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Der er tegn på liv i skovpolitikken. Endelig. 
 
Politikernes opmærksomhed gælder især én af skovenes mange værdier: Biodiversiteten. Interes-
sen vil givetvis vokse yderligere i de kommende år fordi skovene tilbyder enestående muligheder 
for biodiversiteten. Ensidig politisk fokus på biodiversitet vil dog ikke gavne nogen og slet ikke mil-
jøet eller skovene. 
 
Skovforeningen har derfor fortsat en afgørende opgave med at vise politikerne og befolkningen at 
skovene rummer flere enestående muligheder: Produktion af verdens mest miljøvenlige råstof 
(som blandt andet forudsætter at der bliver fældet og brugt træer) og udvikling af befolkningens 
trivsel og sundhed (som blandt andet forudsætter samarbejde med skovejerne). 
 
Skovforeningen har fået flere medlemmer i det seneste år, og det er stærkt opmuntrende. Vores 
politiske opgaver er dog stadig større end medlemmernes samlede kontingent giver mulighed for 
at løse, så vi har fortsat brug for flere medlemmer. Det er afgørende for varetagelsen af skovbru-
gets interesser. Vi opfordrer alle vore medlemmer til at kontakte deres skovejerkolleger, fortælle 
om Skovforeningens arbejde, tage dem med på Skovforeningens arrangementer, læse Skovfor-
eningens tidsskrifter, hjemmeside og denne årsberetning – og melde sig ind. 
 
 

 

 
 

Niels Iuel Reventlow, 
formand for Dansk Skovforening 
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POLITIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEGN PÅ LIV I SKOVPOLITIKKEN  
 
 
Regeringen viser tegn til at tage skovenes muligheder 
mere alvorligt: Der er blevet vist god vilje ved at sætte 
penge tilbage på nogle af finanslovens skovordninger. 

Et slagnummer fra regeringsgrundlaget, Naturplan 
Danmark, skal nu realiseres, og Danmarks nationale 
skovprogram skal opdateres. 
 
 
Natur- og Landbrugskommissionen 
anbefaler penge til skovene 
  
Natur- og Landbrugskommissionens rapport i 2013 
indeholdt som ventet ikke meget om skov og skov-
brug. Skov var nemlig, absurd nok, ikke med i det 
kommissorium som regeringen skrev i 2012. 
 Men kommissionen indså at naturpolitik nødven-
digvis må inddrage skovene. Derfor anbefaler kommis-
sionen at naturskovsstrategien fra 1992 revideres med 
henblik på varig beskyttelse af mere gammel, oprinde-
lig skov og udlæg af meget mere urørt skov, både i 
offentlige og private skove. 
 Kommissionen anbefaler også at det kommende 
danske landdistriktsprogram afsætter flere midler til 
sikring af biodiversitet og naturhensyn i private skove 
– både inden og uden for Natura 2000-områderne.  

Skovforeningen er glad for at kommissionen kon-
staterer at flere naturværdier i skovene koster penge 
og at landdistriktsprogrammet bør omfatte skovene. 
 Vi er også enige i at der er brug for klarere mål og 
et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for 
biodiversitet i Danmark. 
 Desuden er der brug for betalingsmodeller som 
motiverer ejerne og for afklaring af andre og billigere 
metoder til mere biodiversitet end blot urørt skov. 

Naturplan Danmark skal være mere end 
biodiversitet 
 
Regeringsgrundlaget fastslog i 2011 at Regeringen vil 
fremlægge en Naturplan Danmark. Den skal sikre at 
naturens mangfoldighed, variation og skønhed beva-
res og udvikles bæredygtigt og til gavn for velfærden 
og menneskers trivsel i Danmark. Der skal skabes mere 
natur og mere skov. 
 Regeringen varsler at den samtidig vil opdatere 
Danmarks nationale skovprogram fra 2002. 
 Processen er ikke sat officielt i gang, men Skovfor-
eningen fortæller allerede nu politikerne at de kan få 
masser af træ, biodiversitet og samarbejde i private 
skove – hvis de vil. 
 Skovforeningen har givet Folketingets Miljøudvalg 
tre anbefalinger til den kommende plan for at aktivere 
skovenes mange hidtil oversete muligheder: 
 
 
1. Frivillige aftaler med skovbruget virker – det viser 
mange års historie i Danmark. 
 
Frivillige aftaler har fx medført mere bøgeskov, flere 
løvtræskove, urørt skov, sikring af egekrat, særlige 
driftsformer med naturhensyn og tusindvis af lokale 
aftaler med forskellige brugergrupper i private skove. 
 Frivillige aftaler gør skovejerne til medspillere, og 
derved kommer deres arealer, viden, ideer, engage-
ment, netværk og aktiviteter konstruktivt i spil. Det 
gælder fx øget biodiversitet, nationalparker, Natura 
2000, lokale fredninger og lokale aftaler om pleje og 
brug af naturområder. 
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Frivillige aftaler med skovbruget giver tydeligvis mest 
og bedst natur for pengene. Derfor skal politikerne 
inden for rammerne af Naturplan Danmark sikre at der 
tilbydes frivillige aftalemodeller til skovejerne baseret 
på de konkrete naturmål som samfundet ønsker. 
 
  
2. Skovbruget kan producere meget mere biomasse til 
den fossilfrie fremtid – på et bæredygtigt grundlag 
 
Danske skove kan øge produktionen af biomasse hvis 
samfundet ønsker at bruge biomassen i fremtiden. 

Denne øgede produktion kan ske uden at mindske 
produktionen af træ til savværkerne, uden at mindske 
hensynet til natur og skovgæster samt uden at øge 
brugen af sprøjtemidler og gødning. 

Men det kræver at skovbruget investerer penge og 
ændrer mange års udvikling og tankegang. Derfor 
kræves politisk opbakning og planlægning for at fjerne 
usikkerheden for skovbrugets investeringer. 
  
  
3. Skovpolitisk Udvalgs rapport (2011) er det oplagte 
grundlag for Naturplan Danmarks håndtering af sko-
vene og for omstillingen til en fossilfri fremtid 
 
Skovpolitisk Udvalg leverede en meget stor og brug-
bar værktøjskasse til politikerne. Brug den! 
 
 
 
Genoplivning af tre betalingsordninger 
 
I finansloven for 2013 blev afsat 10 millioner kr. til 
grønne driftsplaner, konvertering af nål til løv, natur-
venlig skovdrift og urørt skov i private skove. Det er 
forudsat at der også i 2014 og 2015 afsættes en lig-
nende bevilling. 

Det kan blive en succes hvis ordningerne gøres så 
tilpas attraktive at de bliver brugt. Men regeringen vil 
indpasse ordningerne i det danske landdistriktspro-
gram for at sikre EU-medfinansiering, og det kan be-
grænse mulighederne for at skabe attraktive og effek-
tive ordninger. 

Skovforeningen vil holde myndighederne fast på at 
løse problemerne der følger af tilpasningen til EU-
reglerne. Lykkes det, vil det vise sig at samfundet har 
givet pengene godt ud. Så bør vejen være åbnet for at 
købe flere naturværdier i de danske skove. 

 
 
 
 
Regeringens klimastrategi og skovbrugets 
fremtid 
 
 
Regeringen vil gøre Danmark mere robust over for 
klimaændringer, ifølge regeringsgrundlagt fra 2011. 
 Skovene skal også være mere klimarobuste. Det 
kræver investeringer som igen kræver at skovbruget 
bliver robust overfor konjunkturændringer. Skovfor-
eningen arbejder for en konjunkturudligningsordning. 
 
 
Et embedsmandsudvalg blev nedsat og skrev en hand-
lingsplan i 2012 om fremtidens klimatilpasning. 

Skovforeningen deltog i arbejdet og anbefalede re-
geringen at styrke skovforskningen og -rådgivningen. 

Skovbrugets træartsvalg binder i 50-150 år. De be-
slutninger bliver mere kritiske når de skal træffes i 
usikkerhed om fremtidens klimaudvikling. Skovbruget 
behøver et solidt og opdateret fagligt grundlag om 
træarter og provenienser for at træffe rigtige beslut-
ninger. 

Der er også brug for forskning og dokumentation af 
driftsformer med stor risikospredning, både økono-
misk, biologisk og dyrkningsmæssigt. 

Desuden har skovbruget behov for afledning af 
overflade- og overskudvand for at sikre dyrknings-
grundlaget, for mere vindrobuste skove og for en risi-
koafdækning via nye forsikringsprodukter. 
 
Skovbrugets anstrengte driftsøkonomi er en barriere 
for investeringer som kan gøre skovene mere klimaro-
buste. 

Den dårlige økonomi medfører besparelser på per-
sonale og mindre brug af faglig viden og rådgivning.
 Danmark har endvidere valgt at beskatte skovene 
på en måde som modvirker opbygningen af vedmasse-
rige og mere robuste løvskove.  
 Skovbruget mangler derfor også en konjunkturud-
ligningsmulighed så driftsvalg kan foretages ud fra 
dyrkningsmæssigt fornuftige overvejelser frem for 
anvendelse af kortsigtede, økonomiske tvangshugster 
og billige, underinvesterede kulturanlæg.
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TRÆ TIL ENERGI 
 
 
 
Branchesamarbejdet ”Træ til Energi”  
 
 
Skovforeningen, Skovdyrkerforeningerne og Hede-
Danmark 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. 
 
 
Fagligt arbejder vi med at dokumentere og udvikle 
skovenes dyrkningspotentiale, logistik, forsyningskæ-
den, skovflisens konkurrencedygtighed overfor impor-
teret biomasse, fliskvaliteter samt fjernvarmeværker-
nes krav og muligheder for at håndtere forskellige 
typer biomasse. 
 Politisk holder vi dialog med klima-, energi- og 
bygningsministeren, Folketingets Klima-, Energi- og 
Bygningsudvalg samt Energistyrelsen. 

Træ til Energi har haft succes med at få mange po-
litikere på energiområdet i tale. Det har medført stadig 
flere opgaver til samarbejdet. 
 
 
 
 
Træ til Energis hovedbudskab 
 
Træ til Energis hovedbudskab er at skovbruget kan 
fordoble produktionen af træ til energi uden at det går 
ud over leverancerne til træindustrien, biodiversitet og 
friluftslivet. 

Det forudsætter dog at politikere og myndigheder 
sørger for egnede rammevilkår og troværdige planer 
for den langsigtede udnyttelse af træ i energiforsynin-
gen. Både Folketinget og kommunerne skal placere 
træ centralt i klima- og energiplanlægningen. 
 
Træ til Energi havde i 2012 Folketingets Klima-, Energi- 
og Bygningsudvalg i skoven for at vise energitræpro-
duktion i praksis. 

TV Syd rapporterede fra ekskursionen hvor politi-
kerne udtrykte begejstring over skovenes muligheder. 
 
 

Budskabet ud til fjernvarmeværkerne 
 
Rammerne for afsætningen af flis bliver i vidt omfang 
skabt af Regeringen og Folketinget. Men i sidste ende 
er det de enkelte fjernvarmeværkers tillid til fremti-
dens produktion af dansk flis, som afgør om der inve-
steres i anlæg der kan aftage dansk flis. 

Træ til Energi er derfor i dialog med lokale og regi-
onale beslutningstagere på fjernvarmeområdet og har 
på Dansk Fjernvarmes 10 regionalmøder i foråret 2013 
præsenteret de mekanismer der styrer flisudbuddet 
fra Danmarks skove. Oplæggene blev mødt med stor 
interesse og overraskelse over det store flispotentiale. 
 Der er fortsat stort behov for dialog mellem skove-
ne og fjernvarmeværkerne.  
 
