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Formål, vision og mission
Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Skovforeningens formål er
at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser
og at fremme ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.
Skovforeningens vision er at skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier
og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.
Skovforeningens mission er at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed,
omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

Medlemmer, finansiering og uafhængighed
De fleste medlemmer er skov- og naturejere, fx personer, selskaber, fonde og kommuner.
Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer.
Skovforeningens politiske arbejde betales af medlemmernes kontingenter.
Det faglige arbejde betales af kontingenter og især projektmidler.
Det meste af informationsarbejdet betales af projektmidler og af tidsskrifternes annoncører og abonnenter.
Skovforeningen administrerer ikke skov eller natur selv.
Skovforeningen er ikke bundet af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.

DSHwood A/S
Skovforeningen ejer DSHwood A/S som handler med træ og træprodukter.
Glarmestervej 7, Erritsø, 7000 Fredericia
Telefon 7455 2636
www.dshwood.dk. info@dshwood.dk

ÅRET
2013-2014
Skovforeningen har sat en stribe rekorder i det seneste år:
x Vi har afværget brændeafgiften, se side 4. Det er den økonomisk største sejr for skovbruget i Skovforeningens historie. Og det var den politisk mest usandsynlige sejr med 7 partier og 170 folketingsmedlemmer for brændeafgiften. Det var samtidig den mest ressourcekrævende enkeltsag i
Skovforeningens historie.
x Vi har fået mange nye medlemmer og er oppe 671 skoveejendomme, se side 31. Det er 44 mere
end sidste år og det højeste antal i 25 år. Det er dog stadig ikke nok. Vores politiske opgaver er større end medlemmernes kontingent giver mulighed for at løse. Vi opfordrer alle til at kontakte skovejerkolleger, fortælle om Skovforeningens arbejde, tage dem med på vores arrangementer, læse
Skoven, læse www.skovforeningen.dk og denne årsberetning ʹ og melde sig ind.
x Med 7 ekskursioner og 13 møder har der været rekordstor aktivitet i skovkredsene, se side 26.
x Der var 213 deltagere på Skovforeningens 125-års jubilæumsekskursion til Bregentved i 2013. Det
er det største antal i 20 år, se side 26.
x Skovbruget har været mere i medierne end nogensinde tidligere, se side 27.
x 2 projekter ledet af Skovforeningen - Kærehaveprojektet og Skoven i Skolen - er blevet prisbelønnet, se side 25 og 28.
x Skovforeningens handelsselskab DSHwood har handlet mere dansk træ og opnået sit bedste resultat nogensinde, se side 32. DSHwood står stadig stærkere på eksportmarkederne, og det styrker
eksporten af dansk træ.
God fornøjelse med Skovforeningens årsberetning. Der er mange ting at glæde sig over.

Niels Iuel Reventlow,
formand for Dansk Skovforening
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POLITIK

HISTORISK SEJR OVER BRÆNDEAFGIFTEN
Skovforeningen har afværget brændeafgiften. Det er
den økonomisk største sejr for skovbruget i Skovforeningens historie. Og det var den politisk mest usandsynlige sejr.

x Øget grænsehandel.
x Øget CO2-udledning.
x Social slagside, især ville det blive dyrt at bo på
landet.

Truslen fra 2012
x Øget marked for sort brænde.
7 ud af Folketingets 8 partier, med i alt 170 mandater,
aftalte i 2012 en såkaldt forsyningssikkerhedsafgift på
alle brændsler til rumvarme, både fossile brændsler og
biomasse.
Afgiften skulle dække statens tab når danskerne
nedsætter forbruget af fossile brændsler. Afgiften
skulle optrappes indtil den i 2020 gav et årligt provenu
på 2,8 mia. kr. (2011-priser) til statskassen.
Overraskende for alle, også forligspartierne, tolkede Skatteministeriet teksten så bogstaveligt at også
brænde til private skulle pålægges afgiften. De første
meldinger antydede en afgift på 200-250 kr. (inklusive
moms) pr. rm. løvtræ.
Skovforeningen påpegede og dokumenterede
afgiftens vanvittige virkninger:

x Øget afbrænding af urent træ.
x Det uhyrlige bureaukrati med at administrere og
kontrollere en punktafgift på Danmarks 28.000
skovejendomme stod slet ikke mål med det ubetydelige provenu til staten fra en afgift på brænde.
Skovforeningens protester i november 2012 trak mange andre med sig og tændte et ramaskrig i medierne.
Og medier og debattører fulgte Skovforeningens
eksempel og omdøbte afgiften med det uforståelige
og misvisende navn "forsyningssikkerhedsafgift" til
"brændeafgift".
Borgerlige politikere kritiserede brændeafgiften
hårdt da det stod klart hvad det var de havde aftalt i
2012. Både skatteministeren og klima-, energi- og
bygningsministeren blev kaldt i samråd.
Skatteminister Holger K. Nielsen erklærede at han
selv var ved at falde ned af stolen da han hørte om
afgiften første gang og at regeringen ville undtage
sankebrænde hvis EU gav lov.

x Skovbruget afsætter årligt for 150 millioner kr.
brænde. Dette marked kunne meget vel forsvinde
med udsigten til dobbelt pris for sankebrænde og
et mareridt af bureaukrati. Uden et brændemarked
ville grundlaget for bæredygtig drift af især løvskove forsvinde over det meste af landet.
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Skatteministeriets lovforslag værre endnu
I august 2013 kom Skatteministeriets stærkt forsinkede lovforslag. Det var endnu værre end frygtet:
Afgiften var så høj som 275 kr. pr. rm. løvtræ, svarende til 140 % ekstra på sankebrænde i snit.
Og undtagelsen for sankebrænde var ubrugelig.
Og værre endnu: Politisk var situationen låst. Ingen
af de 7 partier ville åbne milliardforliget om Danmarks
energipolitik. Derfor virkede Skovforeningens argumenter og dokumentation ikke på politikerne, heller
ikke når de var enige med Skovforeningen.

Et folkeligt oprør på facebook
Skovforeningens tynde håb var at tænde et folkeligt
oprør imod afgiften. Så 10. september 2013 åbnede vi
facebooksiden "Stop brændeafgiften" sammen med
Biobrændselsforeningen, Skoventreprenørforeningen,
DAPO (brændeovnsproducenterne), Træ- og Møbelindustrierne, HedeDanmark og Skovdyrkerne.
"Stop brændeafgiften" bragte dagligt historier om
afgiftens konsekvenser, link til medieomtale og masser
af debat. Siden fik 50.000 likes på de første 61 dage.

Politisk gennembrud søndag 5. oktober 2013:
De Konservative som deltager i energiforliget,
nedlægger veto mod brændeafgiften

Brændeafgiftens død
I december udskød Holger K. Nielsen at fremsætte
lovforslaget i Folketinget.
I februar erklærede den nye skatteminister Morten
Østergaard til alle medier at brændeafgiften er taget
af bordet fordi den indebærer for mange og for store
problemer. Ingen politikere protesterede imod dét. Nu
anser alle brændeafgiften for politisk helt død.
Det er første og måske sidste gang i dansk politisk
historie at skovbruget og store dele af befolkningen
har været allierede imod store dele af Folketinget. At
skovbruget vandt, vil også gå over i historiebøgerne.
Det har samtidig været den mest ressourcekrævende enkeltsag i Skovforeningens historie.
Der er endnu ikke flertal i Folketinget for en ny finansiering af energiforliget uden brændeafgiften.
Skovforeningen opfordrer energiforligets 7 partier
til at lukke sagen hurtigst muligt. Truslen om brændeafgiften har varet alt for længe, og den lange usikkerhed har haft helt unødvendige omkostninger for masser af virksomheder.

Mediegennembrud søndag 15. september 2013:
"Stop brændeafgiftens" historie om brændeafgift på
raftehegn spredte sig fra facebook til alle medier, og
derefter var afgiften på dagsordenen hele efteråret
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STORMFALD
De nærmere regler for den aktuelle stormfaldsordning
er ikke besluttet af Stormrådet endnu. De ramte skove
har dermed været holdt i urimelig usikkerhed om
deres vilkår i et halvt år.

To stormfald og aktivering af
stormfaldsordningen
Efter et slingrende forløb blev stormfaldsordningen
aktiveret for begge stormfald i 2013.
Skovforeningen vil holde politikere og myndigheder fast på at der er behov for nye opgørelsesmetoder,
en klar og rimelig definition af "en landsdel" samt en
hurtigere aktivering af ordningen i fremtiden.

Stormfaldsforsikringer
Skovforeningen har siden 2005 søgt at etablere en ny
dansk tabsforsikring for stormfald, både med danske
og udenlandske forsikringsselskaber. På et tidspunkt
var vi optimistiske, men må nu erkende at det formentlig ikke bliver muligt i Danmark i øjeblikket.

