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Det kræver lige så stor tålmodighed at dyrke skovpolitik som at dyrke skov.
Siden den udmærkede skovlov i 2004 er dansk skovpolitik blevet afviklet, og regeringsskiftet i
2011 har ikke vist tegn til forandring.
Det er åbenlyst at Danmark har brug for en langsigtet og bæredygtig skovpolitik for at realisere
skovenes store muligheder for blandt andet klimaet, miljøet, biodiversiteten, beskæftigelsen på
landet og folkesundheden. Men det er også klart at det forudsætter investeringer, og i den aktuelle økonomiske situation vil ingen politikere afgive løfter om at bruge penge, heller ikke til investeringer der betaler sig i det lange løb.
På enkelte områder sker der dog noget. Mest lovende er energipolitikken som kan åbne nye
muligheder for både skovenes økonomi og dyrkning. Også den kommende politik for biodiversitet
rummer muligheder for skovene, men debatten er præget af stærke følelser med en vis risiko for
politiske hovsaløsninger uden fagligt grundlag.
Skovforeningen vil fortsat vise politikerne hvilke muligheder skovene rummer hvis samfundet
investerer i skovene og økonomien bliver bæredygtig. Vi er sikre på at også politikerne vil se lyset
før eller siden.
Skovforeningens politiske opgaver er større end medlemmernes kontingent giver mulighed for
at løse. Derfor er det stadig afgørende for varetagelsen af skovbrugets interesser at Skovforeningen får flere medlemmer. Vi opfordrer alle vore medlemmer til at kontakte deres skovejerkolleger,
fortælle om Skovforeningens arbejde, tage dem med på Skovforeningens arrangementer, læse
Skovforeningens tidsskrifter, hjemmeside og denne årsberetning – og melde sig ind.

Niels Iuel Reventlow,
formand for Dansk Skovforening
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POLITIK

GODE ANBEFALINGER FRA SKOVPOLITISK UDVALG
Siden skovloven 2004 er skovpolitik i Danmark blevet
ignoreret og afviklet.
Den tidligere regering nåede akkurat at nedsætte
et skovpolitisk udvalg og modtage dets rapport.
Virkningen har foreløbig været nul, men det er vigtigt at rapporten findes til når der engang kommer
politikere der vil føre skovpolitik.

skab, biodiversitet, grundvand, landdistriktsudvikling
og folkesundhed.
Desværre havde udvalget kun ressourcer til en
overfladisk rapport uden dybere faglige analyser. Og
rapporten holder sig til anbefalinger som alle 16 medlemmer kunne blive enige om.
Skovforeningen anser anbefalingerne fra skovpolitisk udvalg som et minimum. Der er desuden brug for:

Efter et års arbejde afrapporterede Skovpolitisk Udvalg til daværende miljøminister Karen Ellemann i juni
2011. Skovforeningen bakker helt op om udvalgets
anbefalinger, fx:

Analyse: En dybere analyse af skovenes økonomi
og dermed muligheder for bæredygtigt at imødekomme samfundets voksende krav til skovenes
mange og vidt forskellige værdier.

Øg skovenes produktion og samfundets forbrug af
det miljøvenlige råstof træ.

Aftaler: Mere ambitiøse og langsigtede aftaler der
sikrer at skovene kan levere alle de værdier som
samfundet beder om: Træ, natur, friluftsliv og meget mere.

Betal skovejerne for at udvikle mere natur og biologisk mangfoldighed.

Mennesker: Fastholdelse og udvikling af skovenes
praktikere og forskere som bærer den nødvendige
faglige viden om bæredygtigt skovbrug i Danmark.

Udvid skovbrugets rolle som leverandør af fornybar og miljøvenlig energi.

Det vigtigste er dog at rapporten fra Skovpolitisk Udvalg findes som en seriøs og konstruktiv opsang til
regeringen og hele Folketinget om at genoplive Danmarks skovpolitik.
To måneder efter rapporten blev der udskrevet
folketingsvalg, og skovene forsvandt igen på Christiansborg.

Undersøg sammenhængen mellem skovbrugets
rammevilkår og konsekvenserne for skovdriften.
Men vi håbede på langt mere ambitiøse og langsigtede
anbefalinger. Og vi håbede på en reel faglig og økonomisk analyse af skovenes enorme muligheder, fx for
Danmarks træproduktion, energiforsyning, klimaregn-
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DEN NYE REGERING FØRER HELLER IKKE SKOVPOLITIK
Regeringsskiftet gav håb om at skovpolitik kom på den
politiske dagsorden. De nye regeringspartier stod nemlig bag et godt og konstruktivt beslutningsforslag i
2010 om en bæredygtig skovpolitik. Men den nye regering har intet gjort for at realisere sit forslag fra 2010.
I stedet har regeringen nedsat en Natur- og Landbrugskommission med et kommissorium der ignorerer
skovbruget og skovpolitik.
Og regeringen har fjernet to små gode ordninger
som den tidligere regering lige nåede at indføre.

Ordningen ’Håndtering ved vildtskade’ er
ophævet
Den tidligere regering afsatte 5 millioner kr. til etablering og drift af aflastningsarealer på privat jord for at
afbøde skader forvoldt af kronvildt, gæs og svaner.
Arealerne skulle tiltrække, fastholde og føde disse
dyr for at reducere skader på private markafgrøder.
Nu er ordningen slettet.
Skovforeningen har ellers presset på politisk gennem mange år for at få indført denne ordning. Problemerne med markskader stiger kraftigt og kan øge
konflikten mellem natur og produktion markant.
Vi vil derfor fortsat søge politisk forståelse for problemerne med øgede markskader og behovet for instrumenter der effektivt mindsker skaderne. Blandt
andet bør både private og statens skove med store
hjortevildtbestande anlægge attraktive vildtagre for at
mindske afgrødeskaderne hos skovenes naboer.

Natur- og Landbrugskommissionen ignorerer
skovbruget og Skovpolitisk Udvalg
Regeringens Natur- og Landbrugskommission blev
nedsat med samme absurde undladelse som regeringspartierne bebrejdede den gamle regerings Grøn
Vækst: Skovbruget er udeladt af kommissoriet. Heller
ikke Skovpolitisk Udvalg er nævnt med et ord.
Skovforeningen har alligevel præsenteret kommissionen for skovbrugets vilkår, problemer og muligheder. Og vi er nu inviteret til at deltage i en følgegruppe
der nedsættes under kommissionen.
Vi vil fortsat søge at påvirke arbejdet på alle de
områder hvor skovene kan bidrage med løsninger til
gavn for både samfundet og skovbruget selv.

Regeringen køber jord for naturpenge
Til finansloven 2012 lå uforbrugte midler fra landdistriktsprogrammet som følge af forsinkede natura
2000-planer (se side 8). På skov- og naturområdet
blev afsat:
72 millioner kr til statslig køb af jord og skovrejsning (250 ha) nær store byer
159 millioner kr til statslig køb af jord til etablering
af vådområder (1600 ha)
210 millioner kr til pleje af græs- og naturarealer,
primært i Natura 2000-områder.

Ordningen ’Naturpleje som driftsgren’ er
ophævet
Der er behov for metoder som gør det attraktivt for
jordbruget at integrere naturpleje i den forretningsmæssige drift, og der er behov for bedre viden om
hvor langt man kan nå med omkostningseffektive
naturplejeformer.
Derfor afsatte den tidligere regering 10 millioner
kr. til aktuelle projekter om naturpleje og landbrugsdrift. Der skulle blandt andet udarbejdes praktiske
manualer og hjælpeværktøjer til landmænd, kommunale medarbejdere og rådgivere om naturpleje.
Pengene kunne også anvendes til både landbrugsarealer i intensiv drift og andre arealer. Aftaletyperne
var blandt andet tænkt som inspiration til betalingsordninger i skovene.
Nu er ordningen slettet.
Skovforeningen beklager dette bortfald. Ordningen
kunne have rettet fokus på værdien og dermed prissætningen af naturpleje.

Det er godt at regeringen vil plante lidt mere skov,
etablere nye vådområder og pleje græs- og naturarealer. Men statsligt køb af jord er en yderst dyr metode
til at plante skov og etablere vådområder.
Skatteyderne kan fx få 8 gange så meget skov for
de samme penge på privat jord.

Lille lyspunkt: Produktionsafgiftsfonden for
Juletræer og Pyntegrønt genåbnes måske
Miljøministeren overvejer at genåbne Produktionsafgiftsordningen for Juletræer og Pyntegrønt. Dog uden
medfinansiering fra skatteyderne, men rent producentfinansieret.
Genåbningen er et ønske fra erhvervet, og Skovforeningen håber at det lykkes.

5

TRÆ TIL ENERGI
Træ er den bedste biomasse

Branchesamarbejdet ”Træ til Energi”

Træ er den største kilde (cirka 45 %) til vedvarende
energi i Danmark.

Skovforeningen, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark har i 2011 etableret samarbejdet ”Træ til
Energi” for at sikre de bedst mulige vilkår for større
produktion af skovtræ til energi.
Samarbejdet er både fagligt og politisk.

Træ produceres i skove med de ekstra værdier det
giver samfundet (beskæftigelse på landet, naturværdier, friluftsliv).

Fagligt arbejder vi med at dokumentere og udvikle
skovenes dyrkningspotentiale, logistik, forsyningskæden, skovflisens konkurrencedygtighed overfor importeret biomasse, fliskvaliteter samt fjernvarmeværkernes krav og muligheder for at håndtere forskellige
typer biomasse.
Politisk holder vi dialog med Energistyrelsen, med
Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg og med
Klima- og Energiministeren som vil invitere skovbruget
med i den længe varslede biomasseanalyse.
Analysen er et af de første elementer i i Folketingets brede forlig om energipolitikken 2012-2020.

Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gødning og pesticider.
Træ har bedre egenskaber som brændsel end andre biomasseafgrøder.
Der er rigeligt med træ i de danske skove. Produktionen af energitræ kan fordobles i løbet af få år og
flerdobles på længere sigt.
Med mere vindkraft følger også større behov for
træ som den stabile og fleksible energikilde der altid er til rådighed, også når vinden ikke blæser.

Forskningen skal styrkes
Der er behov for:
Skovforeningen har givet input til FORSK2020 (statens
strategiske forskningsplan) som har været med til at
sikre at også biomassedyrkning bliver et prioriteret
område frem til 2020. Forskningen skal sikre:
Fortsat høj produktion uden at forringe dyrkningsgrundlaget.
Forædling der får det optimale ud af træarterne.
Optimering af dyrkningssystemerne, også på en
måde der gavner biodiversiteten.
Produktudvikling af træ som råstof til biomassebaseret industri der skal erstatte oliebaserede produkter, fx plast.

Planlægning af plantning og skovdyrkning så
træproduktionen øges jævnt og bæredygtigt. Der
skal udvikles logistik og teknologi, og der skal satses på forskning og rådgivning til skovejere.
Ligestilling af vilkårene for at producere og levere
biomasse, uanset om den er dyrket på mark eller i
skov. I øjeblikket får landbrugets biomasse, fx
energipil, konkurrencefordele overfor skovenes
træ. Det er spild af skattepenge.

Debat om træets CO2-neutralitet

Ekskursioner for branchen

I 2011 såede tænketanken Concito tvivl om træets
CO2-neutralitet som energikilde.
Skovforeningen, Skov&Landskab, Træ Er Miljø og
andre reagerede straks i medierne for at tilbagevise
tvivlen. Og Concito erkendte at træ fra bæredygtigt
skovbrug er CO2-neutralt på langt sigt.
Det er afgørende for Skovforeningen at skabe og
fastholde almen erkendelse og bevidsthed i Danmark
om træets CO2-neutralitet. Det gør vi blandt andet
gennem Træ Er Miljø, se side 27.

Energitræet åbner nye muligheder for skovbruget når
det ikke længere blot er et biprodukt, men en integreret del af skovdyrkningen.
Træ til Energi vil i det kommende år arrangere
ekskursioner for skovbruget for at fremme erfaringsudveksling, debat og formidlingen af nye resultater.
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Modellen skader hverken biodiversiteten eller træindustriens forsyning med kvalitetstræ. Også Naturfredningsforeningen siger god for modellen.
Hjælpetræer og mange planter er en klassiker fra
dengang skovbruget investerede grundigt i kulturerne.
I de seneste årtier har tendensen været at spare
ved kulturstart, og det kunne være et problem at få
fjernet hjælpetræerne tids nok.
Men nu hvor afsætning af energitræ kan give et
positivt dækningsbidrag i tidlige løvtrætyndinger, er
der god grund til at genoptage nogle klassiske skovdyrkningsmetoder.

Nyt liv til hjælpetræer og store plantetal
Træ til Energi har med en konkret dyrkningsmodel vist
politikerne hvordan skovbruget frem til 2050 kan mere
end fordoble produktionen af træ til energi.

Hjælpetræer og flere planter. Det giver en sikker kulturstart, god vedmasseopbygning også de første 20 år
og høj trækvalitet på længere sigt på grund af det høje
plantetal.

Nuværende skovdyrkningsmodel
Ung bevoksning med få hjælpetræer

Bevoksningen efter 20 år

Hjælpetræerne høstes til energi

Bevoksningen efter 20 år

Stor vedmasse høstes til energi

Den nye skovdyrkningsmodel
Ung bevoksning med mange hjælpetræer

Den nye kulturmodel med afsætning af energitræ gør en gammel klassiker økonomisk mulig igen:
Hjælpetræer og stort totalt plantetal fra kulturstart.
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BIODIVERSITET
Danmark har forpligtet sig i FN til at sikre og udvikle
sin biodiversitet. Tabet af biodiversitet skal stoppes
inden 2020. Denne pligt vil fylde i Natur- og Landbrugskommissionen (side 5) og i Regeringens efterfølgende Naturplan Danmark.
Hvis processen bliver båret af samarbejde, frivillighed og faglighed, åbner den muligheder for både
skovbruget og Danmarks natur.

Skovforeningens råd til politikerne

Miljøøkonomer bekræfter at skove giver
mest biodiversitet for pengene
I 2012 har Det Miljøøkonomiske Råd konkluderet om
biodiversitet:
Eksisterende natur (skov og åbne naturtyper) giver
mere biodiversitet for pengene end ny natur (skovrejsning og nye vådområder).

•

Der er brug for et fagligt bedre grundlag for at
indgå aftaler, også uden for de primære indsatsområder som Det Miljøøkonomiske Råd peger på.

•

Inddrag skovejerne. Skovbruget vil gerne producere mere biodiversitet gennem frivillighed.

•

Aftal målsætninger med skovejerne og giv dem
fleksibilitet i valget af midler.

•

Ordningerne må ikke betinges af øget offentlig
adgangsret. Det vil mindske skovejernes interesse
og derved give mindre biodiversitet for pengene.

Skovforeningens råd til skovbruget
Den enkelte skovejer og -rådgiver kan også bidrage
konstruktivt til processen:
Gør op hvad den enkelte skov har af biodiversitet
og hvad det kan udvikles til. Og gør op hvad betalingen
skal være hvis mulighederne skal realiseres frivilligt.
Mulige varer og tilhørende pris. Det er den klare
melding som skovbruget, i form af tusinder af individuelle ejendomme, kan styrke processen med.

Skovene giver allermest biodiversitet. Især anbefales urørt skov.
Det er ikke nok at fokusere indsatsen på Natura
2000-områderne (side 10).
Frivillige og kortsigtede ordninger kan ikke anvendes alene fordi det er vigtigt at ramme specifikke
områder for at sikre alle arter.
Rådet vurderer at dets anbefalinger vil koste 800
millioner kr. pr år.
Skovforeningen er enig i at samfundet får mest biodiversitet for pengene i de eksisterende skove. Skovbruget har gennem generationer produceret biodiversitet
alt imens samfundet efterspurgte og betalte for træ.
En fremtidig indsats i skovene kan endda gøres
endnu bedre og billigere end Det Miljøøkonomiske
Råd foreslår. Rådet peger nemlig kun på urørt skov
(eventuelt med et sidste hugstindgreb) og naturnær
skovdrift (med fortsat træproduktion) som midler til at
fremme biodiversiteten i skovene.
Men mange andre muligheder skal også i spil som
vigtige bidrag til den samlede løsning, blandt andet:
Oprettelse og udvidelse af vådområder
Efterladelse af dødt ved
Plukhugstskov
Stævningsskov
Græsningsskov
Dyrehaver med vinterfodring.
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NATURBESKYTTELSE
Skovning i fuglenes yngletid er lovlig

Bortfald af enkeltbetaling i skov koster natur

EU's fuglebeskyttelsesdirektiv forhindrer ikke automatisk almindelige hugster i fuglenes yngletid.

Efter EU’s opstramning af reglerne kan mange skovejere ikke længere modtage enkeltbetaling til markarealer i skov. Det går ud over naturen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener at skovning i
fuglenes yngletid strider imod EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv fordi ynglende fugle og reder med æg og unger bliver påvirket betydeligt.
Skovforeningen er ikke enig i den fortolkning af
direktivet som i artikel 2 forudsætter at fuglebeskyttelsen skal afvejes overfor de økonomiske interesser.
Skovning strider kun imod direktivet hvis en art som
helhed (ikke kun individer) bliver negativt påvirket og
hvis forstyrrelsen eller ødelæggelsen er bevidst.
Diskussionen blussede op igen under fældningen af
245 ha til testcenteret for vindmøller i Østerild Plantage. Her undlod myndighederne skovninger i fuglenes
yngletid fordi man forventede reder på så store skovarealer. Men myndighederne finder ikke normale
afdrifter i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet.
Skovforeningen vil fastholde skovbrugets ret til
almindelig skovning og tynding hele året. Også fordi vi
ved at skovejerne er ansvarlige mennesker, især når
det gælder beskyttelsen af egne naturværdier.

NaturErhvervsstyrelsen anser som udgangspunkt ikke
ubevoksede arealer i skov for at have et landbrugsmæssigt formål. Arealerne anses som ubevoksede
naturarealer der ikke kan få enkeltbetaling. Kun arealer hvor landbrugsdrift i en årrække har været det
primære formål, kan fortsat få enkeltbetaling.
Men i praksis er arealer der i årtier er drevet landbrugsmæssigt, blevet udelukket fra enkeltbetaling blot
fordi de ligger i skov.
Da bortfaldet af enkeltbetaling samtidig vil stoppe
plejen af mange værdifulde enge, vil Fødevareministeriets praksisændring give store naturforringelser.
Skovforeningen har taget sagen op i Skovrådet som
er enig i at Danmarks landdistriktsprogram skal ændres hvis denne natur også skal plejes i fremtiden.

Samarbejde med Naturfredningsforeningen
og landbruget om bedre artsbeskyttelse
Det politiske krav om at Danmark skal finansiere sin
gennemførelse af habitatdirektivet via landdistriktsmidlerne skaber store problemer.

Habitatdirektivets artikel 12-arter kan behøve en særlig skovdrift. Men Naturstyrelsens oplæg til tilskudsordninger, inden for landdistriktsprogrammet, er ikke
målrettede nok til at sikre beskyttelse af disse arter.
Da ordningerne heller ikke indeholder de fornødne
incitamenter for ejeren, har Skovforeningen, Landbrug
& Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening i
fællesskab udarbejdet principper for en fremtidig
tilskudsordning der kan sikre beskyttelse af arterne.
Forslaget bygger på at ejere ikke skal belastes økonomisk af at huse disse arter. Samtidig tilgodeser forslaget de enkelte arters særlige behov samt ejerens
behov for fleksibilitet i den fortsatte skovdrift.
Skovforeningen arbejder politisk for at Danmark
gennemfører direktivet ud fra disse principper.