I Trekantområdet er et større kraftvarmeværk baseret 
på lokal flis og halm måske på vej. 
 Træ til Energi har involveret sig i debatten ved at 
skrive til 4 borgmestre og gå i medierne for at fortælle 
de gode konsekvenser sådan et værk vil få for skovene 
og beskæftigelsen lokalt. 
 
 
 
Energistyrelsens bioenergianalyse 
 
Energistyrelsen påbegyndte i 2012 sin bioenergianaly-
se som bliver et vigtigt grundlag for fremtidige energi-
politiske beslutninger. 

Analysen undersøger vilkårene for effektiv og mil-
jømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressour-
cer i Danmarks energiforsyning. Analysen skal endvi-
dere belyse CO2-fortrængningen. Analysen fremlægges 
sidst i 2013. 
 For skovbruget er analysens vurdering af bæredyg-
tigheden og tilgængeligheden af flis, træpiller og 
brænde af størst interesse. Træ til Energi holder analy-
segruppen orienteret om fakta, om træets muligheder 
for den fremtidige energiproduktion og om den reali-
stiske udvikling for skovbruget og træudbuddet. 
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BRÆNDEAFGIFT 
 
 
Udsigten til afgift på brænde fik Skovforeningen, me-
dierne og store dele af befolkningen op af stolene i 
2012. 
 Skatteministeriet har endnu ikke fremlagt et lov-
forslag, og afgiftens størrelse og form er fortsat uvis. 
 Skovforeningen fortsætter arbejdet for at holde 
enhver form for brændesalg fri for afgift. 
 
 
Alle folketingets partier, undtagen Liberal Alliance, 
aftalte i 2012 en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på 
alle brændsler til rumvarme, både fossile brændsler og 
biomasse. 

Afgiften skal dække statens tab når danskerne 
nedsætter forbruget af fossile brændsler. Afgiften skal 
indfases gradvist indtil den i 2020 giver et årligt prove-
nu på 2,8 mia. kr. (2011-priser) til statskassen. 

Overraskende for alle, også forligspartierne, tolke-
de Skatteministeriet teksten så bogstaveligt at også 
brænde til private får afgiften. De første meldinger 
pegede på en afgift på 150-200 kr. pr. rm. før moms. 

For fossile brændsler trådte loven om forsynings-
sikkerhedsafgiften i kraft i februar 2013 efter en meget 
kort høring i julen. Afgiften på fossile brændsler blev 
40 % lavere end de første meldinger tilsagde. 

 
 
 
 
I november udsendte Skovforeningen en pressemed-
delelse som påpegede at afgiften ville fordoble prisen 
på sankebrænde – og anførte afgiftens mange negati-
ve konsekvenser i form af øget grænsehandel, øget 
CO2-udledning, dyrere at bo i landdistrikterne, øget 
marked for sort brænde, øget afbrænding af urent 
træ, forringet pleje af skovene og et uhyrligt bureau-
krati med at administrere og kontrollere en punktafgift 
på Danmarks 25.000 skovejendomme. 
 Provenuet til staten fra en brændeafgift vil endda 
være ubetydeligt i forhold til det uhyrlige bureaukrati 
der skal inddrive afgiften og i forhold til afgiftens man-
ge negative konsekvenser. 
 Det tændte et ramaskrig i medierne, og politikere 
fra V, K, DF og LA kritiserede brændeafgiften hårdt og 
kaldte både skatteministeren og klima-, energi- og 
bygningsministeren i samråd. De erklærede at ville 
undtage sankebrænde fra afgiften hvis EU giver lov. 
 Skatteministeren bebudede et lovforslag om afgif-
ten i foråret 2013. Det er dog ikke fremlagt endnu. 
 
Skovforeningen fortsætter arbejdet for at holde en-
hver form for brændesalg fri for afgift. 
 Det er en sag hvor skovbruget har en helt usæd-
vanlig stærk folkelig opmærksomhed og opbakning.

  
 
 
  

 

 7 

BRÆNDEAFGIFT 
 
 
Udsigten til afgift på brænde fik Skovforeningen, me-
dierne og store dele af befolkningen op af stolene i 
2012. 
 Skatteministeriet har endnu ikke fremlagt et lov-
forslag, og afgiftens størrelse og form er fortsat uvis. 
 Skovforeningen fortsætter arbejdet for at holde 
enhver form for brændesalg fri for afgift. 
 
 
Alle folketingets partier, undtagen Liberal Alliance, 
aftalte i 2012 en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på 
alle brændsler til rumvarme, både fossile brændsler og 
biomasse. 

Afgiften skal dække statens tab når danskerne 
nedsætter forbruget af fossile brændsler. Afgiften skal 
indfases gradvist indtil den i 2020 giver et årligt prove-
nu på 2,8 mia. kr. (2011-priser) til statskassen. 

Overraskende for alle, også forligspartierne, tolke-
de Skatteministeriet teksten så bogstaveligt at også 
brænde til private får afgiften. De første meldinger 
pegede på en afgift på 150-200 kr. pr. rm. før moms. 

For fossile brændsler trådte loven om forsynings-
sikkerhedsafgiften i kraft i februar 2013 efter en meget 
kort høring i julen. Afgiften på fossile brændsler blev 
40 % lavere end de første meldinger tilsagde. 

 
 
 
 
I november udsendte Skovforeningen en pressemed-
delelse som påpegede at afgiften ville fordoble prisen 
på sankebrænde – og anførte afgiftens mange negati-
ve konsekvenser i form af øget grænsehandel, øget 
CO2-udledning, dyrere at bo i landdistrikterne, øget 
marked for sort brænde, øget afbrænding af urent 
træ, forringet pleje af skovene og et uhyrligt bureau-
krati med at administrere og kontrollere en punktafgift 
på Danmarks 25.000 skovejendomme. 
 Provenuet til staten fra en brændeafgift vil endda 
være ubetydeligt i forhold til det uhyrlige bureaukrati 
der skal inddrive afgiften og i forhold til afgiftens man-
ge negative konsekvenser. 
 Det tændte et ramaskrig i medierne, og politikere 
fra V, K, DF og LA kritiserede brændeafgiften hårdt og 
kaldte både skatteministeren og klima-, energi- og 
bygningsministeren i samråd. De erklærede at ville 
undtage sankebrænde fra afgiften hvis EU giver lov. 
 Skatteministeren bebudede et lovforslag om afgif-
ten i foråret 2013. Det er dog ikke fremlagt endnu. 
 
Skovforeningen fortsætter arbejdet for at holde en-
hver form for brændesalg fri for afgift. 
 Det er en sag hvor skovbruget har en helt usæd-
vanlig stærk folkelig opmærksomhed og opbakning.

  
 
 
  

 



 8 

BIODIVERSITET 
 
 
Klarere mål og bedre viden er nødvendig 
 
 
Forskere anbefaler et katalog over virkemidler og de-
res omkostningseffektivitet til sikring af biodiversitet. 

Skovforeningen er enig. 
 
 
Det Miljøøkonomiske Råds forslag i 2012 om at sikre 
Danmarks biodiversitet ved at lægge 10% af skovene 
urørt, primært gamle løvskove, skabte debat blandt 
skovbrugere og biologer. Men ingen politikere har 
meldt ud i sagen endnu. Alle har ventet på Natur- og 
Landbrugskommissionen (side 4). 
 Skovforeningen søger bred anerkendelse af at 
sikring af biodiversitet koster penge, at der skal udvik-
les betalingsmodeller som motiverer ejerne og at der 
er andre og højst sandsynligt billigere veje til mere 
biodiversitet end blot urørt skov. 
 
En stor gruppe forskere, ledet af Skov & Landskab, 
Københavns Universitet, har evalueret indsatsen for 
biodiversiteten i de danske skove 1992-2012 for Na-
turstyrelsen. Konklusionen er at ”indlysende forud-
sætninger” for succes i en fremtidig indsats er: 
 Klare mål for biodiversiteten. 
 Bedre kortlægning af skovenes biodiversitet. 
 Et katalog over virkemidler med vurderinger af 

deres omkostningseffektivitet i forhold til formule-
rede målsætninger. 

 
Skovforeningen er enig i at der er brug for klarere mål 
og et bedre videngrundlag for at fremme indsatsen for 
biodiversitet i Danmarks skove. Det er dén vej Dan-
mark skal for at føre naturpolitik på et oplyst grundlag 
så pengene bliver brugt hvor de gør mest gavn. 
 Desuden er det afgørende at biodiversiteten sikres 
og udvikles gennem frivillighed, samarbejde med og 
betaling til skov- og naturejerne. 
 
 
 
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 indivi-
duelle ejendomme, kan styrke processen med. 

Hjortevildt i dyrehaver skaber efterlyst  
biodiversitet 
 
 
Restriktive regler for vinterfodring af hjortevildt i dyre-
haver forhindrer skovejerne i at genskabe græsnings-
skov med stor biodiversitet. Staten gør det på egne 
arealer med fine resultater, men det er forbudt for 
private. Skovforeningen have dette uforståelige para-
doks fjernet. 
 
 
Mens naturdebatten herhjemme og i hele verden 
drejer sig om hvordan vi sikrer og udvikler biodiversi-
teten (endda med tidsfrist i 2020, aftalt i FN), må dan-
ske skovejere ikke bruge et værktøj som billigt, effek-
tivt og smukt skaber masser af biodiversitet: 
 Dyrehaver med hårdt græsningstryk fra en høj 
vildtbestand der er opretholdt med vinterfodring. 
  
Græsningsskov er i hele Europa en sjælden naturtype 
som i gamle dage opstod ved kreaturers sommer-
græsning. Sommergræssende kreaturer er efterhån-
den en sjældenhed, men med hjortevildt i dyrehaver 
kan vi opnå samme store biologiske mangfoldighed. 

Det særlige for hjortevildtet er at dyrene ikke be-
høver tag over hovedet om vinteren, men blot kan 
suppleringsfodres i naturen. 
 
Når Naturstyrelsen siden skovloven i 2004 har givet 
private tilladelse til etablering af dyrehaver, har kravet 
været at der ikke må være mere vildt end arealet selv 
kan brødføde, uden indbringning af vinterfoder eller 
gødning. Meningen har været at holde jordens næ-
ringsindhold upåvirket. 

Resultatet har været meget få dyrehaver med me-
get få dyr og dermed et svagt græsningstryk der ikke 
giver den rige biodiversitet som man ellers kunne 
opnå. Og forbuddet mod vinterfodring rummer også 
risikoen for direkte dyremishandling i perioder med 
pludselig og uforudset fodermangel på arealet. 
  Allermest uforståeligt er at Staten selv praktiserer 
vinterfodring med strålende resultater for biodiversi-
teten, landskabets skønhed og friluftslivet. Mest spek-
takulært måske i Jægersborg Dyrehave nord for Kø-
benhavn. 
 
Skovforeningen ønsker at politikerne slår fast at dyre-
haver med vinterfodring kan være et fantastisk værk-
tøj for biodiversiteten og at dette værktøj skal være 
lovligt, også for andre end staten selv.
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NATURA 2000 
 
 
Handleplanerne for Natura 2000-områderne er vedta-
get. Nu skal tilskudsordningerne sættes i værk. Samti-
dig forbereder Naturstyrelsen næste planperiode. 

Skovforeningen arbejder for at sikre bedre lodsejer-
inddragelse end hidtil og at ordningerne bliver mere 
attraktive for ejerne. 
 