Stormen 28. oktober 2013 ramte især Sønderjylland,
og også skove på Sydfyn og Sydvestsjælland var ramt.
Skovforeningen indsamlede skovbrugets tal for de
faldne mængder - både usikre vurderinger i de første
dage efter stormfaldet og mere sikre (og højere) vurderinger i de følgende uger.
Stormrådet vurderede at der ikke var faldet et års
normalhugst i "en landsdel", og derfor blev stormfaldsordningen ikke aktiveret.
Skovforeningen mente at beslutningen var forkert:

Danmark er et lille skovland, og det mulige volumen
for en tabsforsikring er øjensynlig for lille for forsikringsselskaberne. Alle forsikringsselskaber skal genforsikre sig, og til dette skal beregnes risikovurderinger
for både den gennemsnitlige og den maksimale skade
inden for hvert postnummer. Det er i praksis umuligt i
Danmark. Så selvom der i landene omkring os er gode
tabsforsikringer, har vi ikke kunnet få disse selskaber
til at udbyde produktet generelt i Danmark.
Enkelte danske ejendomme har af udenlandske
selskaber fået tilbudt en tabsforsikring på udenlandske
vilkår fordi sådanne enkeltforsikringer kan holdes
inden for selskabets eksisterende genforsikringer.

x Der var faldet mere træ end i de første indberetninger som Stormrådet brugte som grundlag. De
første undervurderinger skyldtes blandt andet at
spredte fald er så svære at overskue.
x Stormrådet fortolkede lovens ord om "en landsdel"
som et så urimeligt stort areal at det stormramte
område var for lille.
Inden Stormrådet nåede at revurdere sin beslutning,
kom stormfaldet 5. december. Det ramte især Midtog Vestjylland så hårdt at stormfaldsordningen blev
aktiveret - for begge stormfald og over hele landet.
3
Det samlede fald vurderes til over 1,5 millioner m .
Forløbet viser to ting:
x Stormfaldsmængder bør opgøres hurtigere og
mere præcist end ved indsamling af mange menneskers umiddelbare skøn. Fx med overflyvning eller satellitbilleder.
x Det bør præciseres hvad loven mener ŵĞĚ͟ĞŶ
ůĂŶĚƐĚĞů͘͟ƌŚǀĞƌǀƐ- og vækstministeren bekræftede i samråd efter decemberstormen at der kan være behov for at se nærmere på begrebet.

Lundbæk Plantage, Sønderjylland,
efter stormen 28. oktober 2013
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TRÆ TIL ENERGI
Debat om bæredygtigheden af træpiller skal modsvares af fakta om dansk flis. Branchesamarbejdet Træ Til
Energi får mere at lave for hvert år.

ƌĂŶĐŚĞƐĂŵĂƌďĞũĚĞƚ͟dƌčƚŝůŶĞƌŐŝ͟
Skovforeningen, Skovdyrkerforeningerne og HedeĂŶŵĂƌŬƐĂŵĂƌďĞũĚĞƌĨĂŐůŝŐƚŽŐƉŽůŝƚŝƐŬŝ͟dƌčƚŝů
ŶĞƌŐŝ͟ĨŽƌĂƚƐŝŬƌĞĚĞďĞĚƐƚŵƵůŝŐĞǀŝůŬĊƌĨŽƌƐƚƆƌƌĞ
produktion af skovtræ til energi.
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 klima-, energi- og
bygningsministeren, Folketingets Klima-, Energi- og
Bygningsudvalg, Energistyrelsen og regeringens nyoprettede klimaråd.

Brugen af importerede træpiller bliver diskuteret intenst: Kommer træet fra bæredygtigt skovbrug? Er
pillerne reelt CO2-neutrale?
Diskussionen er ikke relevant for dansk skovbrug
hvor træproduktionen er bæredygtig og energitræet
typisk er tyndingsstræ og hugstaffald. Men dansk træ
risikerer at blive revet med i faldet hvis debatten medfører generel biomasse-frygt hos politikerne.
Derfor informerer branchesamarbejdet "Træ Til
Energi" vedholdende politikere og embedsmænd om
hvor meget bæredygtigt træ der findes i Danmark og i
hele verden.
Vi har fx forsynet kommunernes energiplanlæggere med valide data for træressourcen. Kommunernes
planlægning er vigtig fordi dansk træflis er en lokal
ressource der især bør afsættes i nærområdet.
Træ til Energi har også informeret Energistyrelsen
om danske forhold til brug for den kommende biomasseanalyse. Den forventes blandt andet at anbefale
om en branchestandard for træpilleimport og nationale bæredygtighedskriterier for fast (træ)biomasse.
Dansk træ bør stå stærkt i fremtiden: Mens verden
bekymrer sig om rydning af naturskove, økonomisk
krise, borgerkrige og afhængighed af russisk gas transporteret gennem et usikkert Ukraine, tilbyder dansk
skovbrug flere arbejdspladser, øget selvforsyning og
bæredygtig skovdrift.

Budskabet
Træ til Energis budskab er at skovbruget kan fordoble
produktionen af træ til energi, fx med brug af hjælpetræer, uden at det går ud over leverancerne til træindustrien, biodiversitet og friluftslivet.
Det forudsætter dog at politikere og myndigheder
giver egnede rammevilkår og troværdige planer for
langsigtet udnyttelse af træ i energiforsyningen. Både
Folketinget og kommunerne skal placere træ centralt i
klima- og energiplanlægningen.

Flis i Fromsseier Plantage, Midtjylland
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NYT NATIONALT SKOVPROGRAM
ͻ anerkende at Træ Til Energis skovdyrkningsmodel
(hjælpetræer med udtag af energitræ efter 10-20
år) er attraktiv både for samfundets energiforsyning, klimapolitik og langsigtede selvforsyning med
gavntræ - og uden omkostninger for natur- og oplevelsesværdier. Skovprogrammet skal også anerkende at skovejerne skal have grund til at tro på
afsætningen af energitræ om 20 år for at være motiverede til den ekstra investering nu.

Nyt nationalt skovprogram bliver vigtigt
Regeringen vil forny Danmarks nationale skovprogram. Det skal sikre helhed og balance i skovbrugets
vilkår. Skovforeningen ser det som en chance for at der
måske vil blive ført reel og sammenhængende skovpolitik i Danmark engang.

ͻ indeholde initiativer der fremmer produktion og
forbrug af træ i Danmark, både til energi og produkter. Blandt andet bør Danmark have et træbyggeprogram ligesom mange andre europæiske lande

Regeringen vil fremlægge det nye skovprogram sidst i
2014. Programmet skal sætte mål og rammer for
Danmarks kommende skovpolitik.
Det hidtidige skovprogram er fra 2002. Mange
gode målsætninger druknede i de følgende 10 års
afvikling af skovpolitikken på finansloven. I 2011 gav
Skovpolitisk Udvalg 40 gode anbefalinger som politikerne ikke har rørt ved. Det sker forhåbentlig nu.
Naturstyrelsen har fastlagt 6 hovedemner for programmet: Skovenes ressourcer, sundhed, produktive
funktioner, biodiversitet, beskyttende funktioner og
samfundsøkonomiske funktioner.
Naturstyrelsen har gennemført en god proces med
3 workshops og 4 åbne skovkredsmøder (se side 26)
hvor skovejere, skovansatte, organisationer og forskere har givet ønsker, ideer og viden til det kommende
skovprogram.

3. Psykologi
ͻ anerkende vigtigheden af at opbygge tillid, samarbejde, frivillighed og respekt for ejendomsretten for at motivere ejerne til at skabe værdier for naturen (fx biodiversitet) og friluftslivet.
ͻ indeholde initiativer til at fremme tillid og samarbejde mellem ejere, myndigheder, organisationer
og skovgæster. Fx konkrete modeller for biodiversitetssikring baseret på frivillighed.
4. Viden

Skovforeningen har på den baggrund sat følgende mål
for vores påvirkning af skovprogrammet. Det skal:

ͻ anerkende at et fagligt videntab i skovbruget (i
forskning, i uddannelser og i praksis) er en reel
trussel mod bæredygtig skovdrift i Danmark.

1. Økonomi øverst

ͻ indeholde initiativer til at fremme skovbrugets
forskning, uddannelser og rådgivning til skovejere.
Blandt andet om skovenes sundhed og produktion
under klimaforandringer.

ͻ anerkende at bæredygtig drift af skovene forudsætter bæredygtig økonomi i skovbruget.
ͻ indeholde initiativer til sikring af bæredygtig økonomi og konkurrenceevne i skovbruget, uden dræbende administrative krav.

5. Sammenhæng
ͻ anerkende nødvendigheden af at Danmarks officielle skovpolitik stemmer med den reelle skovpolitik
som ofte føres uden for Miljøministeriet - fx i Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet.

ͻ indeholde betalingsordninger der gør det attraktivt
og ubureaukratisk for skovene at producere mere
af de værdier som samfundet vil have, fx biodiversitet.
2. Træproduktion

ͻ indeholde initiativer til sikring af sammenhæng i
Danmarks reelle skovpolitik.

ͻ anerkende vigtigheden af øget træproduktion og
øget træforbrug i Danmark - som middel til en bedre økonomi, grøn omstilling og en fossilfri fremtid.

