
Regnskabsoversigt
for privatskovbruget 2005

Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, 
Dansk Skovforening

Underskuddet fra driften af 
de private skove var i 2005 
på 3 kr/ha – eksklusiv andre 
indtægter, rentebetaling og 
driftsherregevinst. 

Stormfaldet forbedrede 
således likviditeten, men 
kun på kort sigt.

Det er positivt at indtæg-
terne fra bivirksomhed igen 
er vokset.

Hvis man inddrager rente-
betaling bliver resultatet et 
underskud på 979 kr/ha (se 
side 24).

Skovforeningen har i december ud-
givet regnskabsoversigten for 2005, 
som viser at privatskovbrugets øko-
nomi fortsat er presset. 

Hele landet 
– stormfaldet forbedrede likviditeten 
på kort sigt
Underskuddet fra den primære drift 
i de private skove er i 2005 blevet 
godt 300 kr/ha mindre end i 2004. 
Resultatet var -3 kr/ha før renter, 
målt i løbende kroner. 

Det forbedrede resultat skyldes 
især stormfaldet, som på kort sigt 
har givet øgede indtægter fra salg af 
træ. Desværre var faldet i nåletræ-
priserne så markant, at markedet 
først nu næsten to år efter (ved 
udgangen af 2006) har nået prisni-
veauet før stormen i 2005. og der er 
fortsat et stykke op til priserne før 
stormen i 1999.

For landet som helhed er det 
positivt, at indtægterne fra bivirk-

somhed endnu et år er steget. For-
klaringen er primært, at de private 
skovejere udlejer et større areal af 
skoven til jagt. Målt i løbende kro-
ner er indtægterne fra bivirksomhed 
steget med 12 % i forhold til 2004. 

Af hensyn til privatskovbrugets 
økonomi er det meget afgørende, 
at der også i fremtiden er mulighed 
for at udvikle markedet for andet og 
mere end de traditionelle skovbrugs-
produkter.

ØKONOMI

  2000 2001 2002 200� 200� 2005

DB I træproduktion 1345 988 814 916 794 973

DB II træproduktion 973 575 343 565 502 764
DB I pyntegrønt 543 473 456 412 363 355
DB II pyntegrønt 269 192 184 166 127 151
Dækningsbidrag II 1242 767 527 731 630 914
Overskud skovdrift 271 -240 -516 -261 -312 -3

Bivirksomhed 382 508 531 610 679 759
Tilskud til skovdrift 83 199 431 156 123 65
Overskud i alt 659 �00 ��6 �26 �17 766

Vigtigt politisk redskab
Regnskabstallene er lige som tidligere opdelt i tre regioner: Øerne, Jylland 
(ekskl. hede) og hedeplantagerne. Der er indberettet regnskabstal fra et 
skovbevokset areal på 55.434 ha. Arealfordelingen mellem regionerne er 
stort set som sidste år: 
- 42 % fra Øerne, 
- 30 % fra Jylland (ekskl. hede), 
- 28 % fra hedeplantagerne. 

Regnskabsoversigtens udsagnskraft er fortsat stor, fordi der indgår mere 
end 30 % af arealet af private skove over 50 ha.

Skovforeningen er glad for at så mange distrikter har deltaget. Regn-
skabsoversigten giver et billede af erhvervets rammevilkår og er et uvur-
derligt værktøj i Skovforeningens politiske arbejde. 

Mange distrikter indberetter regnskabstallene via internettet. Ud fra 
tilbagemeldingerne på det udviklede program er det vores indtryk, at 
indberetningen forløber godt. vi håber derfor, at endnu flere distrikter vil 
anvende internettet næste år.

Gældfri ejendom
Det skal understreges, at resultaterne omfatter den gældfri ejendom. Der 
er således ikke fratrukket renteudgifter eller afdrag på lån i ejendommen. 

Der er heller ikke fratrukket løn til ejeren for hans arbejdsindsats.
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Øerne 
– pæn fremgang i forhold til sidste år
Resultatet af den primære skovdrift 
var i 2005 et underskud på 135 kr/
ha. Det er en klar forbedring i for-
hold til 2004 på 211 kr/ha. 

Forklaringen er et højere dæk-
ningsbidrag fra træproduktionen 
(DB II, træproduktion), som især 
skyldes færre udgifter til etablering 
af skovkulturer. Desuden er general-
omkostningerne igen faldet. 

Indtjeningen fra bivirksomhed 
voksede betydeligt (+119 kr/ha), 
især fordi en større andel af skov-
arealet er udlejet til jagt. 

Tilskud til skovdriften er lavere 
end året før. Det harmonerer med 
det nævnte fald i udgifterne til etab-
lering af nye skovkulturer. 