 
Naturstyrelsen sendte handleplanerne for de enkelte 
Natura 2000-områder i høring i 2012. Opdaterede 
data var ikke tilgængelige og rammerne for de foreslå-
ede forvaltningstiltag ikke på plads. Desuden var pla-
nerne standardiserede og langtfra altid tilpasset lokale 
forhold. 
 Derfor var planerne svære at forholde sig til for 
lodsejerne. Skovforeningen anbefalede Naturstyrel-
sen: 
 
 Rens handleplanerne for standardtekst som ikke 

vedkommer den enkelte plan. 
 Vær åben for lokalt tilpassede løsninger. 
 Tag stilling til håndtering af problemer som følge af 

klimaforandringer og sygdomme. 
 Husk at dialog med lodsejerne er nødvendig for at 

planerne kommer til at virke i praksis. 
 
Handleplanerne blev endeligt vedtaget i december 
2012. 
 
 
 
Tilskudsordninger til Natura 2000 
 
Naturstyrelsen og kommunerne har som myndigheder 
ansvaret for at gennemføre handleplanerne. Det er 
politisk bestemt at planerne skal gennemføres ved at 
ejere frivilligt søger tilskud til at gennemføre den nød-
vendige naturindsats. Tilskuddene betales fra særlige 
Natura 2000-ordninger. 
 Naturstyrelsen kan snart præsentere to tilskuds-
ordninger til Natura 2000 i skov. Skovforeningen har 
haft løbende dialog med Naturstyrelsen om ordnin-
gerne for at sikre at de bliver fleksible og med rimelig 
betaling til ejerne. 
 Den ene ordning giver mulighed for arealtilskud til 
en række driftstiltag, fx mere naturvenlig drift gennem 
tidsbegrænsede aftaler som bevarer de 10 skovnatur-
typer i Natura 2000. Denne ordning giver også mulig-
hed for tilskud til udlæg af urørt skov og til indsatser 
for særlige dyre- og plantearter.  

Den anden ordning giver tilskud til en grøn driftsplan 
for én eller flere skove på en ejendom. Planen skal 
beskrive hvordan skovnaturtyper og særlige dyre- og 
plantearter vil blive beskyttet. Denne ordning baseres 
på en skriftlig aftale mellem ejeren og Naturstyrelsen 
om at ejeren følger den grønne driftsplan.  
 Ordningerne er desværre bundet op på finansie-
ring fra landdistriktsprogrammet (se side 16). Det 
betyder at ordningerne ikke er attraktive for alle ejere 
af skov i Natura 2000-områderne. 
 
 
 
Ny miljømålslov skal inddrage ejerne bedre 
end foreslået 
 
En ny miljømålslov skal forenkle processen for fx Natu-
ra 2000-planer. 
 Skovforeningen kritiserede det første lovudkast 
skarpt for ikke at inddrage lodsejerne i revisioner af 
planerne for habitatbeskyttelsen. Den manglende 
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NATURBESKYTTELSE 
 
 
Plantesundhed bliver stadig vigtigere 
 
 
Nye skadevoldere står på Europas og Danmarks dør-
trin. De er kommet som følge af klimaændringer og 
øget verdenshandel. 
 Skovforeningen tager sagen dybt alvorligt. 
 
 
Medierne har skrevet meget om blandt andet phy-
tophthora, asketoptørre og asiatisk citrustræbuk, og 
det er kun få eksempler fra en lang række af sygdom-
me og skadedyr der fuldstændig kan ændre Danmarks 
skove, skovbrug og landskaber. 
 Derfor skal plantesundhedsmyndighederne sikres 
de bedste værktøjer til at mindske risikoen for at ska-
devoldere indføres og spredes. 

EU-landene har et betydeligt samarbejde på områ-
det, og EU arbejder på nye regler. 
 
I Danmark er NaturErhvervstyrelsen plantesundheds-
myndighed og kontrollerer den erhvervsmæssige pro-
duktion og omsætning af planter og planteprodukter 
samt træemballage for at forhindre import og spred-
ning af skadevoldere. 
 På www.naturerhverv.fvm.dk ligger Styrelsens 
indsatsplan og faktaark om mange af de aktuelle plan-
teskadegørere. 
 
Skovforeningen deltager i arbejdet for plantesundhe-
den og støtter alle initiativer der kan øge sikkerheden 
for Danmarks og Europas skove. 
 
 

 

Beskyttelseszoner omkring vandboringer 
 
 
Der er indført 25 meter sprøjte-, gødsknings- og dyrk-
ningsfrie zoner omkring boringer der indvinder grund-
vand. 

Erstatningsreglerne er ikke gode nok. 
 
 
Zonerne må ikke tilføres gødning eller pesticider, og 
arealet må ikke dyrkes med jordbehandling, såning 
eller plantning af en eller flere typer af afgrøder eller 
vækster. 

Dyrkningsforbuddet i skov omfatter dog ikke op-
vækst af naturlig vegetation i beskyttelseszonen så 
denne opvækst kan skovejere fortsat udnytte. For 
landbrugsarealer er der rydningspligt efter lov om drift 
af landbrugsjorder. 
 Hvis beskyttelsesarealet vokser sig ind i naturbe-
skyttelseslovens §3, kan ejeren dog inden for et år 
efter lukning af boringen, føre arealet tilbage i driften. 
 Skovforeningen har protesteret mod erstatnings-
reglerne: Kun ejeren af det areal hvor boringen findes, 
kan få betaling for forbuddet. En nabo der er omfattet 
af en del af beskyttelsesarealet (måske oven i købet 
den største del), kan ikke modtage betaling for de 
restriktioner der lægges på dennes ejendom. Det er 
stærkt kritisabelt og urimeligt. 

Men Skovforeningens bemærkninger til lovforsla-
get blev ikke taget til følge. 
 
 
 
Vanskelig beskyttelse af bilag 4-arter 
 
Skovforeningen har gennem flere år sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening arbejdet på en 
pragmatisk og konstruktiv model for beskyttelse af de 
såkaldte bilag 4-arter i EFs habitatdirektiv. 
 Indtil nu er det ikke lykkedes at finde en brugbar 
model der kan rummes inden for landdistriktspro-
grammets rammer. 

Vi arbejder dog videre for at finde holdbare model-
ler til sikring af disse arter. Vi håber i nær fremtid i 
samarbejde med Naturstyrelsen at gennemføre et 
pilotprojekt der herefter kan danne rammer for ud-
formningen af det kommende landdistriktsprogram 
(se side 16).
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JAGT OG VILDT 
 
 
Ulven 
 
 
Ulven er kommet. Dermed kan også forudses store 
problemer for skov- og naturejerne. 
 Skovforeningen støtter anbefalingerne fra et enigt 
Vildtforvaltningsråd. 
 
 
Ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, og Danmark 
har internationale forpligtelser til at beskytte ulve. 

Vildtforvaltningsrådet anbefaler en forvaltnings-
plan. Planen skal sikre at Danmark kan håndtere de 
biologiske, samfundsmæssige og økonomiske udfor-
dringer der følger med ulven. Forvaltningsplanen bør 
have klare mål og være dynamisk så den kan justeres 
med udviklingen. Rådet vil aflevere et forslag til for-
valtningsplan til miljøministeren. 
 Rådet anbefaler at ministeren etablerer ordninger 
der både skal forebygge skader og yde erstatning for 
direkte og indirekte skader ved ulveangreb, ligesom i 
vore nabolande. Og Rådet anbefaler at der omgående 
etableres en erstatningsordning indtil forvaltningspla-
nen er vedtaget. 
 Rådet anbefaler desuden at ministeren iværksæt-
ter en oplysningskampagne om ulven.  
  
Skovforeningen støtter Vildtforvaltningsrådets anbefa-
linger. 
 Efter den indledende eufori over ulven kommer en 
hverdag med konkrete problemer. Erfaringerne fra de 
andre nordiske lande, med meget større naturarealer, 
viser at ulven med sin store mobilitet i et lille tætbe-
folket land vil påvirke naturen, vildtet og jagten dra-
matisk med mange negative konsekvenser for skov- og 
naturejerne. 
 Det er nødvendigt at der snarest findes modeller 
for hvordan samfundet vil forvalte og imødegå de 
mange negative konsekvenser for lodsejerne og be-
folkningen i de berørte områder. 

Bæredygtig Jagt fortsætter samarbejdet 
 
 
Bæredygtig Jagt vil udvikle en certificeringsmulighed 
og følge Vildtforvaltningsrådets midtvejsevaluering af 
udsætningsforliget. 
 
 
 

 
 
 
Bæredygtig Jagt, samarbejdet mellem Skovforeningen, 
Tolvmandssektionen og Jægerforbundet, er blevet en 
succes. Viden om jagt-, vildt- og naturpleje er kommet 
ud til danskerne. 

Det gælder fx historier om selve jagten, hundear-
bejdet, vildtforvalternes job, naturskabelsen og den 
gode mad som vildt er. I 2012 afholdt Bæredygtig Jagt 
for anden gang konkurrencen Årets Vildtret for landets 
dygtigste kokke. 
 Samarbejdet nærmer sig en milepæl: Vildtforvalt-
ningsrådet vil i 2013 evaluere forliget der kræver bio-
topplaner som forudsætning for at udsætte fugle til 
jagt. Denne sag var også anledningen til stiftelsen af 
Bæredygtig Jagt i 2006. Evalueringen vil næppe rokke 
afgørende ved forliget. Men den minder om at kun 
fordi der er skabt en masse natur med de over 250 
biotopplaner, kan udsætninger fortsætte. 

Bæredygtig Jagt vil udvikle en certificeringsmulig-
hed for danske jagtvæsener. Ikke mindst for at kunne 
dokumentere og kommunikere de gode resultater som 
moderne biotop- og vildtpleje skaber. 
 Bæredygtig Jagt er vigtig i arbejdet for at bevare 
mulighederne for jagt i Danmark, herunder udsætning 
af fugle. Skovforeningen ønsker at indsatsen fortsæt-
tes og suppleres med flere initiativer. Blandt andet er 
der brug for videnskabelige undersøgelser af biotop-
planernes faktiske og målbare naturforbedringer.
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FRILUFTSLIV 
 
 
En samlet dansk friluftspolitik 
 
 
Miljøministeren vil formulere Danmarks første natio-
nale friluftspolitik. 

Skovforeningen følger arbejdet tæt. 
 
 
Efter en 350 personers-konference har miljøministeri-
et udpeget friluftspolitiske pejlemærker og principper 
der skal arbejdes videre med. Og indtil august 2013 
kan alle give idéer til hvordan der skabes velfærd og 
arbejdspladser gennem friluftsliv.  
 Desuden skal 9 netværksgrupper arbejde med 
pejlemærkerne og indsamle ideer og udvikle forslag til 
konkrete projekter til realisering af pejlemærkerne. 
 De friluftspolitiske pejlemærker, netværkenes 
forslag og nye forskningsresultater vil i vinteren 2013-
2014 blive fremlagt for Folketinget som Danmarks 
første nationale friluftspolitik. 
 Skovbruget har repræsentanter i alle relevante 
netværk. Vi arbejder i disse netværk for en friluftspoli-
tik som udnytter at frivillige aftaler og samarbejde 
med lodsejerne er det klart bedste værktøj til at skabe 
muligheder for friluftslivet. 
 
 
 
Zonering for friluftsliv i statsskovene 
 
 
Naturstyrelsen vil inddele statens skov- og naturarea-
ler i 3 zoner: Facilitetszone, friluftszone og stillezone. 
 