ͻ være relevant og konstruktivt for alle typer skovejere ʹ både private, kommunale og statslige.
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GRØN OMSTILLING

LOVREFORM

Regeringen søger råd hos blandt andre Skovforeningen
om overgangen til et biobaseret samfund.

Kort inden SF trådte ud af Regeringen bebudede den
daværende miljøminister en lovreform på natur- og
miljøområdet. Den nye miljøminister tager ideen op,
og Skovforeningen vil arbejde for at al relevant lovgivning inddrages i reformen.

Danmark skal være bedre til at udnytte jordbrugets og
fiskeriets overskudsprodukter til nye indtægter og
teknologier. Der er milliarder af kroner og tusindvis af
arbejdspladser at vinde hvis det lykkes at omdanne
træ, halm, græs og slagteriaffald til fx flybrændstof,
plast og biogas.
Derfor nedsatte regeringen i 2013 Det Nationale
Bioøkonomipanel med forskere, virksomheder og
organisationer. Panelet skal i løbet af 2014 give konkrete bud på hvordan Danmark bliver et vækstcenter
for bioøkonomi.
Blandt andet skal panelet pege på hvordan regeringen bedst kan fremme billigere og bæredygtig biomasse. Panelet skal hjælpe Danmark til bedre at udnytte muligheder for finansiering fra de europæiske
strukturfonde til investeringer som gør produktion af
bæredygtig biomasse rentabel. Det vil stille Danmark
langt bedre når ressourcerne bliver færre og de fossile
ressourcer bliver udfaset.
Arbejdet ledes af Fødevareministeriet og i samarbejde med Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Uddannelsesministeriet.

En reform af natur- og miljølove kun inden for Miljøministeriet, som foreslået af den tidligere minister, er
hverken logisk eller hensigtsmæssig.
Fx har Fødevareministeriet meget lovgivning med
stor betydning for natur og miljø: Hele landbrugslovgivningen og store dele af tilskudslovgivningen, ikke
mindst om landdistriktsmidlerne. Disse penge finansierer fx alle skovlovens tilskudsordninger. Det er meningsløst at ignorere denne virkelighed i en lovreform.
Skovforeningens holdning er:
x Al relevant lovgivning for naturen og miljøet, også
under andre ministerier end Miljøministeriet, skal
med i en eventuel reform.
x Skovenes grundlæggende lovgivning bør bevares i
én skovlov, der både dækker erhvervsmæssig udnyttelse og naturbeskyttelse i skovene - sådan som
skovbruget skal gøre hver dag i sit arbejde.

Skovforeningen deltager i panelet.
Skovbruget kan levere endnu flere miljørigtige og
fossilfri træprodukter til samfundet, og en udnyttelse
af skovenes produktionsmuligheder vil skabe både
arbejdspladser og indtjening i de bæredygtige værdikæder som bør udbygges i fremtiden.
Skovbruget kan og bør få en stor rolle i bioøkonomien ʹ hvis regeringen vil.

Politikere i skoven med Skovforeningen
Skovforeningen havde i juni 2013 Folketingets Miljøudvalg på besøg i den private Poulsker Plantage på
Bornholm. Vi forklarede vilkårene for at drive skovbrug i Danmark og om skovenes økonomi og muligheder for at udvikle naturværdier.
Der var eksempler på mange frivillige og vellykkede
aftaler mellem Folketinget og skovbruget om fx bevarelse af bøgearealet, overgang til mere løvtræ, naturhensyn i skovdriften og udlæg af urørt skov. Alle aftalerne har givet gode resultater og bevist de frivillige
aftalers værdi ved at være udviklet i et konstruktivt
samarbejde med skovejerne.
I august 2013 besøgte daværende miljøminister Ida
Auken og Miljøudvalget Skovforeningens eksempler på
gode løsninger i Kærehave skov ved Ringsted (se side
24) og Hvidkilde ved Svendborg.
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NATURA 2000
Natura 2000-handleplanerne blev vedtaget i 2012,
men gennemførelsen i skovene har stået stort set
stille. Planerne skal nemlig gennemføres frivilligt ved
at skovejerne søger betaling.

Desuden mangler Naturstyrelsen at tage endelig stilling til rammer og perspektiver for brug af grønne
driftsplaner i en langsigtet og fleksibel sikring af skovnaturtyperne på ejendomsniveau.
Skovforeningens hensigt med brugen af grønne
planer i Natura 2000-sikringen har været at en ejer
som gennem sin drift allerede sikrer skovnaturtyperne
på ejendommen, kan sikres en vis fleksibilitet i driften
af ejendommen som helhed. En aftale baseret på en
grøn driftsplan skal give ejeren mulighed for at udnytte arealernes naturlige dynamik uden at skulle
tænke og handle strategisk for at undgå at ikkekortlagte arealer vokser ind i en beskyttelse.
Vi håber at mulighederne snart bliver afklaret.
Mange ejendomme er interesserede i sådan en model
hvis fleksibiliteten følger med.

Betaling til skovbruget for at gennemføre
handleplaner
Først i sommeren 2013 kunne Naturstyrelsen efter 3
års godkendelsesproces i EU præsentere de nye betalingsordninger til sikring af Natura 2000skovnaturtyperne.
Derefter har Naturstyrelsen informeret særligt
berørte lodsejere om ordningerne og betalingsmulighederne. Denne indsats vil fortsætte i 2014.
Ordningerne bygger på en sikring gennem en naturvenlig skovdrift eventuelt kombineret med en eller
flere af følgende tiltag:
x skovgræsning
x stævning
x bevaring af op til 10 store træer pr. ha til naturligt
henfald
x etablering af naturlige vandstandsforhold
x bekæmpelse af invasive arter
x udlæg af urørt skov
x særlig indsats for udvalgte arter.

Øget lodsejerinddragelse i næste Natura
2000 planproces
En ny miljømålslov blev vedtaget i 2013. Her lykkedes
det Skovforeningen sammen med landbruget at få
lodsejerne centralt placeret i planlægningen af habitatbeskyttelsen.
Det var et meget vigtigt resultat. Skovene er ikke
omfattet af miljømålsloven, men i en ny bekendtgørelse om Natura 2000-skovplanlægning er indarbejdet
tilsvarende krav om at lodsejerne bliver inddraget
tidligere i planprocessen.
Næste planperiode for det åbne land er sat i gang i
januar 2014, og her skal Naturstyrelsen efterleve de
nye krav om lodsejerinddragelse.

Herudover gives tilskud til en grøn driftsplan eller et
tillæg til en grøn driftsplan for at beskrive beskyttelsen
af skovnaturtyperne på en ejendom. Både private og
kommunale skove kan søge denne ordning. Der er
afsat 42 millioner kr. årligt.

Manglende brug af ordningerne
Skovforeningen tilbyder gratis rådgivning
om Natura 2000

Regeringen vil indpasse al betaling til Natura 2000 i
landdistriktsprogrammet (se side 11) for at sikre medfinansiering fra EU. Det har gjort ordningerne administrativt tunge, betalingen utilstrækkelig, og der er
fortsat uklarheder.
Den største trussel er krydsoverensstemmelsesreglerne. Skovforeningen har forsøgt at få afklaret hos
NaturErhvervstyrelsen hvornår ejerne kan risikere
krydsoverensstemmelse, men Styrelsen har ikke været
villig til at afklares de udestående spørgsmål.
Usikkerheden har medført stor tilbageholdenhed i
skovbruget mod brug af ordningerne.

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.
Vi har en ERFA-gruppe for ejere af Natura 2000områder.
Naturstyrelsen betaler Skovforeningens rådgivning
om Natura 2000 til skovejere.
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VAND

TILSKUD

Lodsejere kan pålægges at vedligeholde
tidligere offentlige vandløb

Skovbruget foreslår flere og større
skovrejsningsområder for at øge tempoet

Med den nye vandløbslov kan kommunerne nedklassificere offentlige vandløb så de bliver private. Så skal
lodsejerne stå for vedligeholdelsen, og det kan være
dyrt.

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne har
foreslået miljøministeren at tilskud til skovrejsning i
neutralområder ligestilles med plusområder.

Det vil øge tilskuddet i neutralområderne og øge tempoet i skovrejsningen. Det er nemlig i neutralområderne at de store arealer findes.
Selvom Miljøministeriet og kommunerne er enige
om at udvide arealet med skovrejsningsområder, er
det endnu ikke nok til at nå det politiske mål for skovrejsningen.

Skovforeningen arbejder for at der som minimum
kræves at vandløb der nedklassificeres, er godt vedligeholdt og opfylder vandløbsregulativets krav. Det er
langt fra tilfældet i dag, og private skal ikke overtage
en vedligeholdelsespligt som vandløbsmyndigheden
har forsømt.
Ministeren har i et svar til Folketinget lovet at
vandløb der bliver nedklassificeret, skal overholde
regulativets vedligeholdelseskrav.

Landdistriktsprogrammet skal moderniseres
Vandrådene er bedre end centrale diktater

Danmarks landdistriktsprogram skal moderniseres.
Skovforeningen har overfor fødevareministeren og
miljøministeren peget på behovet for enkle og fleksible
skovordninger med mulighed for engangsbetaling.