Det totale overskud før renter, 
afdrag og ejeraflønning, men inklu-
sive tilskud og bivirksomhed, blev 
737 kr/ha. Fremgangen er pæn i for-
hold til sidste år, men set i forhold 
til kapitalgrundlaget er overskuddet 
fortsat for lavt.

Jylland ekskl. heden
– det hårdest ramte område efter 
stormen 
I Jylland ekskl. heden gav den pri-
mære skovdrift et overskud på 355 
kr/ha i 2005. Det er en pæn frem-
gang i forhold til underskuddet på 
88 kr/ha i 2004. endnu en gang har 
det jyske skovbrug (ekskl. hedeskov-
bruget) leveret det bedste resultat 
af skovdriften.

Årsagen til fremgangen er natur-
ligvis stormfaldet, som medførte en 
fordobling af hugsten. Der blev hug-
get 14,2 m3/ha, og det er klart højere 
end i resten af landet.

Som følge af stormfaldet voksede 
indtægterne fra afsætning af råtræ 
(+86%). Udgifterne til oprydningen 
(skovning og transport) voksede 
dog endnu mere (+126%).

Indtægterne fra bivirksomhed 
steg med 90 kr/ha, båret af især øget 
jagtudlejning. overskuddet fra den 
samlede drift inklusive tilskud og bi-
virksomhed blev dermed 1070 kr/ha. 

ØKONOMI

  2000 2001 2002 200� 200� 2005

DB I træproduktion 1345 988 814 916 794 973

DB II træproduktion 973 575 343 565 502 764
DB I pyntegrønt 543 473 456 412 363 355
DB II pyntegrønt 269 192 184 166 127 151
Dækningsbidrag II 1242 767 527 731 630 914
Overskud skovdrift 271 -240 -516 -261 -312 -3

Bivirksomhed 382 508 531 610 679 759
Tilskud til skovdrift 83 199 431 156 123 65
Overskud i alt 659 �00 ��6 �26 �17 766

Resultat af skovdriften opdelt på 
tre regioner. I hver region vises 
overskud ved skovdrift (sort streg 
med firkanter), dækningsbidrag ved 
træproduktion, dækningsbidrag ved 
pyntegrøntproduktion samt general-
omkostningerne (=administration, vej, 
vand, skatter mv.).
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Da der hverken er fratrukket løn 
til ejeren, renteudgifter eller afdrag 
på gæld er slutresultatet fortsat gan-
ske begrænset set i forhold til kapi-
talgrundlaget.

Hedeplantagerne
– effektiv oparbejdning efter stormen
Resultatet af den primære skovdrift 
i hedeplantagerne blev -185 kr/ha. 
Dette er en fremgang i forhold til 
året før (+327 kr/ha), men også her 
en konsekvens af stormfaldet. 

omkostningerne til skovning og 
transport voksede omtrent lige så 
meget som de øgede hugstindtægter. 
Det er bemærkelsesværdigt sam-
menlignet med Jylland ekskl. heden.

omkostningerne til plantning af 
ny skov faldt betydeligt. Sammen 
med de øgede hugstindtægter betød 