 
Zoneringen afspejler behovene for at skabe plads til 
både natur og menneskers forskellige aktiviteter. Zo-
neringen skal også hjælpe Naturstyrelsen til at fokuse-
re sine investeringer i friluftsliv gennem overordnet 
styring af organiserede aktiviteter. 
 Skovforeningen mener at den enkelte skovejer, 
også staten, selv må bestemme sine metoder til at 
styre aktiviteterne i skoven, så længe det sker inden 
for lovens rammer. 
 Zonering kan minimere konflikter mellem bruger-
grupper. Eller måske give nye konflikter hvis zonerne 
senere skal justeres. 

Vi vil spændt følge Styrelsens initiativ og erfaringer. 

Mislykket forsøg på administrativ udvidelse 
af adgangsretten 
 
 
Efter at randzoneloven gav offentligheden adgang til 
udyrkede 10 meter-bræmmer, forsøgte Naturstyrelsen 
at udvide adgangsretten gennem en administrativ 
ændring af adgangsvejledningen. 

Skovforeningen fik det stoppet. 
 
 
Den nye randzonelov siger at ”Randzonerne er åbne 
for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang 
dertil, jf. reglerne i kapitel 4, Offentlighedens adgang 
til naturen, i lov om naturbeskyttelse.” 
 Naturbeskyttelsesloven som randzoneloven refere-
rer til, giver offentligheden adgang på udyrkede area-
ler. Det gælder også randzoner. Dyrkede randzoner er 
der derfor ikke adgang på. 
 
Men Naturstyrelsen ændrede herefter adgangsvejled-
ningen og skrev at et høslæt en eller to gange om året 
ikke ville medføre at offentligheden afskæres fra ad-
gang til randzonerne, bortset fra den periode hvor der 
kører maskiner på arealet. 
 Det ændrede markant definitionen af begrebet 
”udyrkede arealer”. Ændringen skete efter alt at 
dømme for at give adgang til samtlige randzonearea-
ler, uanset om de er dyrkede eller udyrkede i den 
hidtidige forstand. 
 Konsekvensen ville yderligere være at offentlighe-
den også fik adgang til mange andre arealer end rand-
zoner, herunder normale græsarealer der indgår i 
omdriften. 
 
På Skovforeningens og Landbrug og Fødevarers foran-
ledning blev miljøministeren og fødevareministeren 
kaldt i åbent samråd hvor Folketingets politikere var 
udstyret med Skovforeningens argumenter. 

På samrådet blev det slået fast at randzoner skal 
være udyrkede i naturbeskyttelseslovens hidtidige 
forstand før der er offentlig adgang. Det kræver en 
varieret flora på arealerne som ikke er domineret af 
kulturgræsser. Randzonearealer må omlægges og isås 
græs hvert 7. år. 

Naturstyrelsens administrative ændring af ad-
gangsreglerne blev herefter annulleret.
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SKAT PÅ SKOV 
 
 
Skovbruget i skattereformen 
 
 
Skattereformen øger ikke skat på jord eller arv. Men 
disse skatter er næppe fredet. 

Skovforeningen ønsker en analyse af disse skatters 
konsekvenser for skovene, sådan som Skovpolitisk 
Udvalg anbefalede i 2011. 
 
 
Mange skovejendomme frygtede højere skat på gene-
rationsskifte, jord og formue i skattereformen. Men 
skovene slap for disse forhøjelser på trods af rege-
ringspartiernes udsagn om det modsatte inden valget. 

Men desværre gør skattereformen heller ikke no-
get for at løse de store problemer som skovene allere-
de bliver påført af skatterne. 

Skovene rammes særligt hårdt af arve- og jordskat-
terne fordi de skal betales uanset om virksomheden 
har overskud eller ej. Det trækker kapital ud af virk-
somhederne til skade for den langsigtede skovdrift og 
udvikling af naturværdierne. 

Skatter og afgifter forringer dansk skovbrugs kon-
kurrencevilkår overfor fx svensk og tysk skovbrug hvor 
politikerne for længst har indset de negative konse-
kvenser og derfor i praksis allerede har afskaffet disse 
skatter og afgifter for skovene. 

Den høje beskatning i Danmark modvirker investe-
ringer i skovenes træproduktion og udvikling af natur-
værdier og dermed skovenes beskæftigelse og udvik-
ling. Det kan forhindre skovbruget i at levere de ydel-
ser som samfundet efterspørger. 

Højere skat på arv, jord og formue er stadig reelle 
risici i de kommende år. Vi glæder os dog over at op-
positionen i forhandlingerne om vækstpakken ville 
fjerne arveafgiften for familieejede virksomheder og 
fik reserveret midler som senere kan bruges til dette 
formål. 
 
Skovforeningen prioriterer det højt at få afskaffet eller 
sænket de skatter der udhuler skovbrugets kapital-
grundlag og forringer erhvervets konkurrenceevne. 

Vi vil holde politikerne fast på den brede enighed 
om at skovbruget skal være økonomisk bæredygtigt.  

Skovpolitisk udvalg anbefalede allerede i 2011 at 
der blev gennemført en analyse af sammenhængen 
mellem beskatningen af skov og konsekvenserne for 
skovdriften. Skovforeningen arbejder fortsat for at 
dette arbejde bliver gennemført. 

Vort mål er at få fjernet både arve- og jordskat på 
skov til gavn for opbygningen af produktive skove med 
stort naturindhold. 

Skovkonto – til hverdag og til stormfald 
 
 
Skovforeningen har bedt skatteministeren om en skov-
kontoordning der både kan bruges generelt af skovene 
og i særtilfælde som fx stormfald. 
 
 
Efter merhugstfradraget blev fjernet i 2005 har Skov-
foreningen forgæves søgt at få politikerne til at gen-
indføre det. Derfor foreslog vi i Skovpolitisk Udvalg 
2010-2011 at der etableres en skovkontoordning som i 
flere nabolande. Et enigt udvalg støttede forslaget. 

Men skatteministeren har over for Skovforeningen 
afvist forslaget fordi virksomhedsordningen allerede 
har en konjunkturudligningsordning. Den ordning kan 
dog ikke løse de problemer som skovenes meget vari-
erende indtægter medfører. Blandt andet skal der 
under alle omstændigheder betales en a conto skat. 

Skovforeningen arbejder videre med etableringen 
af en skovkontorordning.  
 
 
 
2012-vurdering stort set uændret 
 
De offentlige vurderinger af skovejendomme i 2012 
var stort set uændrede fra 2010. Vurderingerne skal 
afspejle ejendommenes værdier i handel og vandel på 
vurderingstidspunktet, og for skovene er det fortsat 
langt højere end indtjeningsevnen berettiger. 
 Derfor er skovene særligt belastede af skat på jord 
og arv. 
 
 

 
 

Udviklingen i ejendomsvurderingen af skov 
 i kr. pr. ha, korrigeret til 2012-priser.
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SKOVDRIFT 
 
 
Fortidsminder skal ikke være påskud til 
skovejeres finansiering af museumsdrift 
 
 
Skovforeningen oplever flere sager hvor Kulturarvssty-
relsen kræver retablering af fortidsminder for ejerens 
regning. Skovforeningen følger udviklingen nøje. 
 
 
Fortidsminder er beskyttede efter museumsloven. Det 
betyder blandt andet at arealets tilstand ikke må æn-
dres inden for 100 meter fra et beskyttet fortidsmin-
de. Der må heller ikke fx etableres hegn, tilplantes, 
placeres campingvogne eller stables træ over længere 
tid i denne beskyttelseszone. I eksisterende skov må 
der dog genplantes indtil 2 meter fra fortidsmindets 
fod. Der er ingen pligt til at rydde selvsåede træer. 
 Hvis der plantes på fortidsmindet eller dets jordlag 
forstyrres af anden menneskelig aktivitet, kan ejeren 
blive afkrævet retablering. Hvis museet ikke skønner 
at ejeren kan retablere på betryggende måde, kan 
museet gøre det selv for ejerens regning. 

Det er overordentlig dyrt, blandt andet med krave-
ne til forudgående og efterfølgende dokumentation. 

Skovforeningen følger udviklingen. Vi kan ikke ac-
ceptere at restaureringsprojekter i realiteten medfører 
at ejeren finansierer museernes ordinære drift. Risiko-
en er der: Vi har konstateret at der for vidt forskellige 
genopretningsprojekter er fremsendt specificerede og 
påfaldende ens budgetter for genopretningen. 

 
 

Jættestue i Tvede Skov, Langeland 

Afbrænding af hugstaffald kan fortsætte 
 
 
Skovforeningen har afværget et stop for skovbrugets 
afbrænding af hugstaffald. 
  
 
Beredskabsstyrelsens oplæg til ny bekendtgørelse om 
afbrænding så ud til at forhindre skovbrugets praksis 
for afbrænding af hugstaffald. Bekendtgørelsen kræ-
ver, rimeligt nok, at afbrænding skal ske under opsyn 
så længe der er risiko for utilsigtet brand. 

Men skovbruget kan ikke afbryde afbrænding af 
kvas for at genoptage den dagen efter, og der kan ikke 
være konstant opsyn ved afbrændingerne. 

Skovforeningen har nu fået Beredskabsstyrelsens 
bekræftelse af vores fortolkning af bekendtgørelsen: 
Afbrænding af hugstaffald i skove kan ske uden opsyn 
når der ikke længere er fare for at ilden spreder sig. 
Skovbrugets praksis kan derfor fortsætte uændret. 
 
 
 
Ulovligt affald i skovene 
 
 
Medieomtale har givet ny opmærksomhed på skove-
nes gamle problem med ulovligt affald. 
 Skovforeningen arbejder for en bedre og bredere 
brand-, tyveri- og hærværksordning. 
 
 
Ingen har tal for problemets omfang eller udvikling. 
Der er heller ingen dokumenterede årsager til udvik-
lingen hvor fx aflæsninger af byggeaffald opleves som 
et stigende problem i mange skove. 

Skovforeningen er i dialog med Dansk Byggeri om 
sagen, og vi søger at kortlægge problemet nærmere. 

Skovejernes dilemma er at affald bør fjernes straks 
for ikke at tiltrække mere affald. Men kun få har res-
sourcer til at opdage affaldet og fjerne det i tide. 

Brand-, tyveri- og hærværksordningen løser ikke 
problemet. Den er svær at gennemskue og at bruge da 
den både kræver politianmeldelse og ansøgning til 
Naturstyrelsen. 

Skovforeningen arbejder med Naturstyrelsen om 
en smidigere og bredere ordning som også dækker 
fjernelse af affald smidt langs offentlig vej. Vi foreslår 
også at kommunerne som i forvejen er affaldsmyndig-
hed, får den praktiske opgave med at fjerne affaldet. 

Alle kan se urimeligheden i at skovejerne får reg-
ningen og arbejdet med at fjerne ulovligt affald. 
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Herkomstkontrollen skal finansieres 
 
 
Herkomstkontrollen spiller en stor rolle for kvaliteten 
af fremtidens skov. Skovforeningen har foreslået at 
finansloven finansierer kontrollen, men det kan ikke 
lade sig gøre. Vi søger nu alternativer. 
 
 
Herkomstkontrollen betales i dag af de enkelte til-
meldte ejendomme. Hvis der ikke findes alternativ 
finansiering, vil stadigt flere bevoksninger og ejen-
domme blive afmeldt. Dermed er der risiko for at den 
genetiske variation i udbuddet af plantemateriale 
mindskes på et tidspunkt hvor der er brug for det 
modsatte, blandt andet på grund af klimaændringer. 
 Skovrådet har flere gange drøftet Skovforeningens 
ønske til finanslovfinansiering af herkomstkontrollen. 
Og Skovforeningen har bedt fødevareministeren direk-
te om at sikre en offentlig finansiering af arbejdet. 