9

NATURA 2000
Fejlregistreringer er blevet rettet

På vej mod de afgørende handleplaner

Vores anbefaling er blevet hørt, og Naturstyrelsen har
i kortmaterialerne rettet de fejl som man var enig i.

I 2011 blev Natura 2000-planerne (under EU's habitatdirektiv) omsider godkendt. Nu skal Naturstyrelsen
udarbejde handleplaner. Skovforeningens fem anbefalinger har fået en god medfart.

Natura 2000-områdernes afgrænsning og udpegningsgrundlag trænger stadig til revision
Denne anbefaling er langsigtet og særlig relevant fx i
områder hvor den udpegede art eller naturtype ikke
findes. Især områdernes grænser kan mangle logik.

Der arbejdes på en brugbar finansiering
Grøn Vækst bestemte at sikringen af skovnaturtyperne
skulle finansieres med tilskud via landdistriktsprogrammet. Det er ikke lavet om, og Naturstyrelsens
første udkast til denne ordning havde flere problemer:

Processen er blevet mere gennemsigtig
Natura 2000-processen er lang, hård og svær at overskue, især for de berørte ejere. Naturstyrelsen har
lyttet til Skovforeningens anbefaling og svarer på
mange spørgsmål gennem notater og hjemmeside.
Miljøministeren har også nedsat et Grønt Fremdriftsforum med organisationer, herunder Skovforeningen. Gruppen drøfter planlægningen, følger fremdriften, opsamler synspunkter på den lokale dialog,
foreslår justeringer af fx lovgivning og tilskudsordninger og diskuterer dataindsamlingen og andre redskaber i Natura 2000-planlægningen.

Ejendommen skal søge til alle sine kortlagte arealer, og forpligtigelsen knyttes til det enkelte areal.
Ejendommen kan kun medtage kortlagte arealer.
Det er statisk og uden hensyn til skovens dynamik.
Ejendomme med mange kortlagte arealer får en
tung administration og fratages reelt friheden og
ansvaret i skovdyrkningen på det samlede areal.
Betalingen havde kortere løbetid end planerne.
Skovforeningen har foreslået en anden model med
mere fleksibilitet og aktiv inddragelse af ejernes erfaringer. Modellen er særligt egnet for ejere med store
Natura 2000-områder. Vi har også foreslået justeringer i Styrelsens udkast til ordning.
Naturstyrelsen lytter til Skovforeningen og er opsat
på at skabe et brugbart grundlag for aftaler om sikring
af skovnaturtyperne. Styrelsen arbejder nu på to tilskudsmodeller som forhåbentlig er klar til efteråret.

Nu kommer handleplanerne
Næste skridt er Naturstyrelsens handleplaner for de
enkelte områder. Det er sidste planlægningsdel inden
planerne skal realiseres. Handleplanerne skal et spadestik dybere end Natura 2000-planerne, men ikke
foregribe hvad der skal ske på den enkelte ejendom.
Ligesom Natura 2000-planerne er handleplanerne
ikke bindende for ejeren, men kun for myndighederne
som skal realisere handleplanerne gennem aftaler
med lodsejerne.

Lodsejerinddragelse er på dagsordenen
Inden planerne blev godkendt, mødte Naturstyrelsen
en række berørte lodsejere om resultatet af høringen.
Næste skridt er handleplaner for de enkelte områder. Disse planer vil stort set kun gælde private arealer
fordi offentlige ejere selv kan lave forvaltningsplaner.
Skovforeningen har ofte opfordret myndighederne
til at inddrage lodsejerne, og Naturstyrelsen giver
opfordringen videre i vejledningen til kommunerne.
Desværre ser processen ud til at blive så komprimeret at myndighedernes kun i særlige tilfælde vil
inddrage lodsejerne i denne fase.

Skovforeningen tilbyder gratis rådgivning
om Natura 2000
Skovforeningen kan fortsat tilbyde gratis rådgivning til
alle ejere af Natura 2000 områder i fredskov. Det bliver blandt andet vigtigt for hver enkelt ejer der skal
indgå aftaler til realisering af handleplanerne.
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VANDPLANER

RANDZONER

Uafklarede konsekvenser for skovene

Skadeligt forslag om offentlig adgangsret

I 2011 blev vandplanerne (under EU's vandrammedirektiv) omsider godkendt.
Der er åbnet mulighed for betaling til berørte skove, men de nærmere konsekvenser er fortsat uklare.

Regeringen vil give offentlig adgang på randzoner
langs vandløb og søer i op til 10 m bredde.
Der udlægges ikke randzoner i skove, men færdslen
kan ramme skovene alligevel.

I det første udkast til vandplaner var konsekvenserne
for skovene svære at gennemskue. Det stod dog klart
at der ikke var tænkt på erstatning til skovarealer som
blev påvirket af de forskellige indsatser.
Det er lykkedes Skovforeningen at åbne mulighed
for betaling til ejerne efter skade på bevoksninger som
følge af vandløbsindsatsen: I de godkendte vandplaner
kategoriseres indsatsbehovet i skovene nu som
”vandløbsrestaurering” hvor det før kun hed ”ændret
vandløbsvedligholdelse”.
Vandplanernes nærmere konsekvenser for skovene er dog fortsat uafklarede.
Miljøministeren har dog sagt i medierne at ”jeg kan
berolige med at bøgeskovene også kommer til at bestå
i fremtiden. Kommunerne skal lave konsekvensvurderinger og hvis man vurderer at en indsats vil betyde for
meget vand i en bøgeskov, så bliver den selvfølgelig
ikke gennemført.”

Forslaget indfører en helt ny adgangsregel i randzonerne, nemlig offentlig adgang (fladefærdsel) på arealer der i naturbeskyttelseslovens forstand er dyrkede.
Det får dårlige konsekvenser:
Det forgifter det lokale aftalemiljø om færdsel.
Det øger presset på naturen i sårbare områder.
Det skader vildtbestanden og dermed indtægter
fra jagt og andre oplevelser som lodsejere tilbyder.
Det krænker lodsejernes ejendomsret og retsbevidsthed.
Forslaget er uacceptabelt og strider imod den brede
aftale om offentlig adgang som reglerne fra 2004 hviler på. Disse regler fungerer glimrende i praksis.
Skovforeningen samarbejder med landbruget om
at forhindre lovændringen. Selvom forslaget ikke omfatter skov, vil ændringen medføre ulovlig færdsel
langs vandløb i skov: Gæster der går på en randzone,
vender næppe om når randzonen møder skov.
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NATIONALPARKER

KULTURER

Det betaler sig at slås for handlefriheden

Stormfaldsordningen bliver evalueret

Nationalparksagen er for alle involverede blevet en
lektie i psykologiens betydning for naturforvaltningen.
For lodsejerne er sagen også en lektie i at det betaler sig at slås for sin handlefrihed.

Det er godt at skovbruget bliver hørt om erfaringerne
med stormfaldsordningen, så man ved fremtidige
stormfald kan opnå endnu bedre resultater

Stormrådet har bedt Naturstyrelsen evaluere stormfaldsordningens tilskudsdel for at sikre at ordningen
virker efter hensigten og skaber mere robust og varieret skov efter stormfald. Evalueringen kan danne baggrund for ændringer ved kommende stormfald.
Evalueringen efter stormfaldene i 1999 og 2005 er
udført af Orbicon og Epinion for Naturstyrelsen. Der er
brugt både telefoninterview, spørgeskema til 300
ejere, fysisk gennemgang af ca. 10 % af de genplantede eller selvforyngede arealer samt en workshop med
bred deltagelse fra skovbruget.
Skovforeningen er glad for at ordningen bliver
evalueret og håber at man ved fremtidige stormfald
drager nytte af de hidtidige erfaringer.

Siden Nationalparkloven blev vedtaget i 2007, er den
første park i Thy sat i gang, mens der arbejdes videre
med Vadehavet og Mols Bjerge.
Skjern Å er lagt i skuffen, og Nordsjælland og Sydfyn hænger i tynde tråde. Det fælles problem er lodsejermodstand og polemik om grænsedragningen.
Lokalt har særligt kommunalbestyrelser og Friluftsrådet ønsket kraftigt at få parkerne etableret, mens
lodsejerne har været mere skeptiske og flere steder
vist stor modstand og mistillid til processen.
Mistilliden har mange årsager: Flydende målsætninger (hvor udgangspunktet om naturbeskyttelse er
drejet til turisme og alle mulige andre formål), topstyrede høringsprocesser uden reel involvering af lodsejerne og en total uklarhed om konsekvenserne for
lodsejernes økonomi og handlefrihed.

Skovene mangler midler til at bekæmpe mus

Skovforeningen har opfordret de berørte lodsejere til
at engagere sig og søge lokal indflydelse tidligst muligt.
Det har båret frugt, ikke mindst på Mols. I de første
år levede processen på Mols op til alle principper for
dårlig psykologi og skabte massiv modstand hos lodsejerne. Efter et debatmøde arrangeret af Skovforeningen i 2009 begyndte systemet endelig at lytte, og der
blev skabt tillid til det fremtidige lokale samarbejde. I
2012 vedtog nationalparkbestyrelsen sin plan som fint
afspejler de mange interesser, uden at svække målet
om større sammenhængende naturområder.
Planen lægger op til et tæt samarbejde med ejerne: ”Bestyrelsen vil opsætte retningslinjer og procedurer for lodsejerkontakt i forbindelse med nationalparkens aktiviteter. Det er helt centralt for bestyrelsen, at
der ikke planlægges eller disponeres på privat ejendom uden ejerens viden og accept.”
Medvirkende til planens gode udsigter er at naturbeskyttelse er det vigtigste formål. Det var også den
oprindelige intention med nationalparkerne.
Nu skal nationalparkbestyrelsen på Mols realisere
planerne gennem aftaler med og betaling til lodsejerne. Det kan blive en succeshistorie der smitter af på de
øvrige nationalparker og på Danmarks naturforvaltning i det hele taget.