Efter heftig kritik af den første generation af vandplaner (2009-2015), ændres processen, og virkemidlet
͟čŶĚƌĞƚǀĂŶĚůƆďƐǀĞĚůŝŐĞŚŽůĚĞůƐĞ͟ĞƌŽƉŐŝǀĞƚ͘
Der er nu nedsat hurtigt arbejdende vandråd i de
22 hovedvandoplande i Danmark og i det ene internationale hovedvandopland. Skovforeningen er med.

Regeringens høringsudkast til landdistriktsprogram
2014-2020 forlænger i vidt omfang det tidligere program. Store forandringer er udskudt til en midtsvejsrevision.
Skovforeningens arbejder for at der inden revisionen laves en grundig analyse af skovenes muligheder
og behov. Det er en vigtig forudsætning for at lave
relevante ordninger.
Derudover arbejder vi for at få landdistriktsprogrammet til at virke bedre hos skovejerne. Mindre
administrativt krævende, mulighed for engangserstatninger, tydelig afgrænsning af krydsoverensstemmelsesregler, betaling for eget arbejde, mulighed for at
hæve betalingslofter og mulighed for at indhente
supplerende finansiering er noget af det der skal til.

Lodsejerorganisationer og andre interessenter er nu
gennem vandrådene med til at pege på hvor indsatsen
skal lægges og hvad der bør gøres. Hvert vandråd skal
foreslå indsatser for et givet antal km vandløb og inden for en given økonomisk ramme. Tidsfristen er
kort, men resultatet vil alt andet lige være bedre end
et centralt diktat.
Forslagene fra vandrådene binder ikke kommune
og stat, men konkrete anbefalinger fra et enigt
vandråd vil være svære at komme udenom.
Skovforeningen har med meget kort frist fået placeret skovbrugsrepræsentanter i 22 af de 23 vandråd.
Stor tak til de medlemmer der påtager sig denne opgave.
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NATURBESKYTTELSE
Skovene kan levere mere biodiversitet

Så blev danske skoves tilstand ugunstig

Regeringen og Folketinget har fortsat den internationalt bundne opgave at sikre Danmarks biodiversitet.
Skovforeningen har forslag som vil give reelle forbedringer.

Hvert 6. år skal Naturstyrelsen til EU indberette tilstanden af de naturtyper som Danmark skal beskytte
ifølge habitatdirektivet. I 2013 blev tilstanden rapporteret som "ugunstig" for de 10 skovnaturtyper. I 2007
blev tilstanden rapporteret som "gunstig".

Regeringen vil indarbejde en langsigtet plan for sikring
af Danmarks biodiversitet i den kommende Naturplan
Danmark og det nationale skovprogram (se side 8).
Regeringen viser stadig ingen tegn til at ville bruge
penge på opgaven. Men regeringen viser heller ingen
tegn til at ville bruge tvang overfor skov- og naturejerne.
Alle synes at acceptere det faktum at et reelt løft af
skovenes biodiversitet og fortsat stimulering af private
skov- og naturejere til at skabe yderligere naturværdier, kun kan ske gennem frivillige aftaler med betaling.
Mange års skovhistorie i Danmark viser at frivillige
aftaler med skovbruget virker og giver mest og bedst
natur for pengene.
De politiske muligheder for at påvirke skovenes
naturindhold er beskrevet af Skovpolitisk Udvalg i
2011. Skovforeningen bærer udvalgets anbefalinger
frem til politikerne der skal lave både Naturplan Danmark og det nationale skovprogram.
Vi har deltaget i talrige seminarer, workshops,
rundbordssamtaler og politiske møder om sagen.
Det står klart at der ud over penge og frivillige
betalingsmodeller er brug for klarere mål og mere
viden for at fremme biodiversiteten i Danmarks skove.
Danmark bør føre naturpolitik på et oplyst grundlag så
pengene bliver brugt hvor de gør mest gavn.

Ændringen til "ugunstig" skyldes nye kriterier i Naturstyrelsens vurdering. Ændringerne er anbefalet af DCE,
Århus Universitet (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser). Blandt andet skal skovene denne gang have
mere dødt ved for at tilstanden rapporteres som "gunstig". De ændrede kriterier giver ikke i sig selv grund til
en ændret naturindsats.
Skovforeningen blev i 2013 inviteret til dialog om
et udkast til nye kriterier. Dialogen kom dog aldrig, og
Miljøministeren indberettede data til EU som en "ekspertvurdering" uden at drøfte det med skovbruget.
Naturstyrelsen har beklaget forløbet bagefter.
Der skal nu opnås enighed om kriterier og dataindsamling til næste indberetning om 5 år.
Skovforeningen presser på for at dette arbejde ikke
igen går i stå så vi står med samme forvirring til den
tid. Vi lægger vægt på at inddrage erfaringer fra andre
lande som i udpegningsstrukturen og naturtyper ligner
Danmark, fx UK, Tyskland og Holland.

§3-arealer er gennemgået og skal nu
sammenlignes med registreringerne
Miljøministeriet har gennem 3 år gennemgået alle
Naturbeskyttelseslovens §3-arealer ved hjælp af flyfotos og feltbesigtigelser.
Skovforeningen har deltaget i en følgegruppe af
interessenter. Vi ville sikre at lodsejerne blev oplyst
om alle reglerne tilknyttet §3, og der er nu sendt en
folder til alle ejere i det åbne land. Desuden skulle de
enkelte kommuner annoncere besigtigelser så lodsejerne selv kunne søge nærmere information.
Nu skal kommunerne behandle uoverensstemmelser mellem tidligere registreringer og arealernes nuværende tilstand. Mange kommuner har små ressourcer til arbejdet som kan tage år at fuldføre.

Flere retssager efter museumsloven
Der er i denne tid flere sager om retablering af beskadigede fortidsminder - for ejerens regning.
Skovforeningen har besluttet at bidrage økonomisk
i en konkret sags førelse. Vi gør kun dette meget sjældent og kun når en afgørelse kan stadfæste et princip
der kan have betydning for andre skovejere.
Herudover har Skovforeningen fokus på størrelsen
af de regninger som Kulturstyrelsen budgetterer ved
retablering af fortidsminder
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Asketoptørren har medført eksportstop af ask til Kina,
selvom sygdommen allerede findes dér. Det har alvorlige konsekvenser for afsætningen af dansk ask. Skovforeningen har bedt de danske myndigheder rejse
sagen i EU for at få genåbnet eksportmulighederne.

Skovbyggelinjen under pres
Et lovforslag til enklere administration af skovbyggelinjen vil fratage skovejere fra indsigelser mod andres
foranstaltninger der påvirker skovdriften.

Den Danske Naturfond på vej

Naturbeskyttelsesloven fastlægger en skovbyggelinje,
og planloven kræver tilladelse til byggeri i det åbne
land. Begge love administreres af kommunerne. Måske kan administrationen forenkles så foranstaltninger
der kræver planlovstilladelse, ikke nødvendigvis også
skal kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Men de to love har ikke samme formål, og forslaget vil medføre at en skovejer ikke bliver orienteret
om bestemte foranstaltninger inden for skovbyggelinjen hvis sagen kun behandles efter planloven. Dermed
kan skovejeren ikke komme med driftsmæssigt begrundede indsigelser, selv om skovdriften påvirkes.
Det er urimeligt. Skovforeningen foreslår derfor at
det stadig skal kræve dispensation at fx udvide helårshuse, opsætte offentlige master og at opføre bygninger inden for skovbyggelinjen.
Lovforslaget vil også reducere skovbyggelinjen ved
væsentlige, lovlige bebyggelser nærmere skoven end
300 meter. Beskyttelsen skal så kun gælde mellem
bebyggelsen og skoven. Det kan være fornuftigt hvis
det reelt er en væsentlig og allerede lovlig bebyggelse.

Regeringen, Venstre, Konservative, Villum Fonden og
Aage V. Jensen Naturfond vil etablere Den Danske
Naturfond med en startkapital på 875 millioner kr.
Skovforeningen vil hjælpe politikerne og den kommende fondsbestyrelse til at få det bedst mulige samarbejde med skov- og naturejerne om at beskytte og
udvikle naturværdier.

Naturfonden skal skabe bedre sammenhæng mellem
de nuværende naturarealer og forbedre forholdene
for sårbare og truede naturtyper og dyre- og plantearter. Fonden skal iværksætte projekter som kan hjælpe
natur og biodiversitet bedst og mest omkostningseffektivt. Fonden skal både kunne købe arealer og indgå
aftaler med private lodsejere.
Parterne forventer at Naturfonden for sin startkapital kan etablere omkring 5.000 ha ny natur, begyndende i 2015. De præcise rammer for fondens ledelse
diskuteres stadig parterne imellem. Foreløbig hedder
det blot at fonden skal ledes af en bestyrelse og være
politisk uafhængig.