Vi har fået afslag. Samtidig arbejder EU-
kommissionen på nye forordninger om frø og planter 
hvor det kræves at hele kontrollen skal brugerfinansie-
res. Også af denne grund må vi regne med at den 
fremtidige kontrol skal være brugerfinansieret. 
 Derfor har Skovforeningen samlet interessenterne 
for at finde alternative finansieringsmodeller for kon-
trollen. 
 
 
 
Genoplivning af produktionsafgifter for 
juletræer og pyntegrønt 
 
I 2009 blev produktionsafgiftsfonden for juletræer og 
pyntegrønt opløst efter finanslovsbevillingen blev 
fjernet. 
 Derefter bad Juletræsforeningen og Skovforenin-
gen Miljøministeriet genoplive ordningen, også selvom 
det bliver udelukkende med producentmidler. Nu er 
Miljøministeriet og Justitsministeriet kommet frem til 
at ordningen kan genoplives. 
 Det hilser Skovforeningen velkommen. Genopliv-
ningen kan få stor betydning for udviklingen af den 
danske produktion og eksport af juletræer og pynte-
grønt. 

SKOVREJSNING 
 
 
Skovrejsningen går for langsomt 
 
 
Siden Folketinget i 1989 vedtog målet om fordobling af 
Danmarks skovareal, har tempoet i tilplantningen slet 
ikke kunnet opfylde målsætningen. Hvis målet skal 
nås, må politikerne fjerne fælderne i skovrejsningsord-
ningen og følge Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger. 
 
 
Landmænd der planter skov risikerer at gå i en fælde: 

EU kan ændre enkeltbetalingsordningens betingel-
ser så landmandens betaling bliver mindre eller helt 
forsvinder før planlagt. Men arealet er nu blevet fred-
skov. Dén risiko for økonomi og handlefrihed bremser 
naturligvis landmænds lyst til at plante skov. 
 Hvis Danmark vil have mere fart i skovrejsningen, 
må fælderne for landmændene fjernes. Ejere som 
aftaler med staten at plante skov, skal kunne regne 
med at aftalens vilkår gælder i hele aftaleperioden. 
 Også nye redskaber kan øge skovrejsningen: 
 
 Kommunerne bør udpege flere arealer end de 

nuværende 6 % til skovrejsningsområder og i sam-
arbejde med lodsejerne. 
 

 Fjern kravet om evigtvarende fredsskovpligt når 
ejeren kun bliver betalt for investeringen i én ge-
neration af skov. 
 

 Indfør fuld fradragsret i indkomståret – også for 
beløb på mere end 25.000 kr/år. Indfør også gerne 
150 % fradrag af tilplantningsomkostningerne. 
 

 Fjern jordskatten i de første 20-30 år efter plant-
ning hvor der ikke er netto-indtægter fra arealer-
ne. 
 

 Øg betalingen for tilplantning af større arealer til 
større træproduktion til gavn for CO2-regnskabet, 
klimaet, vækst og arbejdspladser i skovbruget, træ-
industrien og energisektoren. 

 
 Betal dele af skovrejsningen ved salg af CO2-

kreditter. 
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK OG DANSKE KONSEKVENSER 
 
 
Krav om dokumentation for træets lovlighed 
 
 
Med EU’s tømmerforordning er det nu ulovligt og 
strafbart at sælge ulovligt fældet træ inden for EU. 

Skovejere der sælger træ, skal have et system som 
dokumenterer at der er taget fornødne forholdsregler 
for at sikre at træet er lovligt fældet. 
 
 
Naturstyrelsen har på Skovforeningens 5 skovkreds-
møder i februar-marts 2013 præsenteret reglerne og 
hvordan de danske myndigheder tror at ville admini-
strere dem. Flere ting er uklare endnu, og det kan true 
skovejerens retssikkerhed. Fx er det uklart om en 
skovejer kan få erstatning hvis tømmer uberettiget 
tilbageholdes fra markedet og mister værdi under 
sagsbehandlingen, fx efter svampeangreb. Skovfor-
eningen arbejder for at sikre skovejerens retsstilling. 
 Skovforeningen fortsætter dialogen med Natursty-
relsen for at finde pragmatiske og rimelige løsninger til 
håndtering af salget af dansk træ. Der bliver skrevet en 
vejledning om hvilke lovovertrædelser der kan aktive-
re tømmerforordningen, hvilke konsekvenser over-
trædelser kan få og hvordan skovejerne bedst sikrer 
sig mod problemer. Det er ikke tilfredsstillende at 
skovejerne mangler en vejledning til en lov som har 
skullet følges siden 3. marts. Skovforeningen presser 
på for at få vejledningen færdig. 
 
 
 
Ny EU skovstrategi 
 
 
Skovbrug er ikke en del af EU-traktaten så skov er et 
nationalt anliggende i EU. Men meget EU-politik påvir-
ker skovenes vilkår. Skovforeningen arbejder for en 
skovstrategi i EU som værn mod hovsapolitik. 
 
 
Skovbrug er fx påvirket af EU's politikker for biodiver-
sitet, energi, landbrug, landdistriktsudvikling, konkur-
rence, frihandel og plantesundhed. 
 EU vedtog i 1998 en skovstrategi som nu bliver 
genforhandlet. Skovforeningen arbejder gennem vore 
nordiske og europæiske organisationer, NSF og CEPF, 
for at den kommende skovstrategi bliver grundlaget 
for al EU-politik der påvirker skove og skovbrug. Det er 
nødvendigt for at finde langsigtede, holdbare og 
sammenhængende løsninger, både i EU og nationalt. 

Ny landdistriktsforordning i EU og nyt 
landdistriktsprogram i Danmark 
 
 
I et par år har EU forhandlet om en ny landbrugsre-
form og herunder en ny landdistriktsforordning. 

Den skaber rammerne for danske tilskudsordninger 
til skov under landdistriktsprogrammet. 

Skovforeningen arbejder for landdistriktsprogram-
met kommer til at omfatte skovene. 
 
 
Skovforeningen har påpeget for den danske minister 
og via CEPF for ministerrådet og parlamentet at den 
nuværende forordning ikke kan håndtere alle skovpo-
litiske initiativer. 

Vi arbejder derfor for at landdistriktsforordningen 
udvikles når det gælder natur og miljø så ordningerne 
både er attraktive for ejerne og tager højde for natu-
rens realiteter, fx dynamikken. 
 En ny landdistriktsforordning bør fortsat skulle 
fremme både land- og skovbrugets konkurrenceevne. 
Men i udkastet til forordning er fremme af skovbru-
gets konkurrenceevne taget ud af formålsparagraffen. 

Udkastet kræver også en skovbrugsplan for ejen-
domme over en vis størrelse som betingelse for til-
skud. Det har Skovforeningen stærkt frarådet som en 
urimelig byrde for især små skovejere. 
 
Danmark forbereder et landdistriktsprogram som skal 
gælde 2014-2020 inden for rammerne af landdistrikts-
forordningen. Landdistriktsprogrammet skal give be-
folkningen gode muligheder for at leve i og af landdi-
strikterne. 

Skovene og deres produkter er vigtige for landdi-
strikterne. Men det nuværende program udnytter slet 
ikke den nuværende forordnings muligheder for skov-
bruget. 

Skovforeningen har sendt forslag til politikerne og 
til Natur- og Landbrugskommissionen (se side 4). 
Blandt andet om: 
 Bæredygtig skovdrift 
 Biodiversitet 
 Uddannelse og kurser 
 Klima og CO2 
 Produktudvikling og samarbejder 
 Skovrejsning. 
 
Vi arbejder for at politikkerne tager vores forslag med 
til gavn for både udviklingen i landdistrikterne, befolk-
ningen, skovene, naturen, miljøet og skovbruget.
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UDDANNELSER 
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etableret en bedre kontakt mellem de studerende og 
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I 2013 er gennemført en skovbrugsaften på Skovsko-
len hvor de studerende har mødt praktikere fra det 
private skovbrug og fået introduceret mentorordnin-
gen. 
 Styregruppen har også udarbejdet et ekskursions-
kodeks for at få gennemført flere og fagligt bedre 
skovekskursioner i løbet af studiet. 
  Skovforeningen fortsætter arbejdet for at styrke 
det skovbrugsfaglige indhold i uddannelsen og de 
studerendes erhvervsparathed på skov- og landskabs-
ingeniørstudiet.
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DE PRIVATE SKOVES ØKONOMI 
 
 
Bedre resultater i 2011 
 
 
Det gik forholdsvis godt for den traditionelle skovdrift i 
2011 ligesom i 2010.  
 
 
Årets resultat før renter, afdrag og aflønning til ejer 
var et overskud på 1490 kr./ha. Det er moderat bedre 
end 2010-resultatet på 1360 kr./ha (ikke inflationskor-
rigeret). 

Traditionel skovdrift (træ, pyntegrønt og juletræer) 
gav et overskud på 656 kr./ha. Træproduktionen hav-
de størst andel i stigningen. Derved slog resultatet for 
den traditionelle skovdrift 2010’s rekord som det bed-
ste resultat for traditionel skovdrift i 10 år. 

Andre indtægter, fx jagt og udlejning, faldt til 859 
kr./ha efter en jævn stigning gennem mange år.  
 Omkostninger til administration, vej, vand, skat, 
sociale omkostninger og øvrige generalomkostninger 
faldt meget lidt fra -1069 kr./ha i 2010 til -1048 kr./ha.  
 
Øerne, samlet resultat: 1805 kr./ha 

Traditionel skovdrift: 786 kr./ha, en stigning i for-
hold til 542 kr./ha i 2010. 

Andre indtægter, fx jagt og udlejning, faldt margi-
nalt til 1020 kr./ha. Det samlede resultat er det bedste 
i et årti. 
 

Jylland udenfor heden, samlet resultat: 1805 kr./ha 
Traditionel skovdrift: 1172 kr./ha som er det høje-

ste resultat for de tre landsdele i 2011. Men der var 
samtidig et mærkbart fald i andre indtægter fra 820 
kr./ha til 608 kr./ha. Det samlede resultat er bedre end 
i 2010 (1.406kr./ha).  
 
Hedeplantagerne, samlet resultat: 834 kr./ha 

Traditionel skovdrift: -88 kr./ha. Det er igen i år et 
reduceret underskud (-103 kr./ha i 2010), og det klart 
mindste underskud i et årti. Men andre indtægter (851 
kr./ha) og tilskud (76 kr./ha) var også mindre end i 
2010. Det samlede resultat er faldet i forhold til 2010 
(915 kr./ha), men er stadig det næsthøjeste i et årti.  
 
 
Modelberegning: Minus 140 kr./ha 
 
På trods af de gode resultater i 2011, har mange skove 
fortsat rød bundlinje når renteudgifterne medregnes. 

I modelberegningen nedenfor forudsættes en be-
låning på 50 % af den offentlige vurdering, svarende til 
den langsigtede virkning af arveskatten. Belåningen er 
en kombination af flexlån og fastforrentet lån, baseret 
på Realkredit Danmarks statistik for kombinerede 
ejendomme. 
 Med den forudsætning fik de private skove i 2011 
et resultat på ca. -140 kr./ha i gennemsnit. Det er lidt 
dårligere end i 2010 (-100 kr./ha). 