Situationen for musebekæmpelse i løvtrækulturer er
kritisk. Skovforeningen forsøger at finde alternativer til
det nu forbudte middel bromadiolon.

Efter forbuddet mod bromadiolon fra 2012 har skovbruget ingen godkendte midler til bekæmpelse af mus
i skovkulturerne. Det er særligt alvorligt ved etablering
af løvtrækulturer hvor bekæmpelse af mus kan være
helt afgørende for kulturernes overlevelse.
Uden godkendte musebekæmpelsesmidler vil
fremtidens plantninger forskyde sig fra løv til nål fordi
løvtrækulturer bliver dyrere at etablere med succes.
Det strider direkte imod samfundets ønsker.
Sverige har to godkendte midler. Efter EU's regler
vil det aktive middel umiddelbart være godkendt i
Danmark da de to lande ligger i samme biografiske
zone. Den konkrete formulering af midlet til udbringning skal dog godkendes i Danmark.
Skovforeningen arbejder for at der også i fremtiden vil være effektive musebekæmpelsesmidler til
brug i skovene.
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SKOVENES AFFALD

SKAT PÅ SKOV

Afbrænding af hugstaffald er stadig i spil

Skovbruget i regeringens skattereform

Skovforeningen skal stadig slås for skovbrugets vigtige
mulighed for at afbrænde hugstaffald.

Det står højt på politikernes dagsorden at sænke skatten på arbejde så Danmark bliver mere konkurrencedygtigt.
Samtidig prioriterer Skovforeningen det højt at få
afskaffet eller sænket de skatter der udhuler skovbrugets kapitalgrundlag og forringer konkurrenceevnen.

Skovbruget har, sammenlignet med fx landbruget,
altid haft en særstilling ved afbrænding: Den skal ikke
være afsluttet senest 1 time efter solnedgang, og der
skal ikke være permanent opsyn med bålet.
Det er god grund til særstillingen: Det er umuligt at
slukke en større afbrænding af hugstaffald og genoptage den dagen efter.

Vi vil holde politikerne fast på den brede enighed om
at skovbruget skal være økonomisk bæredygtigt, og vi
vil dokumentere at skatten på skov i Danmark forhindrer bæredygtighed.
Problemet er at et meget lille antal skove sælges til
priser der er langt højere end skovenes årlige indtægter kan forrente. Disse få handlers høje priser sætter
niveauet for beskatningen af alle Danmarks skove og
presser dermed afkastkravet til skovene urimeligt op.
Denne høje beskatning forringer skovbrugets muligheder for at levere de ydelser som samfundet efterspørger. Og skatten forringer dansk skovbrugs konkurrencevilkår overfor skovbruget i vore nabolande.
Skovpolitisk Udvalg anbefalede en analyse af sammenhængen mellem beskatningen af skov og konsekvenserne for skovdriften (side 4). Skovforeningen
arbejder for at dette arbejde sættes i gang straks.
Vores langsigtede mål er at få fjernet både jord- og
arveskatten på skov. Vi samarbejder med Landbrug &
Fødevarer, Danske Godser og Herregårde, Ejendomsforeningen Danmark og Family Business Denmark for
at få lempet generationsskiftevilkårene og beskrevet
mulighederne for at lempe skatten på fast ejendom.

En ny bekendtgørelse om afbrænding af blandt andet
hugstaffald har været i høring.
Skovforeningen har fået en bestemmelse med om,
at skovbrugets afbrænding ikke skal være afsluttet
senest 1 time efter solnedgang.
Der kræves dog stadig tilsyn indtil ild og gløder er
slukket så der ikke er fare for efterfølgende brand.
Skovforeningen beder nu om en formulering der blot
kræver at afbrænding skal ske under opsyn så længe
der er risiko for at ilden kan sprede sig.

Skovene slipper for gebyrer for
genbrugspladser
Mange skovejere fandt det urimeligt da de i 2010 og
2011 blev opkrævet gebyr for erhvervsaffald. Kun de
færreste skovejendomme producerer affald til aflevering på en genbrugsplads.
Nu er der en løsning.

Pengetankregel bør friholde huse i skov

Der har hidtil været meget svært at få dispensation for
betaling af erhvervsaffaldsafgiften.
Men den nye affaldsbekendtgørelse har ændret
ordningen så virksomheder slipper for at betale for en
genbrugsplads som de ikke anvender.
Virksomheder der vil benytte genbrugspladserne,
skal selv tilmelde sig ordningen. Kommunen skal så
finde en betalingsmodel for disse virksomheder.
I øvrigt skal skovene stadig selv betale for fjernelse
af affald smidt fra offentlig vej. Det er stadig komplet
urimeligt.

Folketinget skærper reglerne om passiv kapitalanbringelse (”pengetanke”): Selskaber med mere end 50 %
(hidtil 75 %) af sine værdier anbragt i ejendomme der
ikke bruges i virksomheden, kontanter, aktier eller
andet, betragtes nu som en pengetank ved et generationsskifte. Der kan ikke succederes i disse tilfælde.
Skovforeningen arbejder for at boliger i skove holdes uden for pengetankreglen. Ifølge Skovloven er
boligerne ikke frit omsættelige. Vi har derfor forklaret
Folketinget at boliger i skove ikke er passiv kapitalanbringelse, men en integreret del af skovdriften.
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FORSKNING HALVERET PÅ 10 ÅR
Fra 2000 til 2010 er bevillingerne til skovforskning i
Danmark faldet fra 68 millioner til 30 millioner kr.
Det er en smertelig og ikke-bæredygtig konsekvens
af den politiske nedprioritering af Danmarks skove.

Visneskimmel (en mikroorganisme) er i England og
truer lærk, bøg og eg hvis den kommer til Danmark
og klimaet bliver vådere og varmere.

Listen over mulige og kendte skadevoldere er meget,
meget længere.
Allerværst er de ukendte trusler som dukker op ud
af den blå luft. De kan sprede sig og gøre stor skade
inden forskere og skovfolk når at finde problemets
årsag. Engang var fx elmesyge, asketoptørre og kastanie-minérmøl sådanne ukendte skadevoldere.
I det lange løb har Danmark kun ét effektivt middel
at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau.
Der skal forskes i sygdommenes og skadevoldernes
biologi. Der skal sikres effektive internationale varslingsregler og håndhævelse af gældende regler (fx
varmebehandling og destruktion). Og skovejerne skal
have den bedst mulige rådgivning om symptomer,
skovdyrkning og træartsvalg for at mindske risikoen
for omfattende skovødelæggelser.
Men det går nedad for den faglige viden om skov i
disse år: Dels taber skovbruget medarbejdere som
følge af den dårlige økonomi. Dels har politikerne i
årevis taget skovene og deres sundhed for givet og
ikke prioriteret forskning og rådgivning om skov.

Asiatisk træbuk (en bille) er flyttet fra Kina til Sydeuropa, typisk via træpaller. Den angriber løvtræer.
Billen er fundet i Danmark.

Også en opgave for Natur- og
landbrugskommissionen

Truslerne mod skovene
Videntabet kan have ødelæggende konsekvenser. Fx
truer nye sygdomme og skadedyr Danmarks skove.
Truslerne skyldes øget trafik og handel mellem verdensdelene samt klimaændringer. Det øgede trusselsniveau forventes derfor at blive permanent. Aktuelle
og kendte trusler er fx:
Asketoptørre (en svampesygdom) er i fuld gang og
kan dræbe hovedparten af Danmarks asketræer.

Egeprocessionsspinder (en sommerfugl) spreder
sig fra Sydeuropa mod nord når somrene bliver
varmere. Larverne afløver eg og udskiller mikroskopiske hår der skader menneskers sundhed.

Skovforeningen vil over for Natur- og Landbrugskommissionen (se side 5) understrege at en vigtig brik i at
sikre den danske biodiversitet består i at sikre og udbygge vores viden om de nye trusler. Det forudsætter
flere ressourcer til skovforskningen.
Vi håber at kommissionen, og især regeringen derefter, skaber resultater på dette afgørende punkt for
de danske skoves fremtid.

Fyrrevednematode (en mikroskopisk orm) er flyttet
fra Nordamerika til Portugal. Den kan dræbe nåleskove over hele Europa.

Skov & Landskab, Københavns Universitet
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK
Krav om dokumentation for træets lovlighed
EU vedtog i 2010 en forordning (EUTR) som forbyder
virksomheder at omsætte ulovligt fældet træ på EU's
marked. Kommissionen er på vej med en forordning
om gennemførelsen af EUTR med virkning fra marts
2013.
Skovforeningen arbejder for at mindske de problemer som danske skovejere kan blive pålagt.

EUTR pålægger virksomheder der omsætter træ og
træprodukter i EU første gang at indføre påpasselighedsordninger ("due diligence") som skal minimere
risikoen for at der omsættes ulovligt træ. I praksis skal
Europas skovejere etablere et system hvor de kan
dokumentere at deres solgte træ er lovligt fældet.
Forordningen er dog unødvendig for EU’s eget
skovbrug. De få problemer der kan være med ulovlig
hugst, kan slet ikke sammenlignes med problemerne i
troperne.
Gennemførelsen af de nye regler for omsætning af
træ fra europæiske skove skal ses i det lys. Konkurrencen må ikke forvrides over for andre råmaterialer og
landene imellem.
For danske skovejere kan det give ekstra problemer
fordi Danmarks skovlov ikke kræver en skovplan eller
ansøgning om hugsttilladelser. Dermed er der ikke
som udgangspunkt et stykke papir på at dansk træ er
lovligt fældet.
Skovforeningen har peget på en lang række emner
der skal tages stilling til før EUTR kan gennemføres, fx:
Hvilke dele af dansk lovgivning skal omfattes af
EUTR?
Hvis der konstateres en lovovertrædelse, hvor
længe er ejeren så afskåret fra at sælge sit træ?
Hvilken form for dokumentation skal leveres for
det fældede træs lovlighed?
Er det tilstrækkeligt at skoven er certificeret?
Skovforeningen er i dialog med Naturstyrelsen og
arbejder for en pragmatisk løsning til håndtering af
salget af træ fra danske skove.