Truslerne mod skovsundheden

Fonden kan blive et redskab til at trække flere penge
til naturen og skabe større folkeligt og politisk engagement i naturens værdier.
To fælder skal dog undgås: At fonden opsuger alle
penge til naturformål i Danmark. Og at pengene bruges på at købe jord mere end på pleje og udvikling af
naturværdier. Hvis statens bidrag til fonden i virkeligheden bare bliver taget fra ordninger til naturudvikling
på andre arealer, er intet vundet for naturen.
Skovforeningen vil hjælpe politikerne og den
kommende fondsbestyrelse til at få det bedst mulige
samarbejde med skov- og naturejerne om at beskytte
og udvikle naturværdier.
Så får fonden og samfundet mest natur for pengene, og arbejdsdelingen i naturen bliver en succes.

Øget international handel og ændret klima øger risikoen for nye skadedyr og plantesygdomme.
Forebyggelse og hurtig bekæmpelse er afgørende
for at forhindre spredning, og det fokuserer EU's nye
plantesundhedsregler også på.

Skovforeningen presser på for at sikre viden om risici,
rådgivning til skovbruget om forebyggelse og behandling samt et højt myndighedsberedskab for ind- og
udførsel af planteprodukter.
I Danmark har vist sig endnu en alvorlig trussel,
nemlig ædelgrankræft forårsaget af svampen Neonectria. Sygdommen kan få katastrofale økonomiske
konsekvenser for juletræ- og pyntegrøntproduktionen.
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JAGT OG VILDT
Lokale jagttider på hjortevildt

Bæredygtigt opdræt af fuglevildt

Vildtforvaltningsrådet har indstillet nye jagttider til
miljøministeren. For kron- og dåvildt indstilles lokale
jagttider på baggrund af de regionale hjortevildtgruppers ønsker. Skovforeningen anbefaler at de lokale
forslag imødekommes.

Bæredygtig Jagt vil fortsætte med at dokumentere og
kommunikere de gode resultater, som moderne vildtog biotoppleje skaber.

Bæredygtig Jagt er et samarbejde mellem Skovforeningen, Tolvmandssektionen og Jægerforbundet.
Gennem 8 år er viderebragt positive historier om
jagt, hundearbejde, vildtforvaltning, naturskabelse og
god vildtmad.
I 2013 har Bæredygtig Jagt beskrevet hvordan et
fuglevildtopdræt drives bæredygtigt med henblik på at
lette den administrative byrde, at skabe et gennemskueligt styringsværktøj for ejere og medarbejdere og
at kunne dokumentere forholdene på den enkelte
ejendom. Det arbejde vil blive præsenteret i den
kommende periode.
Bæredygtig Jagt er en vigtig brik i arbejdet for at
bevare mulighederne for at udsætte fuglevildt. Derfor
anbefaler Skovforeningen at indsatsen fortsættes.

Der er generel fremgang i bestandene af både kronvildt og dåvildt. Flere steder er der plads til flere dyr,
mens land- og skovbruget andre steder fortsat har
uacceptabelt store afgrødeskader.
Derfor er det fornuftigt at ønskerne om lokale
jagttider imødekommes. Det bør så samtidig være
lettere for jægerne at finde de lokale jagttider, og de
geografiske grænser bør så vidt muligt følge tydelige
grænser i landskabet, fx jernbaner, større vandløb
eller veje.
Skovforeningen mener at lokal hjortevildtforvaltning har mange fordele og at de fleste regionale grupper fungerer godt. Vi arbejder for at gruppernes arbejdsgrundlag udvikles så de også får inspiration fra de
andre grupper og fra erfaringer med vildtforvaltning i
andre lande.

Forvaltningsplan for ulv
Skovforeningen har deltaget aktivt i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe der har skrevet et forslag til
forvaltningsplan for ulv i Danmark.

Forliget om udsætninger har skabt natur
Ulven er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv, så
det er forbudt at skyde, jage eller indfange ulv. Og der
er desværre ikke grundlag for en løsning på de tab af
vildt og jagtleje som skovejere påføres af ulven. Det
kan derfor efterlade en stor økonomisk regning hos de
berørte skovejere hvis en ulvebestand etablerer sig i
Danmark.
På den baggrund bakker Skovforeningen op om
forvaltningsplanen og glæder os over at der skal tilbydes en økonomiske kompensation til de skov- og naturejere som mister husdyr og påføres ekstraomkostninger til etablering af ulvesikre hegn for at beskytte de
afgræssende husdyr på naturplejearealer.

Vildtforvaltningsrådet har midtvejsevalueret det forlig
som i 2006 sikrede retten til at udsætte fuglevildt til
jagt.
Konklusionen er at forliget gennem de biotopplaner der fulgte med har skabt masser af natur, fx insektvolde, barjordsstriber, græsstriber og sprøjte- og
gødningsfri randzoner. Det har fremmet både dyr,
planter og svampe som der generelt er blevet flere af
på de undersøgte ejendomme
Forliget udløber i 2017.
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GÆSTER I SKOVEN
Bedre brand-, tyveri- og hærværksordning

Omstrejfende hunde fredes af ny hundelov

Naturstyrelsen, Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer har foreslået en modernisering af den gamle
aftale fra 1969 om erstatning for brand-, tyveri- og
hærværksskader. Den bliver nu erstattet af en bekendtgørelse og en vejledning - med forbedringer.

Folketinget er på vej til at fjerne muligheden for at
skyde omstrejfende hunde efter massiv medieomtale
af labradoren Balders død i 2012.

Muligheden for, efter forudgående advarsel til ejeren,
at skyde hunde der gentagne gange stejfer rundt, står i
dag i mark- og vejfredsloven. Muligheden foreslås
fjernet og alle regler om hunde flyttet til hundeloven.
Med det nye lovforslag kan politi og internater
optage hunden. Men da hverken politi eller internater
kan være til stede når situationen opstår, giver ændringen ikke en reel løsning på problemerne. Der vil
dog kunne udstedes bøder til den strejfende hunds
ejer.
Skovforeningen er betænkelig ved at hunde der
gentagne gange løber løs og generer naboer, ikke
længere kan aflives. Vi har i lovarbejdet sagt at aflivningsmuligheden for hunde bør fastholdes, og vi har
for at imødegå selvtægt foreslået at aflivning kun må
ske efter myndighedsgodkendelse, fx efter kontakt til
Naturstyrelsens lokale vildtforvaltningskonsulent.
Skovforeningens forslag kom ikke med i lovforslaget. Tiden vil vise om problemet med omstrejfende
hunde forøges i et ikke acceptabelt omfang.

Skovforeningen er tilfreds med forhandlingsforløbet
og resultatet. Fx er et gammelt ønske opfyldt ved at
skovene nu kan samle de enkelte mindre affaldsaflæsninger over tid så de tilsammen når over ordningens
bagatelgrænse. Det bliver også lettere at anmelde
skader elektronisk. Se mere om den nye ordning på
www.skovforeningen.dk.

Kampagne over for mountainbikere
Der cykles mere og mere på mountainbikes, også i
skovene. Især den uorganiserede brug af skovene giver
problemer, og det kan den organiserede brug også
gøre. Skovforeningen deltager i planlægningen af en
kampagne.

Mountainbikes giver dels massevis af overtrædelser af
og diskussioner om lovens regler for cykling i skovene.
Dels er der konflikter mellem mountainbikeryttere og
andre gæster.
Naturstyrelsen, Dansk Cykel Union, Danmarks
Idræts Forbund, Friluftsrådet og Skovforeningen arbejder på en kampagne der skal forbedre mountainbikerytternes adfærd i naturen.

Regeringens friluftspolitik på vej
I 2012 satte regeringen gang i udviklingen af Danmarks
første nationale friluftspolitik. Den forventes at blive
fremlagt for Folketinget sidst i 2014. Skovforeningen
har deltaget sammen med mange andre parter.
I et år har 9 netværksgrupper udviklet forslag til
konkrete projekter indenfor hver sit tema. Skovbruget
har repræsentanter i alle relevante netværk.
Vi har arbejdet for en friluftspolitik som udnytter
frivillige aftaler og samarbejde med lodsejerne som
det klart bedste værktøj til at skabe muligheder for
friluftslivet.

Der er desuden behov for at få formidlet og forstået
indholdet af naturbeskyttelseslovens forudsætninger
for brug af cykler i skov:
Der er kun adgang til cykling på veje og stier der er
egnede for almindelige cykler. I lovens forstand er en
mountainbike ikke en almindelig cykel (selv om der nu
sælges mange flere af dem end for 12 år siden da
loven blev vedtaget). Men mange mountainbikeryttere, både organiserede og uorganiserede, har svært ved
at acceptere det.
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SKAT PÅ SKOV
Regeringen afviser fortsat
konjunkturudligningsordning for skov

Håb om bedre ejendomsvurderinger af skov




Skovforeningen har bedt skatteministeren om at etablere en konjunkturudligningsordning for skovbruget
som foreslået af Skovpolitisk Udvalg ʹ uden resultat

Efter hård kritik af SKATs forkerte ejendomsvurderinger, skal der udarbejdes et nyt vurderingssystem. Skovforeningen vil have ændret principperne for vurderinger af skov. Især skal grundværdierne afspejle arealernes indtjeningspotentiale.