 
 

 
 

Modelberegning for økonomien på én ha. dansk privat skov, 
inklusive renteudgifter ved belåning på 50 %, eksklusive aflønning af ejer 
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Modelberegning for økonomien på én ha. dansk privat skov, 
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Send dine regnskabstal til Skovforeningen 
 
Vi beder alle private skove bidrage med lidt arbejde 
ved at udfylde Skovforeningens skema så snart sko-
vens regnskab i øvrigt er klart. 

Se det som en chance for at gennemgå tallene in-
den de skal indberettes til Skat. 

Skemaet kan både udfyldes på papir og på nettet 
via regnskab.skovforeningen.dk. 

Skovforeningen tilbyder assistance til dem der ikke 
har indberettet tidligere. 

 
 
 
 
 
Vi har brug for dine tal 
 
 
Skovforeningens statistik over de private skoves øko-
nomi er afgørende for vores politiske arbejde. 
 
 
Skovforeningen har i over 70 år udgivet årlige oversig-
ter over de private skoves regnskabstal. Ingen andre 
indsamler systematisk disse tal, så uden dem har vi 
intet samlet 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. 

Statistikken tjener tre formål: 
 
• Den er Skovforeningens vigtigste, stærkeste og helt 

afgørende politiske redskab over for politikere, 
myndigheder, andre interessegrupper og resten af 
verden.  

 
• Den giver et sammenligningsgrundlag, både for det 

samlede skovbrug og for de enkelte medvirkende 
skove som kan se egne resultater i forhold til an-
dres. De deltagende skove kan sammenligne egne 
regnskabsdata direkte med andre skove af lignen-
de størrelse og beliggenhed.  

  
• Den bruges som undervisningmateriale på skov-

brugets uddannelser. 
 
 

Nyt navn, nyt layout og nu i farver 
 
 
I 2012 blev regnskabsstatistikken moderniseret. Den 
fik farver og et layout hvor grafer, tekster og skemaer i 
højere grad understøtter hinanden. Og den skiftede 
navn fra ”Regnskabsoversigter” til ”Private Skoves 
Økonomi”. 
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TRÆMARKEDET GENNEM 2012 
 
 
Løvtræ 
 
 
Også igennem 2012 har priserne på B- og C-kævler af bøg, eg og ask været en del mere stabile end for A-kævler. 
2012 bød i det hele taget på et år uden markante prisændringer for løvtræet. 
 
 

  

 
 

 

Bøg 
 
Prisen på C-kævler bevægede sig over 400 kr./m3 i 
2011 og lå ret stabilt på dette niveau igennem 2012 og 
ind i 2013. B-kævler lagde sig også omkring et ret sta-
bilt prisleje i samme periode. Middelprisen på A-
kævler udviste derimod store svingninger og en lettere 
nedadgående tendens gennem 2012 og de første to 
måneder af 2013. 

Derved kom den samlede middelpris for bøgekæv-
ler til at svinge en del, men omkring et rimeligt kon-
stant prisleje.  
 
 
 
 
Eg 
 
Priserne på egekævler indberettet til prisstatistikken 
havde ingen markante udsving for nogen af kvaliteter-
ne gennem 2012. I begyndelsen af 2013 steg de indbe-
rettede priser på tværs af kvaliteter. 

Til gengæld blev der kun indberettet få og små 
handler af egekævler i december 2012, januar og fe-
bruar 2013 (ca. 570 m3) sammenlignet med samme 
periode året før (ca. 2270 m3).  
 
 
 
 
 
Ask 
 
Sammenlignet med de foregående år blev udsvingene 
på prisen af ask mindre i 2012 på tværs af sortimenter. 

Askekævler af A-kvalitet havde dog stadig store 
prisudsving sammenlignet med de andre træarter. 
Priserne på A- og C- kævler faldt overordnet set i slut-
ningen af 2012 og de to første måneder af 2013, mens 
prisen på B-kvaliteten hoppede op over 1.000 kr./m3 
og blev der. 

Samlet set gav det på tværs af sortimenter et år 
med et yderst stabilt prisleje.
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Nåletræ 
 
 
Nåletræmarkedet har igennem 2012 og de første måneder af 2013 ligesom løvtræmarkedet været kendetegnet af et 
ret stabilt prisniveau med generelt mindre udsving mellem månederne. Bortset fra energitræet. 
  
 

 
 

 
 

 

Uafkortet tømmer 
 
De indberettede langtømmerpriser svingede omkring 
et rimeligt stabilt prisleje lige over 400 kr/m3. Priserne 
i 2012 på rødgran lå kun en smule over priserne på 
langtømmer af de andre hvide nålearter. 

2012 (picea m.fl.) og 2013 (rødgran) var det første 
år i prisstatistikkens historie hvor der var måneder 
uden salg af uafkortet tømmer indberettet til prisstati-
stikken. 
 
 
 
 
 
 
Korttømmer 
 
Rødgran korttømmer-priserne begyndte ved 400 
kr./m3 først i 2012 og nåede igen dette niveau omkring 
september. Så dykkede prisen en gang mere og nåede 
så igen op til dette niveau i de to første måneder af 
2013. 

Picea m.fl. korttømmeret bevægede sig på et sta-
bilt leje lige over 350 kr./m3.  
 
 
 
 
 
 
Cellulose- og emballagetræ 
 
Mængden af cellulosetræ af både rødgran-sitkagran 
sortimentet og af det andet blandede nål indberettet 
til prisstatistikken aftog gradvist igennem 2012. 

Til gengæld var prisudviklingen ret stabil og viste 
kun en lettere stigning mod slutningen af 2012 og 
begyndelsen af 2013. Der blev indberettet forholdsvis 
lidt emballagetræ i sidste halvdel af 2012 og de to 
første måneder af 2013. 

Sideløbende med de små indberetninger af rødt 
emballagetræ, faldt den omsætningsvejede middelpris 
på samme.  
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På vej til en bedre prisstatistik for flis 
 
En markedsgruppe blev nedsat i 2011 for at se på 
tekniske emner af betydning for et velfungerende 
marked.  

Gruppen gik blandt andet i gang med at diskutere 
hvordan markedet for træflis kan gøres mere gennem-
sigtigt for den enkelte skovejer gennem oplysning. 
 Gruppen gik derfor i gang med at samle viden om 
flis-markedet for at formidle denne viden i Skoven. 
Under bearbejdning af de indgående oplysninger blev 
det besluttet at forsøge at systematisere indberetnin-
ger af flispriser til prisstatistikken i større grad end 
hidtil. 

Skove som indberetter til prisstatistikken blev bedt 
om at udspecificere flis-indberetninger i forhold til 
bestemte parametre over en tidsperiode. 

Forsøget blev sat i gang i februar 2013 og indsam-
lingen af data fortsatte til april. De første analyser af 
den indsamlede data begynder i maj 2013. 

Resultaterne af dette arbejde vil blive bragt i Sko-
ven sammen med de kommende artikler om flismar-
kedet. 

 
 
 
 
Energitræ 
 
Priserne på indberettet energitræ viste større sving 
mellem månederne i 2012 end der før er set i prisstati-
stikken. Der blev registreret nogle forholdsvist høje 
priser i januar, februar og april 2012 (omkring 320 
kr./m3), men priserne faldt til gengæld efterfølgende 
til en pris som sidst blev set i begyndelsen af 2010. 

Inden 2012 har prisniveauet ellers været jævnt sti-
gende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genkender du billedet? 
 
Ovenstående beskrivelse af træmarkedet er udeluk-
kende 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. 
 

18 forhandlere tilknyttet danske skove indberetter 
i øjeblikket deres handler hver måned hvorefter disse 
data tjekkes og bearbejdes. Statistikkerne for de en-
kelte måneder udgives tidligst en måned efter den 
seneste handel er indberettet. 
 Indberetningerne er fuldt fortrolige. Skovforenin-
gen modtager og behandler data efter en fast proce-
dure som sikrer fortroligheden. 
 Kontakt Skovforeningen og få mere at vide om 
hvordan du kan bidrage til prisstatikken. 
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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. 
 

18 forhandlere tilknyttet danske skove indberetter 
i øjeblikket deres handler hver måned hvorefter disse 
data tjekkes og bearbejdes. Statistikkerne for de en-
kelte måneder udgives tidligst en måned efter den 
seneste handel er indberettet. 
 Indberetningerne er fuldt fortrolige. Skovforenin-
gen modtager og behandler data efter en fast proce-
dure som sikrer fortroligheden. 
 Kontakt Skovforeningen og få mere at vide om 
hvordan du kan bidrage til prisstatikken. 
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CERTIFICERING 
 
 
 
Skovforeningens anbefaling om certificering  
 
Skovforeningen opfordrer alle skovejere til at overveje 
at lade skovdriften certificere. 

Der er flere anerkendte ordninger. Skovforeningen 
har deltaget i revisionen af PEFC-ordningen. Vi anbefa-
ler særligt skovejerne at overveje denne ordning som 
giver metodefrihed i skovdyrkningen. 
 
 
 
 
PEFC’s nye danske standard er klar 
 
Den reviderede danske PEFC-ordning har gennemgået 
den omfattende godkendelsesproces i PEFC Internati-
onal og ventes klar til brug i maj 2013. 
 Skovforeningen deltog aktivt i revisionen af ord-
ningen som nu giver skovbruget større metodefrihed.  
 
 
FSC reviderer sin danske skovstandard 
 
Skovforeningen har nedsat en referencegruppe der 
skal hjælpe FSC’s nye danske skovstandard til at blive 
mere bæredygtig, rummelig og billig. 
 Gruppen består af repræsentanter fra alle dele af 
skovbruget. Gruppen formulerer mandatet til Skovfor-
eningens repræsentant i FSCs arbejdsgruppe som 
udvikler den nye standard. 
 Skovforeningen har samme ønsker til den kom-
mende FSC-standard som til den netop reviderede 
PEFC-standard. Ordningen skal være: 
 
 Bæredygtig: Standarden skal beskrive en skovdrift 

som beskytter og udvikler skovenes produktion af 
træ, biodiversitet, oplevelser, rent grundvand og 
mange andre værdier – og som muliggør at kom-
mende generationer kan nyde godt af disse værdi-
er i mindst samme omfang som vores generation. 
 

 Rummelig og billigere end nu: Danske skoves om-
kostninger ved at blive certificeret er tilsyneladen-
de større end for skove i andre lande. Det bør være 
billigere for danske skove at blive certificeret så de 
kan konkurrere på lige vilkår med vore naboer. 

 
FSC har forlænget sin tidsplan og forventer at arbejdet 
afsluttes i løbet af 2013. 
 

Status for certificering i Danmark 
 
Det samlede certificerede areal i Danmark er cirka 
254.000 ha. 
 Det er en beskeden stigning i det seneste år, både 
for PEFC og FSC. Det skyldes dels at enkelte certifikater 
er sagt op, dels at flere skovejere har ventet på den 
nye danske PEFC-standard. 

Langt de fleste offentlige skove er dobbeltcertifice-
rede, mens de fleste private vælger PEFC alene. Kun et 
lille areal er certificeret med FSC alene. 
 
 

 
 

Danmarks certificerede skovareal i ha. 
 