Naturlig regnskov i Ghana. Ikke at forveksle
med de nedlagte ghanesiske gummiplantager
som leverer flis til danske varmeværker
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ØKONOMI OG
RÅDGIVNING

REGNSKABSOVERSIGTERNE
Vi har brug for tal

Vi kan hjælpe til skovenes indberetning

Skovforeningens regnskabsoversigter er afgørende for
vores politiske arbejde.

Skovforeningen har talt med ejere og administratorer
om indberetningen kan lettes.

Skovforeningen har i over 70 år udgivet årlige oversigter over de private skoves regnskabstal. Ingen andre
indsamler systematisk disse tal, så uden dem har vi
intet billede af dansk skovbrugs økonomi.
Men skovenes deltagelse falder. Det er et problem.
Der er brug for så solid dokumentation af skovenes
økonomi som muligt.

Nogle peger på at det kræver tid at indberette tallene.
Vi har derfor set på om der er tal vi kan undvære og
om indberetningen kan rationaliseres.
Men vi har ikke fået noget entydigt billede af mulige rationaliseringer og overflødige tal fra ejere og
administratorer.
Tværtimod peger flere på at selvom det tager tid at
indberette, bør der ikke skæres væsentligt i informationsniveauet. Det er vigtigt at regnskabsoversigten
giver et repræsentativt samlet billede af skovens økonomi.
Vi har derfor ikke fundet store rationaliseringsmuligheder. Men visse forbedringer kommer:
Vejledningen til indberetningen er gennemskrevet,
og skemaet er ændret en smule til indberetningen for
2011.
Desuden tilbyder vi nu assistance til dem der ikke
har indberettet tidligere, i håb om at det også vil øge
deltagelsen.

Send regnskabstal til Skovforeningen
Vi beder alle medlemmer bidrage med lidt arbejde ved
at udfylde Skovforeningens skema så snart skovens
regnskab i øvrigt er klart.
Se det som en chance for at gennemgå tallene inden de skal indberettes til Skat.
Skemaet kan både udfyldes på papir og direkte via
www.skovforeningen.dk.
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SKOVENES ØKONOMI 2010
Godt resultatet 2010 over hele landet – og den traditionelle skovdrift gik bedre end i 10 år.

Jylland udenfor heden, samlet resultat: 1435 kr./ha.
Traditionel skovdrift: 661 kr./ha. Det er 736 kr./ha
3
bedre end 2009. Hugsten var 8,2 m /ha, det er kun set
højere i stormfaldsårene. Desuden en stor stigning i
andre indtægter.

Det samlede resultat før renter, afdrag og aflønning til
ejer var et overskud på 1367 kr./ha. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2009.
Traditionel skovdrift (træproduktion, juletræer,
klippegrønt) gav et overskud på 407 kr./ha. Det er
markant bedre end 2009, og det bedste i 10 år. Næstbedst er 137 kr./ha i 2008 (løbende priser). Hugsten
steg 18 % i forhold til 2009, og også træpriserne steg
gennem 2010.
Andre indtægter, herunder jagtleje, er steget jævnt
gennem 8 år. Der ses ikke samme stigning i udgifterne.

Hedeplantagerne, samlet resultat: 915 kr./ha.
Traditionel skovdrift: 153 kr./ha. En stigning for
andet år i træk. Desuden en svag stigning i andre indtægter.

Modelberegning: Minus 100 kr./ha.
På trods af de forbedrede resultater, har mange skove
stadig røde tal på bundlinjen når renteudgifterne
medregnes.
I nedenstående modelberegning forudsættes en
gældsætning på 50 % af ejendomsværdien, svarende
til den langsigtede virkning af arveskatten.
Med den forudsætning fik de private skove i 2010
et underskud på ca. 100 kr./ha i gennemsnit. Det er
dog bedre end de foregående 10 år.

Øerne, samlet resultat: 1581 kr./ha.
Traditionel skovdrift: 542 kr./ha. Det er 519kr./ha
bedre end 2009. Stigningen skyldes både priser og
mængder, mens generalomkostninger og omkostninger til skovning, kulturarbejde mv. ikke er steget i
3
samme grad. Hugsten var 7,3 m /ha, det højeste i 10
år.
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TRÆMARKEDET SIDEN 2011
Løvtræ
Løvtræmakedet har gennem 2011 og til nu virket stabilt med sædvanlige sæsonudsving. For bøg, eg og ask har B- og Ckævler holdt et stabilt niveau, mens prisen for den gode kvalitet har store udsving.

Bøg
Den indberettede omsætning af bøg fra marts 2011 til
marts 2012 er lidt lavere end i samme periode året før.
Den omsætningsvejede middelpris for perioden har
svinget omkring 600 kr/m3 med en svagt stigende tendens
sidst i perioden.
Priserne for B- og C-kævler har som i forrige periode
ligget stabilt, mens de store udsving for priserne på Akævler er fortsat.

Eg
Den indberettede omsætning af eg har haft stigende tendens i 2011 og i de første tre måneder i 2012.
Således blev der i januar til marts 2012 indberettet
godt 2.500 m3 mod omkring 1.900 m3 i 2011 og 1.300 m3
i 2010.
Prisen på A- og B-kævler er steget fra marts 2011 til
marts 2012. A-kævler over 60 cm ligger nu tæt på 4.000
kr./m3. C-kævler ligger stabilt omkring 1.000 kr/m3.

Ask
Priser på ask svinger fortsat meget, særligt for A- og Bkævler. Den omsætningsvejede middelpris giver derfor
det bedste billede af prisudviklingen for ask.
Den indberettede omsætning og priserne på ask er
stort set som året før. Den markante stigning i omsætningen af ask i vinteren 2010/11 blev gentaget i vinteren
2011/2012. Således blev der indberettet næsten 5.000 m3
ask alene for marts 2012. Det er følgen af asketoptørren.
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Nåletræ
Nåletræmarkedet har for stort set alle sortimenter været stabilt og med samme prisniveau. Kun det uafkortede tømmer har udvist en stigning igennem 2011, mens energitræet oplevede et stort udsving i starten af 2012.

Uafkortet tømmer
Prisen for uafkortet tømmer har fortsat den stigende
tendens fra 2010, men med et fald i de første måneder i
2012.
De indberettede mængder for uafkortet tømmer har
svinget, men samlet set ikke væsentligt forskelligt i 2011
fra 2010.
Priskurverne følger i det store hele den samme udvikling som gran i Sverige.

Korttømmer
Prisen for korttømmer været stabil omkring 400 kr/m3
siden juni 2010 med tendens til et svagt fald i begyndelsen af 2012.
De indberettede mængder af korttømmer har været
stabilt i perioden og en anelse højere i 2011 end i 2010.
Priskurverne følger i det store hele den samme udvikling som gran i Sverige.

Cellulose- og emballagetræ
Prisen for både cellulose- og emballagetræ har som for
korttømmeret ligget meget stabilt siden juni 2010 med en
svagt stigende tendens gennem 2011 og et lille fald i
begyndelsen af 2012.
Prisen på cellulose har ligget lige over 250 kr/m3,
mens prisen på emballage har ligget omkring 325 kr/m3.
Der har været indberettet lidt mindre mængder cellulosetræ i 2011 end i 2010, mens emballagetræet ligger på
nogenlunde samme niveau.
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Energitræ
Prisen for energitræ har i perioden marts 2011 til november 2011 ligget meget stabilt på omkring 250 kr/m3.
Som i de foregående år opleves en stigning i fyringssæsonen, og der er i januar og februar 2012 opnået en
gennemsnitspris over 300 kr/m3. Allerede i marts er niveauet igen ned på de godt 250 kr/m3.
Der har været indberettet mindre mængder til prisstatistikken i 2011 end i 2010.

Ny markedsgruppe

Kan du genkende billedet?

Efter nedlæggelse af Handelsudvalget nedsatte Skovforeningen i 2011 en markedsgruppe som skal se på
tekniske emner af betydning for et velfungerende
træmarked.
Gruppen har en repræsentant for hver skovkreds
og for Skovdyrkerforeningen og HedeDanmark. Naturstyrelsen har takket nej til at deltage. Gruppen supplerer sig efter behov med folk med specialviden.
Gruppen har diskuteret:

Ovenstående beskrivelse af træmarkedet er udelukkende baseret på Skovforeningens prisstatistik. Kan du
ikke genkende billedet? Så er det måske dine salgstal
vi har brug for så vores statistik dækker bedre.
Statistikken er baseret på faste indberetninger fra
Skovforeningen medlemmer. Jo flere som indberetter,
jo mere troværdig statistik kan vi levere.
Indberetningerne er fuldt fortrolige. Skovforeningen modtager og behandler data efter en fast procedure som sikrer fortroligheden.
Kontakt Skovforeningen og få mere at vide om
hvordan du kan bidrage til prisstatikken.