Skovpolitisk Udvalg foreslog i 2011 en konjunkturudligningsordning for skovbruget, fx som den svenske
skovkontoordning. Det har Skovforeningen arbejdet
for siden merhugstfradraget blev afskaffet i 2005.
Tidligere skatteminister Holger K. Nielsen afviste
forslaget og henviste skovbruget til at bruge virksomhedsordningen. Men den kan ikke erstatte en konjunkturudligningsordning: I virksomhedsordningen
betaler man en a conto skat svarende til selskabsskatten i år med overskud. Den således allerede betalte
skat tilbagebetales ikke i senere år med underskud.
Det tilgodeser ikke skovbrugets behov.
Men skiftende skatteministre har ikke villet svare
på Skovforeningens argumentation. Vi forsøger igen
med den nye skatteminister at få konjunkturudligningsordningen på dagsordenen.

Ikke kun landets boliger er udsat for forkerte og tilfældige vurderinger. Også skovbrugets vurderinger har i
årtier lidt af tilfældigheder og vanskeligt forståelige og
forkerte vurderinger. Det har mange af Skovforeningens kontrolberegninger tydeligt vist. Skovforeningen
gjorde allerede i 2002 SKAT opmærksom på systematiske fejl i vurderingerne.
Folketinget har besluttet at boliger og erhvervsejendomme skal vurderes næste gang pr. 1. oktober
2015. Skatteministeren har nedsat et ekspertudvalg
der skal foreslå et nyt vurderingssystem inden da.
Skovforeningen har mødt ekspertudvalget og foreslået at ejendomsværdien afspejler handelsværdien
som loven kræver, mens grundværdien afspejler skovens indtjeningsevne. Vi mener at det netop er vurderingslovens indhold, men hverken myndigheder eller
Folketinget har hidtil accepteret det synspunkt.
Skovforeningen vil følge op på udvalgets anbefalinger og arbejde for at vurderingerne bliver mindre
tilfældige, lettere forståelige og med en grundværdi
der afspejler indtjeningsevnen.

2 milliarder til at lempe arveafgiften - måske


I regeringens vækstplan fra 2013 blev reserveret 2
milliarder kr. til konkurrenceforbedring. Folketingets
blå blok har aftalt at pengene skal bruges til at lempe
eller afskaffe arveafgifterne hvis blokken får regeringsmagt efter næste valg.

Forskere undersøger skovbrugets
rammevilkår
På anbefaling af Skovpolitisk Udvalg i 2011 undersøger
Københavns Universitet nu om skovbrugets økonomiske rammevilkår påvirker skovdriften negativt.
Skovpolitisk Udvalg anerkendte at beskatningen af
skov kan være et særligt problem for bæredygtigheden. Udvalget anbefalede derfor at det skulle undersøges om de økonomiske rammevilkår medfører en
for samfundet uhensigtsmæssig skovdrift.
Skov & Landskab, Københavns Universitet, har i det
seneste år gennemgået vurderings- og beskatningsområdet og konsekvenserne for skovdriften. Resultaterne fremlægges senere i 2014.

Der kan forudses et betydeligt pres på aftalen undervejs. Flere erhvervsorganisationer og den nuværende
regering vil hellere lempe erhvervsskatterne.
Skovforeningen vil fortsat dokumentere og bekæmpe arveafgiftens langsigtede negative konsekvenser for erhvervet og naturen.
Flere lande omkring os har allerede afskaffet generationsafgifterne, senest Norge i 2013.
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK OG DANSKE KONSEKVENSER
Ny vejledning for offentligt indkøb af træ

EU's skovstrategi på vej

Naturstyrelsen arbejder på at opdatere og præcisere
den offentlige indkøbsvejledning for træ og at fremme
brugen af vejledningen i hele den offentlige sektor.

EU fører officielt ikke skovpolitik og har ingen myndighed over medlemslandenes skovpolitik og skovbrug.
Men masser af EU-lovgivning påvirker skovene og
skovbruget, fx love om landbrug, miljø, klima, energi,
handel og konkurrence. Derved fører EU i realiteten en
skovpolitik som er utilsigtet, usammenhængende og
nogle gange selvmodsigende.

Siden 2007 har Miljøministeriet henvist til de to eksisterende certificeringer PEFC og FSC som garanti for
lovligt og bæredygtigt træ. Efter en EU-dom vurderes
det ikke længere at være nok. Danmark skal fastsætte
sine egne kriterier for hvad der kan betragtes som
bæredygtig skovdrift.
Samtidig har regeringen i sin nye strategi for intelligente offentlige indkøb besluttet at gøre det bindende for staten at købe dokumenterbart bæredygtigt
træ: "Regeringen vil sikre at der indkøbes dokumenterbart bæredygtigt træ ved indkøb af træ og træbaserede varer i staten samt ved brug af træ til statslige
bygge- og anlægsarbejder."
Beslutningen udmøntes i et cirkulære der fastsætter hvilke statsinstitutioner og produktgrupper der er
omfattet samt en plan for gennemførelsen. Cirkulæret
forventes at træde i kraft 1. januar 2015.
Skovforeningen er involveret i Naturstyrelsens
arbejde gennem en følgegruppe. Vi lægger vægt på at
kriterierne for bæredygtigt træ skal bygge på de eksisterende internationale processer og at det fortsat
skal være muligt at dokumentere bæredygtighed gennem PEFC og FSC eller på anden måde.

Derfor er det godt at EU kommissionen har fremlagt
en skovstrategi der lægger vægt på at samtlige politikområder inddrages når skovbrugets vilkår skal fastlægges.
Det skal sikre sammenhæng og koordinering i al
den EU-lovgivning som påvirker skovene og skovbruget. Strategien har principper for bæredygtigt skovbrug og for varetagelse af skovenes mange værdier og
ressourcer uden at skade økosystemerne.
Der er gode politiske fremskridt i forslaget, blandt
andet:
x Fritagelse eller lempelse af konkurrenceregler som
forhindrer et effektivt træmarked.
x Anerkendelse og prioritering af biomassens enorme betydning som energikilde. EU vil udforske og
fremme anvendelsen af træ.
x Økonomisk værdisættelse af skovenes velfærdsydelser som fx friluftsliv og biodiversitet.
Men der er også mangler og skævheder. Forslaget har
fx ikke værktøjer der sikrer at initiativer der påvirker
skovene fra andre politikområder altid vurderes og
koordineres først. Og der er et helt uacceptabel markedsregulerende princip om at træ kun må bruges til
energi efter at træindustrien har brugt det først (undtagen affaldstræ der bevisligt ikke har anden anvendelse). Endelig kræver strategien at alle skove skal lave
bindende skovbrugsplaner, uden at det dog er specificeret nærmere.
Nu skal Ministerrådet og Europa-Parlamentet give
deres holdning til strategien og forslag til hvordan den
skal gennemføres.
Skovforeningen arbejder forsat gennem vores
nordiske og europæiske organisationer, NSF og CEPF,
for forbedringer af skovstrategien. Allervigtigst bliver
at få hele EU-systemet til at anerkende og bruge strategien som reference hver gang EU laver politik der
påvirker skovene og skovbruget.

EU-forbud truer afbrænding af hugstaffald
Et EU-direktiv om nedbringelse af nationale emissioner
af visse luftforurenende stoffer vil forbyde afbrænding
af hugstaffald i det fri. Skovforeningen arbejder for at
muligheden bevares for skovbruget.

Afbrænding af hugstaffald i skovene har i mere end
100 år været en integreret del af almindelig skovdrift. I
Danmark er der netop opnået fuld overensstemmelse
mellem Miljøministeriets affaldsbekæmpelse og Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse der tilsammen
giver rammerne for afbrænding af hugstaffald.
Skovforeningen har bedt Miljøministeriet arbejde i
EU for at skovbruget fortsat kan brænde hugstaffald.
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ØKONOMI OG
RÅDGIVNING
DE PRIVATE SKOVES ØKONOMI
Jylland udenfor heden, samlet resultat: 1669 kr./ha
Traditionel skovdrift gav et overskud på 908 kr./ha
som igen er det højeste resultat set for de tre landsdele, men dog et fald på 264 kr./ha i forhold til 2011.
Derimod steg bidraget fra andre indtægter fra 608
kr./ha til 896 kr./ha, hvilket gør det samlede resultat
bedre end i 2011 (1621 kr./ha).

Stabil økonomi for private skove
Økonomien for de private skove i 2012 lignede meget
de to foregående år. Men der er forskel på om det er
indtægter fra træproduktion, juletræer og pyntegrønt
eller bivirksomhed som bidrager til resultatet afhængig af hvor i landet skoven ligger.
Skovforeningens statistik Private Skoves Økonomi
2012 viste et gennemsnitligt overskud før renter, afdrag og aflønning til ejer på 1436 kr./ha. Det er lidt
under 2011-resultatet på 1490 kr./ha (ikke inflationskorrigeret). Statistikken er baseret på spørgeskemaer.