 
 
Certificering politisk set 
 
Certificering er private initiativer. Certificering doku-
menterer at en skov drives efter visse regler. Certifice-
ring giver typisk lettere adgang til markedet der oftere 
kræver certificeret træ. 
 Politisk bliver certificering ofte brugt som eksem-
pel på hvad bæredygtig skovdrift indebærer og hvor-
dan det kan dokumenteres. Fx har EU overvejet om 
eksisterende certificeringsordninger kan bruges som 
basis for bæredygtighedskriterier for biomasse til fast 
biobrændsel. 
 Skovforeningen arbejder for at certificering forbli-
ver et frivilligt, markedsdrevet værktøj og ikke ender 
som et politisk krav for at skovejerne kan afsætte 
deres træ.
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SKOVFORENINGENS RÅD ER PENGE VÆRD 
 
  
Skovforeningen rådgiver på mange områder af betyd-
ning for skov og natur. For eksempel: 
 
 
 Konkrete enkeltsager, både store og små. Fx sager 

om fredning, ekspropriation, erstatning, beskyttel-
seslinjer, vandløb, byggeri og adgang. 
 

 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 herlig-
hedsværdi 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. 
 Vi rådgiver også ikke-medlemmer som betaler fuld 
pris. Medlemmer betaler det halve. 
 
 
 
Sankning: Folder og vejledning om sikkerhed 
 
Hvert år kommer mere end 500 selvskovere og sanke-
re til skade med motorsav, rundsav og økse. I de første 
måneder af 2013 har der desværre også været ulykker 
med dødelig udgang. 

Skovforeningen har sammen med Naturstyrelsen 
og Branchearejdsmiljørådet (BAR) skrevet en letlæst 
vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning 
og en folder til udlevering til selvskovere og sankere. 

Vejledningen handler om personligt sikkerhedsud-
styr, motorsavens vedligeholdelse, arbejdets tilrette-
læggelse, hvis skaden sker, kurser i brug og vedlige-
holdelse, lovgivning, ansvar og forsikring. 

Folderen gengiver kortfattet kravene til sikkerhed 
og adfærd ved selvskovning og sankning. 

Hent folderen og vejledningen på 
www.skovforeningen.dk. 
 

Boligudlejning: Rådgivning og annoncering 
 
 
Få gratis rådgivning om din boligudlejning hos Ejen-
domsforeningen Danmark. 
 Og annoncér dine boliger gennem Skovforeningen. 
Det virker. 
 
 
Som skovejende medlem af Skovforeningen kan du 
trække på Ejendomsforeningen Danmarks ekspertvi-
den om boligudlejning. Kontakt Skovforeningen hvis 
du har spørgsmål eller brug for rådgivning. Så skaffer 
vi kvalificerede svar fra Ejendomsforeningen. 
 Du kan også modtage Ejendomsforeningens med-
lemsblade ”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 Skovfor-
ningen hvis du vil abonnere på disse blade. 
 
Vi tilbyder medlemmerne at annoncere udlejningsbo-
liger på boligportalen lejebolig.dk med særlige fordele: 
 
• 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 mar-

kedsfører på http://naturbolig.lejebolig.dk 
 
Tilbagemeldingerne tyder på at annoncerne virker og 
fører til mange henvendelser. 
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SALG AF SUNDHED OG TRIVSEL 
 
 
Der er vigtige perspektiver i at professionalisere skov-
brugets velfærdsydelser: 
 
 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. 

 
 
Idekatalog om sundhed 
 
Skovforeningen har udarbejdet hæftet ”Sundhed og 
livskvalitet i naturen – et idekatalog”. Hæftet er pri-
mært rettet til kommuner, organisationer og andre 
som vil bruge naturen til sundhedsfremme og fore-
byggelse. 

Hæftet er udgivet af naturvejlederordningens 
sundhedsnetværk. Det er gratis og ligger på 
www.natur-sundhed.dk. 

 
 
 

 
 

Private skove til fremme af folkesundheden 
 
Skovforeningen påbegyndte i 2012 et demonstrati-
onsprojekt sammen med Kærehave Skov og Ringsted 
Kommune. 

Projektet skal vise hvordan private skovejere og 
kommuner kan samarbejde om at fremme borgernes 
trivsel og sundhed. 

Projektet afsluttes sidst i 2013. Det er finansieret af 
Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og 
Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. 

Læs mere om Kærehaveprojektet samt rapporten 
”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov” på 
www.skovforeningen.dk. 
 
 
 
Skovforeningens naturvejledning 2013-15 
 
Skovforeningen får løntilskud til naturvejledning i 
2013, 2014 og 2015 fra friluftslivets tipsmidler. 

Vi skal udvikle lokale samarbejder mellem private 
skovejere, kommuner og andre relevante aktører om 
at øge borgernes trivsel ved hjælp af natur. Opgaverne 
bliver blandt andet:  
 at afslutte og formidle erfaringerne fra Kæreha-

veprojektet  
 at igangsætte samarbejder i 2-3 kommuner 
 at indsamle dokumentation af de effekter borger-

ne har af at være i naturen 
 at udbrede viden og erfaringer om at øge borger-

nes trivsel ved hjælp af natur 
 at være tovholder for naturvejlederordningens 

sundhedsnetværk. 
 
 
 
Vi søger skovejere 
 
Vi søger skovejere der er interesserede i at udvikle 
forretningsgrundlaget for deres skov. 
 Kontakt Skovforeningen hvis du har en konkret ide 
til et projekt i din skov. Projektet skal øge borgernes 
trivsel i samarbejde med din kommune og gerne andre 
parter.
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MØDER OG EKSKURSIONER 
 
Skovkredsmøder og ekskursioner 
 
 
Siden maj 2012 har der været afholdt 10 skovkreds-
møder, inklusive 4 ekskursioner med disse temaer: 
 
 Skovforeningens demonstrationsprojekt i Kæreha-

ve ved Ringsted om samarbejde mellem en privat 
skov og kommunen om at øge borgernes trivsel. 
 

 Dinesen Gulve i Jels som producerer massive plan-
kegulve, især af douglas og eg og især til eksport. 
 

 Skovdyrkning, restaurantudlejning, boligrenove-
ring, hundeskov og helligkilder. 
 

 Fra skovrejsning til god skov. 
 
5 skovkredsmøder afholdt fra 27. februar til 11. marts 
2013 satte ny rekord: 

I alt over 300 medlemmer og ikke-medlemmer 
kom for at høre Naturstyrelsen præsentere de nye 
krav til skovejerne om dokumentation for træets lov-
lighed ifølge EU's tømmerforordning (se side 16). 
 
 
 
Medlemsmøder om randzoner og salg af 
naturværder 
 
 
Skovforeningen afholdt 3 velbesøgte medlemsmøder i 
2012 om styring af færdslen i randzoner og om de 
politiske ønsker om beskyttelse og udvikling af skove-
nes naturværdier. 

Vi fik mange synspunkter om øget produktion af 
biodiversitet i skovene, til stor hjælp for bestyrelsens 
oplæg til politikerne og Naturplan Danmark (se side 4). 

 Gennemgående var at biodiversitet bør sikres og 
udvikles gennem individuelle aftaler og mod betaling. 
Samfundets natur- og biodiversitetsmæssige ønsker 
skal prissættes, og det skal ske på markedsvilkår. 

Der blev også foreslået godtgørelsesmodeller i si-
tuationer hvor samfundet ikke i øjeblikket har penge 
til at betale for de ønskede foranstaltninger. 
  Skovforeningen blev rådet til at være varsom med 
at indgå aftaler på hele skovbrugets vegne. Sådanne 
aftaler bør kun anvendes ved langsigtede løsninger på 
fx generationsskifteområdet eller ved krav om gene-
relle virkemidler til øget biodiversitet, fx mere dødt 
ved eller særlige zoner langs vandløb og søer. 

Netværk for skovejende kommuner 
 
 
Skovforeningens netværk for kommuner der ejer skov 
tilbyder erfaringsudveksling og politisk orientering for 
kommuner. 

Netværket har haft 2 møder i det seneste år: 
 
 Ringkøbing-Skjern Kommune præsenterede Mom-

høje Naturcenter. Mødets tema var ”Sundhed i Na-
turen” med eksempler på kommunens brug af sko-
vene i sundhedsøjemed og på samarbejdet mellem 
sundheds- og skovpersonale.  
 

 Odense Kommune præsenterede Jernalderlands-
byen og Stavis Ådal. Mødets tema var ”Bynær 
skov- og naturforvaltning i en brydningstid” med 
eksempler på risikotræer, integration af forskellige 
brugergruppers interesser og udfordringer i at om-
sætte kommunale planer og politikker i driften. 

 
Netværket er åbent for alle 48 kommuner der ejer 
skov, uanset om kommunen er medlem af Skovfor-
eningen. Ikke-medlemmer betaler for deltagelse i 
netværkets møder. 
 
 
 
Årsmødeekskursion på Holstenshuus 
 
 
172 deltagere mødte op på Holstenshuus 24. maj 2012 
for at se på bøgedyrkning og friluftsliv som forretning. 
 Der blev præsenteret eksempler på dyrkning af 
bøg, kvalitet i forhold til plantetal, provenienser samt 
indblandingsarters betydning for bøgens vækst. 
 Og der blev præsenteret hvordan ejendommens 
muligheder for friluftsliv udnyttes ved istandsættelse 
af haven, anlæg af en klatrebane og en kommerciel 
ridesti i samarbejde med flere naboejendomme. 
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INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESSE 
 
 
Tre ramaskrig på ét år 
 
Tre sager fik landsdækkende omtale i dagblade, radio 
og tv i det forløbne år: 
 
Juni 2012: Phytophthora-truslen mod Danmarks skove 
 Historien fødtes af en plantepatolog som kontak-
tede Politiken der skrev historien baseret på artikler i 
Skoven 5/2012. Omtalen øgede den politiske interesse 
for overvågning og forskning i skovenes sundhed. 
 
November 2013: Den planlagte afgift på brænde. 
 Historien fødtes af en pressemeddelelse fra Skov-
foreningen om at sankebrænde bliver dobbelt så dyrt. 
Omtalen førte til bred folkelig kritik og latterliggørelse 
af den planlagte afgift. Eventuelle politiske konsekven-
ser af medieomtalen kendes endnu ikke. 
 
November 2013: Affald i skovene 
 Historien fødtes af Jyllandsposten som tog sagen 
på eget initiativ. Omtalen vakte nogen politisk interes-
se for om noget kan gøres for at mindske skovenes 
problemer med henkastet affald. 

Pressemeddelelser 
 
Skovforeningens har siden juni 2012 udsendt disse 
pressemeddelelser: 
 
 Biomassesatsning giver flere træer i skovene. 
 
 Et lille skridt for skovene og et kæmpe skridt for 

skovpolitikken. 
 
 God midtvejsrapport fra Natur- og Landbrugs-

kommissionen. 
 
 Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt. 
  
 Julepynt i skoven - hvad må du? 

 
 Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler pen-

ge til skovene 
 

 46 skove siger velkommen på Skovens Dag søndag 
den 5. maj. 

 
Desuden henter journalister i stigende omfang ny-
hedsstof direkte fra www.skovforeningen.dk.

 
 

INFORMATION
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TRÆ ER MILJØ 
 
Ny tegnefilm om verdens bedste 
byggemateriale 
 
 
Efter succesen med tegnefilmen ”Er du også træt?” i 
2011, fortsatte Træ Er Miljø i 2012 med at producere 
tegnefilmen ”Hvorfor i alverden et træhus”. Den for-
klarer på under 2 minutter hvorfor træ er verdens 
bedste byggemateriale. 
 Filmen er også produceret i en engelsk version som 
er blevet vist og spredt og har fået positive reaktioner 
i store dele af verden. 
 Derefter har trækampagner i andre lande lavet 
italienske og norske versioner af Træ Er Miljøs to teg-
nefilm, og der arbejdes på flere sprogversioner. 
 Alle filmene kan ses på youtube. Søg på ”Træ Er 
Miljø”. 
 