Tilpasning af danske opmålings- og sorteringssystemer så de fungerer sammen internationale
normer og imødegår at de enkelte opkøbere laver
egne opmålings- og afregningsregler.
En opmålingsvejledning for træflis som gør handelen lettere forståelig og mere sikker for skovejerne.
Konklusionerne har begge tilfælde været at det ikke er
nye systemer eller vejledninger der er brug for, men
bedre oplysning.
For rundt træ skal vises eksempler på hvad forskellige opmålingsmetoder betyder for den afsatte
mængde, og der skal vises simple og vigtige omregningsfaktorer.
For flis skrives artikler om de forskellige handelsmønstre og afregningsprincipper. Det er et voksende
marked, men også nyt for mange aktører. Markedet
opleves som uigennemsigtigt, og det skaber utryghed.
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CERTIFICERING
Mere metodefrihed og fleksibilitet i PEFC

Skovforeningens anbefaling om certificering

PEFC Danmark har sendt et forslag til ny dansk standard for certificering til international godkendelse.
Skovforeningen støtter forslaget.

Skovforeningen opfordrer alle skovejere til at overveje
at lade skovdriften certificere.

Der er flere anerkendte certificeringsordninger.
Skovforeningen har deltaget aktivt i revisionen af
PEFC-ordningen. Vi kan særligt anbefale at overveje
denne ordning som giver skovejeren metodefrihed i
skovdyrkningen.

Som forberedelse til revisionen af den danske PEFCordning etablerede Skovforeningen i 2010 en referencegruppe af medlemmer.
Gruppen definerede Skovforeningens mål for revisionen: Metodefrihed, fleksibilitet, billiggørelse af
administrative krav og fastholdelse af troværdighed i
certificeringen.
Selve revisionen blev en intens proces med mange
diskussioner og nødvendige kompromiser mellem
skovbrug, træindustrier, miljøorganisationer og fagforbund. Det gav i sig selv en god skovbrugsfaglig debat i Danmark.
Ikke alle Skovforeningens ønsker blev opfyldt i den
standard som PEFC Danmark nu har sendt til godkendelse i PEFC Council.
Men vi er ikke i tvivl om at skovdyrkningen får
langt mere metodefrihed og fleksibilitet end i den
tidligere standard. Det vil medføre variation i de certificerede skove, og dyrkningen vil altid tage hensyn til
miljø, biodiversitet, ansatte og skovgæster. Det giver
et godt grundlag for at markedsføre ordningen og de
PEFC-certificerede produkter overfor forbrugerne.
Derfor støtter vi forslaget til ny standard som forventes at træde i kraft i løbet af 2012.

Status for certificering i Danmark
Samlet certificeret areal i Danmark: 253.000 ha. Det er
11.000 ha mere end sidste år. Stigningen ligger især
hos PEFC.

Både PEFC og FSC:
Kun PEFC:
Kun FSC:

196.700 ha
56.000 ha
300 ha

Det er fortsat især det offentlige skovareal som er
certificeret, men det private areal øger nu andelen:

FSC skal revidere sin danske ordning
FSC Danmark planlægger at revidere sin standard.
Skovforeningen er inviteret til at deltage i arbejdet.

Vi håber at FSC-revisionen vil fortsætte den gode faglige debat fra PEFC-revisionen.
Vi vil inden arbejdet definere Skovforeningens
konkrete mål for processen.
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MEDLEMSRÅDGIVNING

HUSUDLEJNING

Skovforeningens råd kan være penge værd

Dine udlejningskontrakter kan være ulovlige

Skovforeningen rådgiver på mange områder af betydning for skov og natur. For eksempel:

Højesteret har dømt at en udlejer ikke må opkræve
særskilt betaling for vand hvis der ikke er opsat forbrugsmåler. Også selvom lejekontrakten indeholder en
omkostningsbestemt leje hvor vandforbruget fastsættes via et vandregnskab.

Konkrete enkeltsager, både store og små. Fx sager
om fredning, ekspropriation, erstatning, beskyttelseslinjer, vandløb, byggeri og adgang.

Boliglejeloven forudsætter at huslejen indeholder
udgifter til vand hvis der ikke er opsat forbrugsmåler
hos lejeren. Udlejer kan kun udskille dele af lejen til
særskilt betaling ved refusion hvis der er direkte lovhjemmel hertil. Det er der fx i lejelovens kapitel VII om
varmebetaling.
Mange udlejere har, efter rådgivning fra lejelovseksperter, brugt standardkontrakter med bestemmelser om at der skal betales tillæg til huslejen, fx for
vand. Da Højesteret nu underkender lejekontrakter
med forbrugstillæg der ikke direkte er lovhjemmel til,
opfordrer Skovforeningen vores medlemmer til at se
deres udlejningskontrakter igennem.
Kontakt os hvis der kan være problemer.

Generel lovgivning. Fx skovlov, naturbeskyttelse,
adgang, vandløbslov, planlov og beskatning.
Myndighedskontakt i konkrete sager.
Konfliktløsning. Fx med brugergrupper.
PR og mediehåndtering.
Meget af rådgivningen sker over telefonen, og en kort
samtale er gratis for medlemmerne.
Rådgivningen kan let være penge værd for ejeren. I
erstatningssager arbejder Skovforeningen fx altid for
at erstatningerne skal dække alle tab. Det gælder også
tab som ikke umiddelbart kan måles, fx tab i herlighedsværdi og mindsket handlefrihed.
Vi tilstræber at hjælpe alle der ønsker det, uanset
om det er store eller små opgaver.
Opgaverne løses bedst hvis vi bliver varslet i god
tid inden en tidsfrist eller inden en sag kører af sporet.
Skovforeningen rådgiver også ikke-medlemmer, til
forhøjet timetakst.

Skovforeningen advarer generelt medlemmerne mod
at rette eller slette passager i typeformularer til kontrakter. Det kan nemlig medføre at kontrakterne helt
tilsidesættes i eventuelle tvister.

Det virker at annoncere boliger gennem
Skovforeningen
Gratis rådgivning om din boligudlejning hos
Ejendomsforeningen Danmark

Vi tilbyder medlemmerne at annoncere udlejningsboliger på boligportalen lejebolig.dk med særlige fordele:

Som skovejende medlem af Skovforeningen kan du
trække på Ejendomsforeningen Danmarks ekspertviden om boligudlejning. Kontakt Skovforeningen hvis
du har spørgsmål eller brug for rådgivning. Så skaffer
vi kvalificerede svar fra Ejendomsforeningen.

• Stor eksponering.
• Det er nemt.
• Det er hurtigt. Og udlejningen kommer normalt
hurtigt.
• Annoncen holdes aktiv i 6 måneder.
• Rabatter på øget synligheden af annoncen.
• Annoncer får egen netadresse som vi også markedsfører på http://naturbolig.lejebolig.dk

Du kan også modtage Ejendomsforeningens medlemsblade ”Huset” og ”Huset Jura” til en samlet pris
på 200 kr. pr. år plus moms. Normalprisen er 815 kr.
Begge blade udsendes 8 gange årligt. Kontakt Skovforeningen hvis du vil abonnere på disse blade.

Tilbagemeldingerne tyder på at annoncerne virker og
fører til mange henvendelser.
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MOUNTAINBIKERE

UDDANNELSER

Ny organisation for mountainbikere

Mere skovbrug i skovbrugets uddannelser

Mountainbike DK er ny organisation for mountainbikeklubber i Danmark.
Skovforeningen hilser den velkommen, og vi er begyndt et godt samarbejde om at løse skovenes voksende problemer med mountainbikere.

Skovforeningen og Skov & Landskab planlægger et
projekt der skal styrke skovprofilen i uddannelserne til
skov- og landskabsingeniør og forstkandidat.

Skovforeningens generalforsamling 2010 opfordrede
til at skovbrugets kommende ledere uddannes i bedre
overensstemmelse med erhvervets behov. Det gav
god debat i skovbruget.
Skov & Landskab og Skovforeningen har på den
baggrund beskrevet et fælles projekt med aktiviteter
som skal give større erhvervsparathed og flere dimittender med spidskompetencer inden for skovbruget.
Der skal være bedre muligheder for at lære skovbrugsfaglige kompetencer, særligt på Skovskolen.
Vi har søgt fondsfinansiering til projektet.
En styregruppe er nedsat til at igangsætte og gennemføre de enkelte aktiviteter. Også Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark deltager i styregruppen,
og de to organisationer vil bidrage med arbejdskraft til
projektet.
Skovforeningen vil fortsætte et aktivt arbejde for
at sikre projektets succes.
Projektet får også brug for aktiv involvering af skovene som praktikpladser, ekskursionsværter og faglige
netværk. Det er afgørende for skovuddannelsernes
overlevelse at skovbruget i praksis bakker op, også selv
om det er besværligt i en travl hverdag.

Mountainbike-sporten er i rivende udvikling i Danmark, og det giver stigende problemer i skovene –
både for de øvrige skovgæster, for naturen og for
skovejeren.
Det er nødvendigt at der overhovedet er et
fælles talerør for mountainbike-sporten i Danmark så
der er nogen at kommunikere og løse problemer med.
Derfor er Skovforeningen glad for at Mountainbike
DK er blevet stiftet, og vi håber at de lokale mountainbike-klubber vil bakke op om denne organisation.
Mountainbike DK erkender de problemer der opstår ved den hastige udvikling af sporten, og der er en
meget positiv indstilling til at samarbejde med Skovforeningen om at løse problemerne.
Vi har aftalt et samarbejde om:
Fælles anbefalinger til mountainbikere om god
færdsel.
Fælles udkast til kontrakter mellem skovejere og
mountainbikere.
Finansiering af baner og anlæg hvor ejerne er positive.
Identificering af problemområder:
o For andre skovgæster/brugere/ejere
o Ulovlig færdsel
o Afdækning af mtb-rytternes forskellige behov
o Uorganiserede mtb-ryttere.
De mange uorganiserede mountainbikere et vanskeligt
problem. Skovforeningen vil tage initiativer for også at
komme i kontakt med disse ryttere.
Skovforeningens mål er både at løse de problemer
som mountainbike-sporten medfører og at den øgede
interesse for sporten kan styrke skovenes forretningsgrundlag.
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SALG AF SUNDHED OG TRIVSEL
Der er vigtige perspektiver i at professionalisere skovbrugets velfærdsydelser:

Private skove til fremme af folkesundheden
Skovforeningen har igangsat et demonstrationsprojekt
sammen med Ringsted Kommune og Kærehave skov.
Projektet skal vise hvordan private skovejere og
kommuner kan samarbejde om at fremme borgernes
trivsel og sundhed.
Projektet er Fase 2 i en langsigtet plan om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes
trivsel og sundhed sammen med kommunerne. Skovforeningen gennemførte Fase 1, ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov” i 2009-2010.
Projektet er finansieret af Nordea-fonden, midler
til landdistriktsudvikling og Naturstyrelsen. Læs mere
om Kærehaveprojektet samt rapporten fra Fase 1 på
Skovforeningens hjemmeside.