 Øerne
Ændring 0�-05

Jylland ekskl. hede
Ændring 0�-05

Hedeplantager
Ændring 0�-05 

 200� 2005 Fak- Ændr. ifht. 200� 2005 Fak- Ændr. ifht. 200� 2005 Fak- Ændr. ifht.
   tisk 0� (%)   tisk 0� (%)   tisk 0� (%)
Hugst (m³/ha) �,8 �,8 -1,0 -21% 6,8 1�,2 7,� 109% 5,� 10,� 5,0 9�%
Afsætning 1266 1199 -67 -5% 1561 2904 1343 86% 950 1825 875 92%
Skovning og transport -507 -431 76 -15% -707 -1600 -893 126% -674 -1335 -661 98%
Sankning/selvskovning 255 235 -20 -8% 80 72 -8 -10% 7 8 1 14%
DB I, træproduktion 1015 1003 -12 -1% 933 1376 443 47,5% 283 498 215 76%
nykultur, træproduktion -255 -170 85 -33% -106 -128 -22 21% -197 -58 139 -71%
kultur- og bev.pleje -152 -127 25 -16% -57 -39 18 -32% -58 -62 -4 7%
DB II, træproduktion 608 706 98 16% 770 1209 439 57% 28 378 350 1250%
Pyntegrønt, afsætning 674 638 -36 -5% 1099 1109 10 1% 223 196 -27 -12%
Høst og transport -345 -306 39 -11% -479 -489 -10 2% -99 -89 10 -10%
DB I, pyntegrønt 329 332 3 1% 620 620 0 0% 123 108 -15 -12%
nykultur -78 -77 1 -1% -130 -120 10 -8% -16 -11 5 -31%
kultur- og bev.pleje -169 -142 27 -16% -227 -201 26 -11% -62 -48 14 -23%
DB II, pyntegrønt 82 114 32 39% 263 300 37 14% 46 49 3 7%
DB II (Træ og pyntg.) 690 819 129 19% 10�� 1509 �76 �6% 7� �27 �5� �77%
vej og vand -112 -76 36 -32% -65 -66 -1 2% -51 -78 -27 53%
Administration -492 -443 49 -10% -560 -597 -37 7% -314 -306 8 -3%
Sociale omkostninger -86 -91 -5 6% -130 -110 20 -15% -6 0 6 -100%
ejendomsskat -252 -265 -13 5% -230 -228 2 -1% -151 -154 -3 2%
Øvr. generalomkostninger -94 -79 15 -16% -136 -152 -16 12% -64 -74 -10 16%
Generalomkostninger i alt -1036 -954 82 -8% -1121 -1153 -32 3% -586 -612 -26 4%
Resultat skovdrift -��6 -1�5 211 -61% -88 �55 ��� 50�% -512 -185 �27 6�%
Bivirksomhed 709 828 119 17% 689 779 90 13% 620 632 12 2%
Resultat ekskl. afskrivning 363 694 331 91% 600 1134 534 89% 108 447 339 -314%
Afskrivning -70 -53 17 -24% -132 -104 28 -21% -15 -4 11 -73%
Resultat ekskl. tilskud 293 641 348 119% 496 1030 534 108% 93 443 350 376%
Tilskud til Skovdriften 119 96 -23 -19% 93 39 -54 -58% 164 45 -119 -73%
Overskud ialt �1� 7�7 �2� 78% 562 1070 508 90% 257 �88 2�1 90%

Tabel 2. Hovedresultater fra landets tre regioner i kr/ha. For hver region ses resultatet fra 2004 og 2005 samt ændringen 
fra 2004 til 2005 udtrykt i kroner og i procent.

Ændringer – 2005 i forhold til 2004
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Få regnskabsoversigten  
tilsendt
Regnskabsoversigterne for det pri-
vate skovbrug i 2005 er beskrevet 
indgående i publikationen: “Regn-
skabsoversigter for dansk privat-
skovbrug. Beretning nr. 60. 2005”.

Temaartikel om træpriser 
Dette års oversigter indeholder 
også en temaartikel om udviklin-
gen i råtræpriser fra 2004 til me-
dio 2005. Analyserne er baseret 
på månedlige indberetninger til 
Skovforeningens prisstatistik. 

Artiklen viser desuden histori-
ske priskurver for udvalgte arter 
samt volumen og mængdevejede 
priser for de mest almindelige 
træarter med tilhørende kvaliteter 
og dimensioner. 

Prisstatistikken offentliggøres 
i øvrigt hver måned på medlems-
afdelingen af foreningens hjemme-
side, www.skovforeningen.dk. Man 
kan her holde sig opdateret om 
nyheder fra det danske og uden-
landske råtræmarked.

Køb den trykte oversigt
Regnskabsoversigten er gratis for 
de skovdistrikter, som har bidra-
get med data. For andre medlem-
mer af skovforeningen koster 
publikationen 150 kr + moms. 
Ikke-medlemmer kan købe over-
sigten for 300 kr + moms. Henven-
delse til: info@skovforeningen.dk 
– tlf. 33 24 42 66.

Flere grunde til optimisme
De nye regnskabsoversigter viser, at i 2005 gav træproduktionen større 
indtægter end længe. Det udlignes dog af stigende omkostninger til skovning 
og transport. I begge tilfælde spiller stormfaldet i januar 2005 kraftigt ind.

Tallene viser også at væksten fortsætter når det gælder ”andre indtæg-
ter” – dvs. jagt, husudlejning, ridning mv. Indtægterne fra ikke-træproduk-
ter er fordoblet siden 2000, fra knapt 400 kr/ha til nu knapt 800 kr/ha. Det 
viser at skovbruget er i gang med at udvide forretningen.

Alt i alt er der flere grunde til optimisme:

1. Halveringen af ejendomsskatten
ejerne af selvstændigt vurderede skove vil fremover få halveret ejendoms-
skatten. Det er resultatet af den skattelettelse som Regeringen indførte i 
Finansloven for 2006. 

Skattelettelsen er et resultat af mange års stædigt arbejde i Skovfor-
eningen. vi har dokumenteret skadevirkningerne af den høje ejendoms-
skat på skovene – og til sidst kunne Regeringen ikke sidde os overhørig.