 
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.  

Træ Er Miljø blev stiftet i 1995 af syv organisatio-
ner fra hele trækæden (skovejere, savværker, træin-
dustrier, fagforbund, træhandel og detailhandel) samt 
to styrelser. 

Skovforeningen deltager aktivt på konsulentbasis i 
Træ Er Miljøs ledelse og udvikling. 
 
 
Sponsorater for virksomheder 
 
Virksomheder kan blive Træambassadør for Træ Er 
Miljø. Med et sponsorat på kr. 5.000 om året kan virk-
somheden bruge Træ Er Miljøs logo med ordene ”Vi 
støtter”, blive nævnt på www.trae.dk som Træambas-
sadør og blive informeret løbende om Træ Er Miljøs 
aktiviteter. Kontakt Skovforeningen og hør nærmere. 
 

 

TIDSSKRIFTER 
 
 
Skoven 
 
Skoven udkom i 2012 med 580 sider, 24 mere end året 
før. Bladet dækkede blandt meget andet brug af træ til 
energi, træsygdomme, ekskursioner, friluftsliv, jagt, 
dyre- og planteliv samt vismandsrapporten om biodi-
versitet. Der var debat om bl.a. skovbrugets uddannel-
ser, metoder til skovrejsning og naturnær skovdrift. 
 Gennem 2013 bringes en serie artikler om træpro-
duktion, både biologisk, teknisk og økonomisk. Vi 
håber på mange reaktioner og faglig debat. 
 
 
Skovbrugets Indkøbsguide 
 
Med Skoven 11/2012 blev udsendt Skovbrugets Ind-
købsguide som giver en oversigt over leverandører til 
skovbruget. 

Optagelse af basisoplysninger er gratis. Suppleren-
de oplysninger betales der for. En del firmaer vælger 
også at blive optaget på den netbaserede udgave, 
www.skovguide.dk, mod en lille betaling. 
 
 
 
 

DIN HJEMMESIDE 
 
 
Gode hjemmesider øger skoves indtjening. Vi tilbyder 
hjemmesider til skovenes behov – godt, hurtigt og 
billigt. 
 
 
Skovforeningen tilbyder professionelle og fremtidssik-
rede Skovhjemmesider til en pris så lav som et avis-
abonnement. 

En skovhjemmeside er nem at redigere selv, både i 
tekster og billeder. 15 minutter efter bestilling kan  
man begynde at lægge egne tekster og billeder ind. 
Skovhjemmesiden dækker de typiske behov for min-
dre 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. 
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SKOVEN I SKOLEN 
 
 
Nyt superværktøj til udeundervisning 
 
Skoven i Skolen arbejder på at samle sine to hjemme-
sider - www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk – 
til ét stort superværktøj til udeundervisning. 

Den nye hjemmeside vil både distribuere materia-
ler og ideer til udeundervisning i skov, natur og kultur i 
alle skolens fag – og formidle teoretisk viden om hvor-
for og hvordan man arbejder ude med skolebørn. 

Den nye hjemmeside åbner sidst i 2013. Den vil 
være tilgængelig på alle digitale platforme. 
 
 
Naturfag i Naturen 
 
Sammen med Rådvad Naturskole og en række natur-
vejledere og lærere udvikler vi et stort materiale som 
skal støtte naturfagslærere i at flytte en del af under-
visningen i biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknik 
ud i naturen. 
 

Historien om papir, træer og tryk 
 
I 2012 udgav vi sammen med Grafisk Arbejdsgiverfor-
ening hæftet ”Historien om papir, træer og tryk”. 

Hæftet retter sig mod natur/teknik-faget og sup-
pleres af aktivitetsmaterialer på www.skoven-i-
skolen.dk. Skolerne har været stærkt interesserede i 
hæftet som nu er udgivet i 3. oplag og i alt i 30.000 
eksemplarer. Hæftet er gratis. 
 
 
UdeskoleNet 
 
Skoven i Skolen har været med til at etablere den 
tværfaglige forening UdeskoleNet som arbejder for at 
udbrede udeskole i Danmark. 

Forståelsen for udeskolens fordele er nu også nået 
til Christiansborg: Undervisningsministeren deltog i 
UdeskoleNets møde i efteråret 2012, og Udeskole 
nævnes flere steder i regeringens oplæg til skolere-
form. 
 

  
Fakta om Skoven i Skolen 
 
 

 
 
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. 
 
Skoven-i-skolen.dk 
På www.skoven-i-skolen.dk ligger hundredevis af fag-
lige undervisningsforløb, leksikonartikler, skovaktivite-
ter, 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 40-65.000 unikke 
besøgende om måneden, og tallet vokser. 

 
 
Nyhedsbrev 
Hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med årstidsaktuel-
le ideer til undervisning og andre aktiviteter. Der er 
7500 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 dan-
ske skolers pædagogik: Mere undervisning flyttes 
udendørs. 
 
Finansiering 
Skoven i Skolen finansieres af offentlige og private 
fonde samt indtægter fra kurser, konference mm. 
 
Historie 
Skoven i Skolen er stiftet i 1999 af Skovforeningen, 
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Undervisnings-
ministeriet 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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SKOVENS DAG 
 
 
Skovens Dag 2013 blev arrangeret af Skovforeningen 
og 46 private og kommunale skove. 
 Der var flere nyheder: En fotokonkurrence, en 
hjemmeside for dagen, en håndbog for arrangører, og 
den årlige Skovens Dag-plakat blev genindført.  
 
 
Naturstyrelsen har af økonomiske grunde trukket 
statsskovene ud af Skovens Dag. Skovforeningen har 
derefter fået midler fra Nordea-fonden og G. B. Hart-
manns Forskningsfond til at udvikle de private og 
kommunale skoves deltagelse i Skovens Dag. 
 
 
Nyheder i Skovens Dag 2013 
 
 Fotokonkurrence: Alle gæster blev udfordret til at 

fotografere temaet ”Skovens plan: Den usynlige 
hånd på rattet”. Skovplaner er usynlige for gæster-
ne, men er overalt og styrer skovenes udseende.  

 
 Ny www.skovensdag.dk: Hvert arrangement præ-

senteres på én side, og det er let at tilmelde et ar-
rangement og lægge oplysningerne ind. Efter Sko-
vens Dag vises indsendte fotos til konkurrencen. 

 
 Håndbog til arrangører med gode råd til forbere-

delse, markedsføring og afvikling af et Skovens 
Dag-arrangement. 

 
 Plakat til opsætning lokalt og hvor arrangører kan 

tilføje information om eget arrangement. 
 
 
 

 
 

46 private og kommunale skove deltog i Skovens Dag. 
Læs reportager fra dagen i Skoven 6-7/2013. 

 
 

Plakaten for Skovens Dag 2013 
 
 
 
 

Meningen med Skovens Dag 
 
Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om 
at se hvad skovbruget laver og hvorfor. 
 Der er et skævt forhold mellem skovbruget og 
danskerne: 
 Næsten alle kender og elsker skoven og får nogle 
af deres bedste oplevelser i skoven. Men næsten ingen 
kender skovbruget eller ved hvad skovdrift betyder for 
skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne. 
 Og næsten ingen ved at skovenes træ er verdens 
mest miljøvenlige råstof og en nøgle til en fossilfri 
fremtid hvis træerne bliver fældet og skoven dyrket 
bæredygtigt.  

Meningen med Skovens Dag er derfor at øge dan-
skernes viden om skovbrug, glæde ved at bruge sko-
ven og dialog med skovbruget.
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FORENINGENS ØKONOMI 
 
 
Skovforeningens indtægter i 2012 
 
• Kontingent fra skovejende medlemmer  4,0 mio. 
• Andre kontingenter        0,7 mio. 
• Konsulentydelser         2,6 mio. 
• Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)   2,0 mio. 
• Husudlejning mm.                                            1,6 mio. 
• Renter og udbytter        2,0 mio. 
 
I alt            12,9 mio. 
 
 
 
Medlemsstatus 2013 
 
Pr. 18. april 2013 havde Skovforeningen 627 danske 
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på 
142.528 ha. 

Det er en nettotilgang på 97 ejendomme i løbet af 
det seneste år, og et fald på 370 ha i medlemmernes 
samlede skovareal. Faldet skyldes at nogle store ejen-
domme har meldt sig ud i samme periode. 

Desuden er indmeldt 21.877 ha ubevokset natur, 
hvilket er en stigning på 435 ha i forhold til 2012. 
 

Hvervning af nye medlemmer 
 
Skovforeningens politiske arbejde for skovejerne beta-
les af kontingenterne. Dette arbejde er underfinansie-
ret, og Skovforeningen behøver flere medlemmer for 
at kunne fastholde det politiske og faglige arbejde. 
 
Vi er meget glade for de mange nye medlemmer der 
er kommet i det seneste år. Vi har især haft held med 
to veje til hvervningen: Dels en kampagne gennemført 
i samarbejde med Dansk Plantageforsikring. Dels tele-
fonisk hvervning. 
 
Det er vigtigt at medlemmerne fortæller andre skove-
jere om nødvendigheden af en indmeldelse. Det skal 
sikre arbejdet for skovejernes retsstilling, politiske 
interesser og indtjeningsmuligheder.  

Kontingentet til Skovforeningen er fradragsberetti-
get 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.

DANSK
SKOVFORENING
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DSHWOOD A/S VOKSER PÅ EKSPORTMARKEDERNE 
 
 
Skovforeningens handelsselskab DSHwood A/S har i 
2012 haft stor aktivitet og udbygget sin position på 
eksportmarkederne. Også for dansk træ er afsæt-
ningskanalerne blevet forbedret. 
 En ekstraordinær og pludselig stigning i container-
fragtrater i foråret 2012 betød dog at årets økonomi-
ske resultat ikke fulgte den gode aktivitetsudvikling. 
 
 
Fra slutningen af 2011 og gennem hele 2012 har store 
dele af træindustrien oplevet økonomisk afmatning. 
Alligevel har DSHwood haft en høj omsætning og vun-
det markedsandele på flere eksportmarkeder.  
 For nåletræ har selskabets overordnede omsæt-
ningsudvikling været positiv. Omsætningen og priser-
ne på træ til den skandinaviske cellulosetræindustri 
har dog været påvirket markant negativt. 
 For løvtræ har selskabets haft en jævn omsætning 
af hovedproduktet bøg, og omsætningen af ask har 
været stor og til stigende priser. Efterspørgslen på eg 
og ahorn har været svag. 
 
 
Dyr containerfragt i 2012 
 
I foråret 2012 blev hele containerfragtmarkedet til 
Asien mødt af uventede og ekstraordinært store pris-
stigninger og manglende kapacitet. 
 Det ramte alle europæiske virksomheder med 
eksport til Asien, også DSHwood. 

 
 
 
 
 
Selskabet valgte at videreføre sine aktiviteter og holde 
fast i indgåede aftaler med leverandører og asiatiske 
kunder. Det kostede selskabet et stort økonomisk tab, 
men til gengæld blev selskabets position på marke-
derne stærkt forbedret. 
 Nu er fragtraterne igen blevet normaliseret, og der 
er skabt en solid platform for en stigende omsætning 
og bedre afsætning. Også for dansk træ. 
 
 
Resultat  
  
DSHwoods resultat i 2012 blev et underskud på 
653.000 kr. Selskabet betaler udbytte til Skovforenin-
gen på 1.000.000 kroner. Selskabets årsrapport er 
udsendt til alle Skovforeningens medlemmer. 
 
 

 

 
 

Containerlæsning af ask 


