Nu gælder det 
om at finde de løsninger som bedst balancerer de nye målsætninger om mere træ, 
mere natur og bedre naturoplevelser. 



 9

 
Derfor foreslår Skovforeningen Regeringen at nedsætte et nyt skovpolitisk udvalg, 
det første siden 1986. Udvalget bør inddrage en stribe ministerier og alle relevante 
forskere og organisationer. 
 
Både skovbruget og politikerne har brug for en samlet og tilbundsgående analyse af 
skovenes vilkår og muligheder. 
 
 
11. Skovforeningen skal have flere medlemmer 
 
Skovforeningen har i sidste uge skrevet til et par hundrede ikke-medlemmer med 
skove over 50 hektar. Vi har gjort opmærksom på medlemsfordelene og på den 50 % 
rabat vi giver på kontingentet i indmeldelsesåret i det følgende kalenderår. 
 
Nu er det op til jer – ejere, ansatte og ikke mindst Skovdyrkerforeningerne og Hede-
Danmark – at følge op sammen med os og finde de 1000 eller 2000 medlemmer me-
re der skal til hvis Skovforeningens politiske arbejde i sig selv skal blive økonomisk 
bæredygtigt – og dermed overleve. 
 
 
12. Tak 
 
Skovforeningen retter en stor tak til de to bestyrelsesmedlemmer  der går af nu, nem-
lig Peter de Neergaard og Mogens Brandt. De har siddet henholdsvis 20 og 7 år i 
Skovforeningens bestyrelse. Samtidig siger vi velkommen til Skovdyrkerforeninger-
nes nye formand og bestyrelsesmedlem i Skovforeningen Torben Bille-Brahe. 
 
Også en tak vores øvrige bestyrelsesmedlemmer, til skovkredsenes formænd og 
næstformand og til de mange yderligere medlemmer der tager en tørn i råd og ud-
valg på Skovforeningens vegne. Der er kommet mange skovejere i sving i de nye 
kommuner. 
 
Tak til personalet som gør et enormt arbejde. Tak til vores øvrige samarbejdsparter – 
organisationer, forskere, myndigheder. Og endelig en stor tak til Nørlund Skovdistrikt 
ved Kent Eriksson og Jan Kristensen for at lægge skov til vores ekskursion i senere 
dag. 
 
 
 
Efter denne beretning var der spørgsmål og debat med medlemmerne. Læs referatet 
i Skoven 8/2008. 