Hedeplantagerne, samlet resultat: 875 kr./ha
Hedeplantagerne oplevede i 2012 igen en stigning i
resultatet for den traditionelle skovdrift, som nu
nærmer sig et nul (-16 kr./ha). Også andre indtægter
steg og bidrager med 862 kr./ha. Det samlede resultat
er således steget i forhold til 2011 (834 kr./ha).

Traditionel skovdrift (træ, pyntegrønt og juletræer)
gav et overskud på 551 kr./ha. Det er lidt lavere end i
2011. Træproduktionen stod for det meste af faldet,
mens DB for pyntegrønt og juletræer var stort set
uændret. Andre indtægter, fx jagt og udlejning, steg til
over 900 kr./ha efter et dyk i 2011. Generelt har posten været jævnt stigende gennem flere år. Omkostninger til administration, vej, vand, skat, sociale omkostninger og øvrige generalomkostninger steg en
smule til -1071 kr./ha.

Modelberegning: Overskud på 400 kr./ha
Med et lavere renteniveau i 2012 end længe set fås et
samlet resultat efter fradrag af renteudgifter, men
uden aflønning til ejeren, på 400 kr./ha.
I denne modelberegning indgår en 50 % belåning
med 80/20-fordeling mellem flexlån og fastforrentede
lån. Tallene er baseret på Realkredit Danmarks statistik. Resultatet efter renter kan derfor ikke sammenlignes direkte med resultatet fra sidste år, hvor lånefordelingen var sat til 50/50.
Renteniveauet er dog nu så lavt at selv med en
fordeling på 50/50, ville det give et lille overskud efter
renter i 2012.

Øerne, samlet resultat: 1642 kr./ha
Efter flere år med fremgang oplevede Øerne et fald i
overskuddet på den traditionelle drift i 2012 på 96
kr./ha i forhold til 2011. Det samlede overskud på den
traditionelle drift blev på 690 kr./ha.
Andre indtægter, fx jagt og udlejning, faldt igen i
2012 til 962 kr./ha. Det samlede resultat er således lidt
under året før som var det bedste i mange år.
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Vi har brug for dine tal

Fremtidssikring af statistikken

Skovforeningens statistik over de private skoves økonomi er afgørende for vores politiske arbejde. Ingen
andre indsamler systematisk disse tal, så uden dem
har vi intet samlet billede af skovbrugets 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:

Skovforeningen har fra Carlsen-Langes Legatstiftelse,
Vemmetofte Kloster og Stiftelsen Sorø Akademi fået
penge til at forny og fremtidssikre databasen og øge
brugervenligheden af indberetningsmodulet. Det betyder at vi også i fremtiden kan udgive statistikken.

ͻ Den er Skovforeningens vigtigste, stærkeste og helt
afgørende politiske redskab over for politikere,
myndigheder, andre interessegrupper og resten af
verden.

Send dine regnskabstal til Skovforeningen
Vi beder alle private skove bidrage ved at udfylde
Skovforeningens skema så snart skovens regnskab er
klart. Se det som en chance for at gennemgå tallene
inden de skal indberettes til Skat.
Skemaet kan både udfyldes på papir og på nettet
via regnskab.skovforeningen.dk.
Skovforeningen tilbyder hjælp til dem der ikke har
indberettet tidligere.

ͻ Den giver et sammenligningsgrundlag, både for
hele skovbruget og for de enkelte deltagende skove som kan se egne resultater i forhold til andres,
fx med lignende størrelse og beliggenhed.
ͻ Den bruges som undervisningmateriale på skovbrugets uddannelser.
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TRÆMARKEDET GENNEM 2013
Løvtræ
Igen i 2013 har priserne på B- og C-kævler for bøg, eg og ask været en del mere stabile end A-kævler. De omsætningsvejede middelpriser for løvtræarterne oplevede ikke de store udsving i 2013.

Bøg
3

C-kævler bevægede sig i 2011 over 400 kr./m og har
siden ligget stabilt og med en lille stigning. B-kævler
har haft lidt flere udsving over året og med en generel
stigning sidst i 2013. Middelprisen på A-kævler har
svinget meget, men har mod slutningen af 2013 fundet et mere stabilt leje. Derved kom den samlede
middelpris for bøgekævler på tværs af sortimenter til
at svinge en del og med en stigende tendens mod
slutningen af året.

Eg
Priserne på egekævler indberettet til prisstatistikken
havde ingen markante udsving for B og C-kvaliteterne,
mens A-kvaliteten har udvist lidt større udsving igennem året. I begyndelsen af 2013 steg de indberettede
priser på tværs af kvaliteterne, men er endt på nogenlunde samme niveau ved årets udgang.

Ask
Der har igen i 2013 været indberettet en del ask til
prisstatistikken på grund af asketoptørren. A-kævlerne
havde igen i 2013 store prisudsving sammenlignet
med de andre træarter. B-kævler holdt sig gennem
3
2013 på et niveau over 1000 kr./m , men faldt en
anelse sidst på året. C-kævler steg i begyndelsen af
2013 og faldt ligesom B-kævler sidst på året. Samlet
set gav det på tværs af sortimenter et år med et fald i
begyndelsen, men et højere og nogenlunde stabilt
prisleje sidst på året.
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Nåletræ
Nåletræmarkedet har i 2013 og de første måneder af 2014 ligesom løvstræmarkedet ligget på et ret stabilt prisniveau
med generelt mindre udsving mellem månederne og en stigende tendens ʹ bortset fra energitræpriserne.

Uafkortet tømmer
De indberettede langtømmerpriser svingede omkring
3
et nogenlunde stabilt prisleje lige over 400 kr/m .
Priserne i 2013 på rødgran lå kun en smule over priserne på langtømmer af de andre hvide nålearter.

Korttømmer
Generelt er priserne steget for både rødgran og picea
m.fl. gennem hele 2013 og de første to måneder af
2014. For rødgran betyder det at prisen er tilbage på
samme niveau som i slutningen af 2012 og har i en
3
længere periode ligget over 400 kr./m .
Den prisforskel mellem rødgran og de øvrige Piceaarter som har figureret i statistikken siden 2010, ser ud
til igen at være minimal i begyndelsen af 2014.

Cellulose- og emballagetræ
Gradvist mere cellulosetræ af både rød- og sitkagransortimentet og af det andet blandede nål blev indberettet til prisstatistikken igennem hele 2013. Så faldt
tendensen i begyndelsen af 2014. Til gengæld var
prisudviklingen ret stabil og let stigende mod slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014. For emballagetræ er indberettet forholdsvis lidt af de røde træarter mens der har været stigning i de hvide træarter.
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Kan du genkende billedet?
Rapporten om træmarkedet er udelukkende baseret
på Skovforeningens prisstatistik.
Den udarbejder vi månedligt for en række træsortimenter. 18 forhandlere tilknyttet danske skove indberetter hver måned deres handler. Disse data tjekkes
og bearbejdes så statistikkerne for de enkelte måneder udgives tidligst en måned efter den seneste indberettede handel.



Energitræ

Kan du ikke genkende billedet af markedet? Så er det
måske dine salgstal vi har brug for, så vores statistik
dækker bedre.
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 prisstatistikken.



De indberettede priser på energitræ svingede igen i
2013 meget mellem månederne. Generelt var tendensen faldende hen mod slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014. Der blev registreret nogle forholdsvis
3
høje priser i april og maj 2013 (omkring 260 kr./m ),
men priserne faldt til gengæld derefter til et niveau
sidst set midt i 2010 og 2012. Inden 2012 har prisniveauet ellers været jævnt stigende.
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CERTIFICERING
PEFC's nye standard godkendt og klar

Status for certificering i Danmark

Den nye danske PEFC-standard er blevet godkendt af
PEFC international. Alle eksisterende certifikater skal
indarbejde de nye krav inden juni 2014.
For PEFC Danmark har det medført arbejdsro og at
ressourcerne i stedet kan bruges på markedsføring af
ordningen. PEFC Danmark har blandt andet fået ny
hjemmeside og en logogenerator som gør det let for
certificerede skove og virksomheder at bruge logoet.
Skovforeningen huser fortsat PEFC Danmarks sekretariat. Dansk Træforening og Danske Byggecentre
assisterer med markedsføringsarbejdet.

Der er fortsat 254.000 ha certificeret skov i Danmark.
Tallet har været konstant det seneste år.
For PEFC har certificeringsfirmaerne haft svært ved
at opfylde de nye krav til akkreditering, så firmaerne
har endnu ikke certificeret efter den nye standard.
Med de nye bindende krav for statens indkøb af
træ og med bæredygtighedskrav til energitræ, må det
forventes at efterspørgslen stiger i de kommende år og dermed også det certificerede areal.

Skovforeningens anbefaling om certificering

FSC's nye standard forsinket

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 anbefaler særligt skovejerne at overveje denne ordning som
giver metodefrihed i skovdyrkningen.

Revisionen af den danske FSC-ordning trækker ud.
Arbejdet var i første omgang planlagt afsluttet i
2013, men på grund af en forsinkelse med nye faste
indikatorer fra FSC international forventes et udkast til
ny dansk standard først i høring til sommer.
Skovforeningen er fortsat med i arbejdsgruppen.