2. Træpriserne går den rigtige vej
omsider ser træpriserne ud til at vende. Dét vil vi ikke tage æren for i 
Skovforeningen. Men vi giver nu medlemmerne den mest omfattende mar-
kedsinformation siden de vejledende priser blev forbudt for 6 år siden.

Følg med på vor hjemmeside hvor vi orienterer om træmarkedets ud-
vikling – ikke mindst i udlandet. Træmarkedet er ikke længere et dansk 
anliggende, men en sag for for store spillere langt fra den enkelte danske 
skovejer. 

3. Omverdenen vil betale for skovenes værdier
Der breder sig en befriende forståelse for nødvendigheden af betaling og 
samarbejde med lodsejerne. Det er den bedste måde at sikre befolkningen 
naturværdier og naturoplevelser.

I Danmark har vi set forståelsen for betaling og samarbejde i spørgs-
målet om nationalparker. Princippet er omsat til praksis når det gælder 
natura 2000. Her køber staten naturbeskyttelse hos private på basis af 
aftaler og ikke overgreb. Det er afgørende for lodsejernes konstruktive 
samarbejde. 

Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening

dette et højere dækningsbidrag fra 
træproduktionen (DBII, træproduk-
tion). væksten i bivirksomheden 
var imidlertid beskeden i forhold til 
væksten i de to andre regioner.

Det samlede resultat for hede-
plantagerne inkl. tilskud og bivirk-
somhed blev et overskud på 488 
kr/ha. Set i forhold til den bundne 
kapital er afkastningsgraden også i 
dette område for lav, fordi der ikke 
er fratrukket løn til ejeren eller ud-
gifter til lån i ejendommene. 

De nævnte tal omfatter den gældfri 
ejendom, dvs. der indgår ikke renter eller 
afdrag på lån. Der er heller ikke fratrukket 
driftsherregevinst eller løn til ejeren for 
hans arbejdsindsats. 

“Tilskud til skovdrift” omfatter bl.a. 
tilskud til god og flersidig skovdrift samt 
tilskud til genplantning efter stormfaldet.

Danske Skoves Handelskontor A/S . Glarmestervej 7 . 7000 Fredericia
Tlf: +45 7455 2636 . Fax: +45 7455 2490
www.dshwood.dk . dsh@dshwood.dk

En sikker afsætning af:
• løvtræ • nåletræ • energitræ • flis

Skoven 01 2007 2�

ØKONOMI



AHWI GRENKNUSERE og RODFRÆSERE 
Effektive – også i juletræskulturer 

Grenknuser type FM500-2000 Rodfræser type RFL700-2000 

• Knusning af skrottræer i spor 
• Knusning af enkelte rækker
• Knusning af stubbe i kørespor
• Knusning af hele stykker  

•  Effektiv ved omlægning til ny kultur eller  
tilbage til landbrugsjord 

•  Sønderdeler stubbe op til 30 cm i én  
arbejdsgang 

• Arbejdsdybde op til 30 cm i én arbejdsgang 

Wirtgen A/S · Taulov Kirkevej 28 · 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 33 22 · Fax 75 56 46 33 · e-mail: wirtgen@wirtgen.dk

For nærmere oplysninger kontakt:

Begge maskiner fås i forskellige  

arbejdsbredder og størrelser, 
og til traktorer med  

en ydelse fra ca. 100 HK op til 400 HK.

Modelberegning for den 
samlede økonomi i en  
skovejendom 
Realkreditinstitutterne har oplyst, 
at en typisk skovejendom er belånt 
svarende til ca. 50% af ejendomsvær-
dien (landsgennemsnittet er ifølge 
regnskabsoversigten 53.620 kr/ha). 
Hvis man antager, at skoven er be-
lånt med en kombination af 1-årige 
flekslån og 5% fast forrentede obli-
gationslån, udgør renten godt 1.700 
kr/ha pr. år.

Figuren viser i to søjler indtægter, 
hhv. udgifter på landsplan i 2005 
ifølge regnskabsoversigterne. Det 
fremgår, at en typisk skovejendom 
fik et underskud på 979 kr/ha eksklu-
siv løn til ejeren. 

Resultatet blev derved lidt dårli-
gere end de foreløbige tal, som blev 
fremlagt på  generalforsamlingen i 
juni 2006 (prognosetal). Det skyldes, 
at renten er steget siden da, og at 
alle indberetningerne til regnskabs-
oversigten først var modtaget i no-
vember 2006.

fil:regnskab1 model figur 

Figur 1. Modelberegning for privatskovenes økonomi. Resultatet før skat og eksklusiv løn til ejeren 
blev et underskud på 979 kr/ha. 
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Figur 1. Modelberegning for privatskovenes økonomi. Resultatet før skat og 
eksklusiv løn til ejeren blev et underskud på 979 kr/ha.
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