Øget udbud og kvalitet af ydelserne.
Styrket forretningsgrundlag for skovene.
Mindre mulighed for politikerne for at konfiskere
skovenes velfærdsværdier, fx adgang, for at dele
gratis gaver ud til vælgerne.

Hjælp til kommuner og naturvejledere i at
bruge natur til at fremme sundhed
Det er kendt at natur ofte kan fremme menneskers
sundhed bedre og billigere end andre redskaber.
Skovforeningen har i 2 år været konsulent for Naturvejlederordningen i udvikling af sundhed gennem
naturoplevelser.
Projektet har blandt andet skullet inspirere kommuner. Vi har gennemført kursusforløb i Hjørring og
Næstved kommuner på tværs af de kommunale forvaltninger. Erfaringerne er præsenteret på en temadag
med ca. 90 deltagere fra 30 kommuner. Kommunerne
viser stor interesse for emnet, og der vil blive afholdt
endnu en temadag i 2012.
Arbejdet er finansieret af friluftslivets tipsmidler.

Skovforeningens naturvejledning
Naturvejledningen fortsætter i 2012 efter at have
ligget stille i 2 år. Vi har også søgt Friluftsrådet om
løntilskud til naturvejledning for 2013, 2014 og 2015.
Naturvejledningen skal primært arbejde med udvikling af lokale samarbejder mellem private skovejere, kommuner og andre relevante aktører om at øge
borgernes trivsel ved hjælp af natur.

Kursus i natur og sundhed for kommunale medarbejdere
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MØDER OG EKSKURSIONER
Skovkredsmøder

Skovforeningens ekskursion 25. maj 2011

Der har været rekordstor aktivitet i skovkredsene.
Siden maj 2011 har der været afholdt 11 møder med
ekskursioner på 9 af møderne. Ekskursionernes temaer
og destinationer har været:

Over 200 deltagere mødte op i Fromsseier Plantage for
at se skovbrug på mager og frostudsat jord.

Fromsseier Plantage A/S ved Vorbasse blev hårdt skadet i orkanen i 1999, og nu omdannes fortidens store
flader med ren rødgran til blandinger med blandt
douglas, grandis og løvtræ. Det giver samtidig en større produktion end ved ren rødgran.
Omlægningen kræver intensiv jordbearbejdning
med dybdepløjning og gødskning med aske fra fjernvarmeværker eller slam fra rensningsanlæg. Det gav
anledning til debat.
Ekskursionen samlede over 200 deltagere og var
dermed Skovforeningens største publikumsmagnet
siden 1980’erne.

Hedeskovbrug: Foryngelse, stormkulturer, cerficering (St. Hjøllund Plantage, Midtjylland).
Hvornår er en kultur bæredygtig, og kan vi blive
enige med de grønne om det? (Gunderslevholm,
Sjælland).
Grøftning og kommunal sagsbehandling (Sorø
Akademi, Sjælland, og Engestofte, Lolland)
Løvtræsavværk og skovrejsning (Hovedgaard, Østjylland).
Varmeværk (Vejen, Sydlige Jylland).
Kronvildt (Skaftkær, Sydlige Jylland).
Mountainbikere (Bidstrup, Sjælland).
Klatrebane i trætoppe (Holstenshuus, Fyn).

Netværk for skovejende kommuner
Skovforeningens netværk for kommuner der ejer skov
tilbyder erfaringsudveksling, politisk orientering for
kommuner, konsulentbistand, Skoven og medlemskab.
Netværket har haft 2 møder i det forløbne år.

Ålborg Kommune præsenterede Lundby Bakker og
benyttelsen af området med blandt andet afgræsning, mountainbikere og konfliktforebyggelse.
Esbjerg Kommune præsenterede skovbrug og naturforvaltning i Marbækområdet (300.000 besøgende pr. år) med borgerinddragelse, konfliktforebyggelse og udviklingsperspektiver.
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INFORMATION

SKOVFORENINGEN LAVER HJEMMESIDER FOR SKOVE
Gode hjemmesider øger skoves indtjening. Vi tilbyder
hjemmesider til skovenes behov – godt, hurtigt og
billigt.

man begynde at lægge egne tekster og billeder ind.
Skovhjemmesiden dækker de typiske behov for mindre virksomheder, fx et nyhedsmodul, nyhedsbrev via
email og meget, meget mere.
Vi kan også skræddersy hjemmesider hvor design,
brugervenlighed og teknologi spiller tæt sammen med
skovens profil og forretningsgrundlag. Selv om siderne
er højt udviklede, er de nemme selv at redigere og
vedligeholde efter overdragelsen.

Skovforeningen tilbyder professionelle og fremtidssikrede Skovhjemmesider til en pris så lav som et avisabonnement.
En skovhjemmeside er nem at redigere selv, både i
tekster og billeder. 15 minutter efter bestilling kan

www.prosilva.dk er en skovhjemmeside leveret af Skovforeningen
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TRÆ ER MILJØ
Træbranchens informationssamarbejde er gået til
tegnefilmen. Næste store skridt bør være ny version af
www.trae.dk. Virksomheder kan blive sponsorer.

Sponsorater for virksomheder
Virksomheder kan blive Træambassadør for Træ Er
Miljø. Med et sponsorat på kr. 5.000 om året kan virksomheden bruge Træ Er Miljøs logo med ordene ”Vi
støtter”, blive nævnt på www.trae.dk som Træambassadør og blive informeret løbende om Træ Er Miljøs
aktiviteter.

Tegnefilmen ”Er du også træt?”

Træ Er Miljø har produceret tegnefilmen ”Er du også
træt?” som på 1 minut og 42 sekunder forklarer hvorfor træ er verdens mest miljøvenlige råstof.
Filmen er også udgivet i en engelsk version som er
blevet vist og spredt og har fået positive reaktioner i
blandt andet Europa, USA, Canada og Australien.
På www.youtube.com er filmen i alt vist 30.000
gange i sine første 11 måneder.
I 2012 udgiver Træ Er Miljø endnu en tegnefilm,
denne gang om træbyggeri.

Træ Er Miljøs baggrund
Træ Er Miljø informerer om træets mange muligheder
så flere vælger produkter af træ. Samtidig tilbagevises
misforståelser der giver træ et dårligt ry.
Træ Er Miljø driver træportalen www.trae.dk. Det
er Danmarks mest besøgte hjemmeside om træ med
over 2000 artikelvisninger om dagen.
Træ Er Miljø blev stiftet i 1995 af syv organisationer fra hele trækæden (skovejere, savværker, træindustrier, fagforbund, træhandel og detailhandel) samt
to styrelser.
Skovforeningen deltager aktivt på konsulentbasis i
Træ Er Miljøs ledelse og udvikling.

Søges: Ny version af www.trae.dk
En brugerundersøgelse har vist at det især er mænd
med særlig interesse for eller arbejde med træ der
besøger træportalen www.trae.dk.
Træ Er Miljø søger nu midler til en ny og tidssvarende version af www.trae.dk så den også appellerer
til nye målgrupper, fx kvinder og unge.

Gratis nyhedsbrev om træ
Bestil Træ Er Miljøs gratis nyhedsbrev på www.trae.dk
og få masser at vide om træ 15 gange om året.
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SKOVEN I SKOLEN
Igangværende projekter

Udvikling og udbredelse af udeskole

Papir, træ og tryk
Sammen med Grafisk Arbejdsgiverforening udvikler
Skoven i Skolen materialer om papir, træ og tryk. Der
udgives en børnebog til natur-teknik-undervisningen
samt 5 undervisningsforløb, 3 aktiviteter og 3 leksikonartikler til www.skoven-i-skolen.dk.

Skoven i Skolen har gennemført projektet ”Udvikling
og udbredelse af udeskole i Danmark”. Det har øget
skolers, kommuners og Undervisningsministeriets
fokus på undervisning i og om skov, på udeskole og på
udendørspædagogik i Danmark. Der er produceret:
55 undervisningsforløb i skov og andre natur- og
kulturtyper, 53 Aktiviteter, 27 opskrifter og 44 artikler – alt sammen til www.skoven-i-skolen.dk
6 reportager med udeskoleklasser og 10 forskningsartikler om udeskole til www.udeskole.dk.
Hæftet ”Udeskole – viden i virkeligheden” om
udeskolens praksis og didaktik for lærere og studerende. Første oplag (5000 stk) blev revet væk. Hæftet ligger også som pdf-fil på hjemmesiderne.
Opbygning af foreningen UdeskoleNet med tilhørende forum på www.udeskole.dk.

Naturfag i Naturen
For at styrke skolernes undervisning i naturfag, udvikler Skoven i Skolen materialer til at flytte biologi, geograf, fysik/kemi og natur/teknik kan flyttes ud i skov,
sø og å, kyst og hav, det åbne land og i by og kultur.
Søges: Ny hjemmeside
Skoven i Skolen søger nu midler til en ny og tidssvarende version af www.skoveniskolen.dk så den også
udnytter de muligheder der er udviklet på internettet
siden hjemmesiden blev åbnet i 2001.

Fakta om Skoven i Skolen

Nyhedsbrev
Hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med årstidsaktuelle ideer til undervisning og andre aktiviteter. Der er
7100 abonnenter, herunder næsten alle danske skoler.
Formål og målgrupper
Formålet er at øge befolkningens viden om skov og
træ. Målgrupperne er elever i grundskolen (delvis også
i gymnasiet), lærere og lærerstuderende.
Pædagogisk tendens
Skoven i Skolen står centralt i en stærk tendens i danske skolers pædagogik: Mere undervisning flyttes
udendørs.

Hovedaktivitet
Skoven i Skolen giver materialer og ideer til skolerne
så de kan flytte undervisningen ud i skoven – i alle fag
og på alle klassetrin.

Finansiering
Skoven i Skolen finansieres af offentlige og private
fonde samt indtægter fra kurser, konference mm.

Skoven-i-skolen.dk
På www.skoven-i-skolen.dk ligger hundredevis af faglige undervisningsforløb, leksikonartikler, skovaktiviteter, opskrifter på skovmad, snitteideer, fotos, nyheder,
boganmeldelser, kontakter til skoler, naturvejledere,
skove og trævirksomheder 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. Siden har 40-60.000 unikke
besøgende om måneden, og tallet vokser.

Historie
Skoven i Skolen er stiftet i 1999 af Skovforeningen,
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og Træ Er Miljø. Nu samarbejdes også med
mange yderligere parter.
Skovforeningens rolle
Det meste af arbejdet udføres af Skovforeningen hvor
projektets sekretariat ligger.
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BÆREDYGTIG JAGT
Informationsarbejdet om jagt fortsætter

Gennem 6 år har Bæredygtig Jagt fået viden og positive historier om jagt-, vildt- og naturpleje ud til danskerne. Skovforeningen arbejder for at indsatsen fortsættes.

Bæredygtig Jagt har i 2011 sikret positiv dækning i
medierne af lodsejernes naturindsats med biotopplanerne. Det arbejde bliver intensiveret i 2012, blandt
andet når Naturstyrelsen offentliggør sin facitliste for
anlagte biotoper på landsplan.
Organisationerne bag Bæredygtig Jagt - Skovforeningen, Tolvmandssektionen og Jægerforbundet støtter Vildtforvaltningsrådets forlig fra 2006 om udsætning af fugle til jagt. Forliget tilgodeser både jægernes og jordejernes jagtinteresser og de brede interesser i at beskytte og udvikle naturværdier. Derfor
arbejder Bæredygtig Jagt for at forliget opretholdes.
Bæredygtig Jagt lancerede i også 2011 kokkekonkurrencen ”Årets vildtret” som skal fremme vildt som
spise og dermed øge forståelsen for jagt. Toneangivende kokke deltager, og de er gennem konkurrencen
blevet mobiliseret til også fremover at skabe positiv
opmærksomhed om jagt, vildtkød og madlavning.
Bæredygtig Jagt vil forstærke dette momentum og
arbejder med forlaget Gad på en vildtkogebog.
Desuden vil vi sammen med Danmarks Jægerforbund lancere ”Vildtets Dag”. Her kan almindelige
mennesker, fx på torve og i butikscentre, smage vildt
og møde jægere der fortæller om jagt.
Bæredygtig Jagt fortsætter indsamlingen af midler til
at fremme danskernes forståelse for jagt. Skovforeningen lægger sekretariat til Bæredygtig Jagt. Se
mere på www.baeredygtigjagt.dk.
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TIDSSKRIFTER

PRESSE

Skoven til flere og Skoven-Nyt i farver

Skovforeningens pressemeddelelser siden
juni 2011

Skoven vil fortsat være centrum for den faglige debat
og videndeling i dansk skovbrug.

”Nødvendig, men mangelfuld rapport fra Skovpolitisk Udvalg” (jf. side 4).

Markedsføring via telefon har indtil videre givet 130
nye abonnenter. Kampagnen blev indledt sidst i 2011.
Vi trykker nu Skoven-Nyt i farver. Det giver bladets
annoncører nye og bedre muligheder for at markedsføre deres produkter.
Skoven har i det seneste år bragt en række faglige
artikler om certificering, forædling af skovtræer, ekskursionen på Fromsseier (side 25), messer inden for
skovsektoren, produktion af energitræ bl.a. poppel og
hybridasp, skovmaskiner, jagt og vildtpleje samt anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg (side 4).
Der har været en livlig debat, især om skovbrugets
uddannelser (side 23).

”Regeringen bruger naturpenge på at købe jord”
(jf. side 5).
”Julepynt fra skoven: må du?” om adgangsregler.
”Træ er stadig verdens mest miljøvenlige råstof”
om debatten om træets CO2-neutralitet (jf. side 6).
”Skovene slap for stormfald i nat” om stormen 27.28. november 2011.
”Natur- og landbrugskommission ignorerer også
skovpolitikken” (jf. side 5).
”Så er der brænde til selvhentere i skovene” om
mulighederne for sankning og selvskovning af billig
og miljøvenlig opvarmning (jf. side 6).
”Mette Gjerskov spilder måske gode klimakroner
på støtte til energipil” (fælles udsendelse med HedeDanmark) om konkurrenceforvridningen mellem
biomasse fra skov og mark (jf. side 6).
”Bo naturskønt og sundt til leje” om de boligannoncer som Skovforeningen formidler (jf. side 22).
”37 skove siger velkommen på Skovens Dag søndag
29. april” om Skovens Dag (se nedenfor).

SKOVENS DAG
Skovbrugets Indkøbsguide
37 private, kommunale og statslige skove åbnede
dørene på Skovens Dag søndag den 29. april 2012.
Temaet var ”Bæredygtigt skovbrug”.
Skovforeningen koordinerer og inspirerer til Skovens Dag i samarbejde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen administrerer den fælles database over arrangementerne på www.udinaturen.dk.
Læs reportager fra dagen i Skoven 6-7/2012.

Hvert efterår udkommer Skovbrugets Indkøbsguide
med en oversigt over leverandører til skovbruget.
Optagelse med basisoplysninger er gratis.
En del firmaer vælger desuden at blive optaget på
den netbaserede udgave, www.skovguide.dk, mod en
lille betaling.
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DANSK
SKOVFORENING
FORENINGENS ØKONOMI
Skovforeningens indtægter
Skovforeningens indtægter var i 2011:
Kontingent fra skovejende medlemmer
Andre kontingenter
Konsulentydelser
Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)
Husudlejning mm.
Renter og udbytter
I alt

Medlemsstatus 2012
Pr. 1. maj 2012 havde Skovforeningen 530 danske
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på
142.898 ha.
Det er en nettotilgang på 3 ejendomme i løbet af
det seneste år, og en stigning på 120 ha i medlemmernes samlede skovareal
Desuden er indmeldt 21.442 ha ubevokset natur,
hvilket er en stigning på 1088 ha i forhold til 2011.

3,8 mio.
0,7 mio.
2,7 mio.
2,0 mio.
1,7 mio.
2,0 mio.
12,9 mio.

Hvervning af nye medlemmer
Nyt økonomi- og medlemssystem

Skovforeningens politiske arbejde for skovejerne betales af kontingenterne. Dette arbejde er underfinansieret, og Skovforeningen behøver flere medlemmer for
at kunne fastholde det politiske og faglige arbejde.
I 2009 begyndte Skovforeningen telefonhvervning
af skovejere, og vi har mødt så tilpas stor interesse at
vi har fortsat indsatsen siden.
Det er vigtigt at medlemmerne fortæller andre
skovejere om nødvendigheden af en indmeldelse. Det
skal sikre arbejdet for skovejernes retsstilling, politiske
interesser og indtjeningsmuligheder.
Kontingentet til Skovforeningen er fradragsberettiget og billigt i forhold til de værdier der er på spil - og i
forhold til hvad danskere typisk betaler for at deres
politiske interesser og løn- og pensionsforhold bliver
varetaget.
Ring til Skovforeningen og tal om mulighederne for
at hverve skovejere i lokalområdet.

Skovforeningen overgik den 1. januar 2012 til et nyt
økonomi- og medlemssystem fordi vores hidtidige
system fra 1999 var så gammelt at det ikke længere
kunne få service fra systemleverandørerne.
Det nye system giver nye muligheder og administrative besparelser i den daglige drift. Fx vil vi i fremtiden spare porto ved at udsende fakturaer og mødeindkaldelser elektronisk.

Nyt logo
Skovforeningen har moderniseret sit logo, og resultatet kan ses på omslaget af denne årsberetning.
Vi har ønsket et logo der både afspejler hårde værdier (beskæftigelse og økonomi), bløde værdier (miljø,
natur og oplevelser) og er let at genkende.

31

DSHWOOD FORTSÆTTER SIN INTERNATIONALISERING
Skovforeningens handelsselskab DSHwood A/S fortsætter sin internationalisering som stabiliserer indtjeningen, sikrer nye afsætningskanaler for dansk træ og
markedsfører dansk træ i stadig større dele af verden.

serne på især nåletræ har været vigende, og det er
mærkbart at mange kunder har svært ved at skaffe
kapital.
Alligevel er de tidligere års positive udvikling for de
udenlandske aktiviteter fortsat, og selskabet nåede i
2011 et økonomisk resultat på 7,0 millioner kroner.

DSHwood har styrket organisationen yderligere i 2011
og har nu 41 medarbejdere ansat i Indien, Kina, Vietnam, Skotland, Tyskland og Danmark.
Den globale økonomiske afmatning har især de seneste måneder af 2011 været mærkbar på alle markeder. Denne usikkerhed har givet uro hos købere, pri-

DSHwoods gode økonomiske resultater betyder at
Skovforeningen kan varetage medlemmernes interesser i større grad end kontingenterne i sig selv muliggør.

DSHwoods stand på Interzum-messen i Köln, Tyskland, maj 2011.
Det er verdens største messe for leverandører af materialer, komponenter og design til møbler og boligindretning.
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