PEFC Danmark deltog på Nordens største byggerimesse i Fredericia i marts 2014,
delte over 1500 grønne poser ud og fortalte om certificering
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SKOVFORENINGENS RÅD ER PENGE VÆRD
Skovforeningen rådgiver om skov og natur

Råd om boligudlejning

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

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.
Du kan også få Ejendomsforeningens medlemsblaĚĞ͟,ƵƐĞƚ͟ŽŐ͟,ƵƐĞƚ:ƵƌĂ͟med stor rabat.

x Generel lovgivning. Fx skovlov, naturbeskyttelse,
adgang, vandløbslov, planlov og beskatning.
x Myndighedskontakt i konkrete sager.
x Konfliktløsning. Fx med brugergrupper.

Annoncering af udlejningsboliger
x PR og mediehåndtering.
Vi tilbyder medlemmerne at annoncere udlejningsboliger på boligportalen lejebolig.dk med særlige fordele:

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.
Vi rådgiver også ikke-medlemmer som betaler fuld
pris. Medlemmer betaler det halve.

ͻ Stor eksponering.
ͻ Det er nemt.
ͻ Det er hurtigt. Og udlejningen kommer normalt
hurtigt.
ͻ Annoncen holdes aktiv i 6 måneder.
ͻ Rabatter på øget synligheden af annoncen.
ͻ Annoncer får egen netadresse som vi også markedsfører på http://naturbolig.lejebolig.dk
Tilbagemeldingerne tyder på at annoncerne virker og
fører til mange henvendelser.

UDDANNELSER
at træffe fagvalg i løbet af studiet. Ordningen har allerede været en succes, og flere mentorer har meldt sig.
Vi opfordrer alle skovfolk til at tale med os om
mulighederne for at blive mentor for studerende.
Vi fortsætter arbejdet for at styrke det skovbrugsfaglige indhold i uddannelsen og de studerendes erhvervsparathed på skov- og landskabsingeniørstudiet.
Særligt i disse år med mange nye initiativer i skovdyrkningen, er der brug for viden og uddannelse til at
følge, dokumentere og rådgive om indholdet og konsekvenserne for skovene.

Mere skovbrug i skovbrugets uddannelser
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne samarbejder godt med Skovskolen og Skov&Landskab på
Københavns Universitet om at sikre fagligt stærke
medarbejdere og ledere til skovbruget i fremtiden.
Der er etableret en mentorordning for at fremme
kontakten mellem de studerende og skovbruget. Ordningen tilbydes de studerende fra første studieår. En
mentor kan give en studerende en referenceramme
for undervisningen på skolen og et bedre grundlag for
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SALG AF SUNDHED OG TRIVSEL
Skovforeningen har siden 2009 gennemført en serie
projekter med fællestitlen "Øget trivsel for borgerne
ved brug af privat skov".
Ideen er at udvikle nye værdier og muligheder i
skovene. Både for at øge udbuddet og kvaliteten af
skovbrugets ydelser til omverdenen og for at styrke
skovenes forretningsgrundlag.

Kærehaveprojektet afsluttet
I 2013 afsluttede Skovforeningen et demonstrationsprojektet i Ringsted Kommune om at øge trivslen for
især børn, gamle, patienter og handicappede ved brug
af Kærehave skov. Rapporten "Kærehave skov til Ringsteds gavn" ligger på www.skovforeningen.dk.
Der har været stor interesse for projektet som
blandt andet blev besøgt af daværende miljøminister
Ida Auken.
Projektet var støttet af Nordea-fonden, landdistriktsmidler (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen.
Søren Paludan og Ringsted Kommune fortsætter
samarbejdet om de aktiviteter der er sat i gang i skoven.

Skovejer Søren Paludan, Kærehave skov, modtog
Region Sjællands Sundhedspris 2013,
blandt andet med begrundelsen at
͟<čƌĞŚĂǀĞƉƌŽũĞŬƚĞƚĞƌĞƚǇĚĞƌƐƚǀĞůůǇŬŬĞƚƐĂŵĂƌďĞũĚĞ
mellem en privat lodsejer og en kommune
om at skabe bedre sundhed og trivsel for borgerne
ǀĞĚĂƚƵĚŶǇƚƚĞŵƵůŝŐŚĞĚĞƌŶĞŝŶĂƚƵƌĞŶ͘͟
Ved siden af ham står Skovforeningens naturvejleder
Eva Skytte som har ledet projektet i Kærehave.

Kommende projekter
Skovforeningen forbereder yderligere 3 projekter om
udvikling af lokale samarbejder mellem private skove,
kommuner og andre relevante aktører om at øge borgernes trivsel ved hjælp af natur:

ǀŶ
ŽǀƚŝůZŝŶŐƐƚĞĚƐŐĂ
<čƌĞŚĂǀĞƐŬĨƉƌ
ŽũĞŬƚ
ZĂƉƉŽƌƚŽǀĞƌĨĂƐĞ

ϮĂ

͟TŐĞƚƚƌŝǀƐĞůĨŽƌď





ŽƌŐĞƌŶĞǀĞĚďƌƵŐĂ



ĨƉƌŝǀĂƚƐŬŽǀ͟





x Projekt om selvstyrende brugere i Pipstorn Skov
ved Fåborg. Projektet skal bringe forskellige grupper (fx jægere, ryttere, efterskoler, botanikere, ornitologer, mountainbikere, museer) til at samarbejde, løse problemer og tage ansvar for brugen af
den samme skov.







x Projekt om øget trivsel for landsbyerne Ejstrupholm (Midtjylland) og Vils (Mors) ved brug af de
nærliggende små private skove. Projektet skal
bringe borgere og skovejere i samarbejde om aktivitetsudvikling for øget trivsel i hele landsbyen.
x Projekt om øget trivsel for folk med funktionshæmninger ved brug af private skove. Projektet
planlægges i samarbejde med Lejre Kommune og
dens institutioner, Dansk Handicap Forbund og
Handicapidrættens Videncenter.
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MØDER OG EKSKURSIONER
Skovkredsmøder og ekskursioner

ERFA-gruppe for ejere af bynære skove

Siden maj 2013 har der været afholdt 13 skovkredsmøder, inklusive 7 ekskursioner:

Skovforeningen har oprettet en ERFA-gruppe for ejere
af bynære skove. Vær med hvis du ejer en bynær skov.
Bynære skove har særlige problemer og muligheder: Der er betydeligt publikumspres og store forventninger til skovenes leverancer af friluftsmuligheder.
I ERFA-gruppen for bynære skove bliver disse skoves særlige problemer drøftet, og ideer og erfaringer
med særlige løsninger kan deles.

x Masnedøværket som er storkunde til flis fra Storstrøms Skovkreds.
x Dyrehave, herligheder og en farverig historie på
Store Frederikslund, Midtsjælland.
x Atypisk skovdrift i Tornved Skov, Vestsjælland.

ERFA-gruppe for skovejende kommuner

x Elverod Planteskole og Traun skov, Fyn, om asketoptørre og neonectria.

Skovforeningens ERFA-gruppe for kommuner der ejer
skov har haft 2 møder i det seneste år:
I Frederikshavn Kommune om certificering, arbejdsmarkedsprojekter, rehabilitering og frivillige.
I Varde Kommune om fritidslandskabet Nysø og
affald, hærværk, mange brugere og frivillige.
Netværket er åbent for alle 48 kommuner der ejer
skov, uanset om kommunen er medlem af Skovforeningen. Ikke-medlemmer betaler for deltagelse i
netværkets møder.

x Rens Hedegård Plantage, Sydlige Jylland: Hvordan
bliver skoven mere stabil?
x Træartsforsøg i Hastrup Plantage, Sydlige Jylland.
x Intensiv vildtforvaltning på Ormstrup Gods, Nordlige Jylland.
4 åbne skovkredsmøder i marts 2014 trak i alt 230
deltagere. Naturstyrelsen præsenterede regeringens
planer om et kommende nationalt skovprogram og fik
deltagernes ønsker og ideer til programmet. Det gav
gode debatter med masser af inspiration til Naturstyrelsen - og til Skovforeningen som skal sikre skovenes
og skovbrugets interesser i skovprogrammet.

Årsmødeekskursion på Bregentved
213 deltagere til Skovforeningens ekskursion på Bregentved, Midtsjælland, 23. maj 2013, var rekord for de
seneste 20 år.
Skovforeningen markerede sit 125 års jubilæum
med ekskursionen, idet Bregentved også var vært ved
50 års-, 75 års- og 100 års-jubilæerne.
Ekskursionens tema var vedproduktion af især eg.
Der blev vist en nyanlagt frøplantage med udvalgt
dansk materiale, et hugstforsøg som giver inspiration
til optimal behandling af eg samt et nedlagt forsøg
med underplantning som også blev vist på de forrige
jubilæumsekskursioner. Bevoksningen er nu 120 år og
repræsenterer slutmålet for egedyrkningen.

Skovkredsmøder tilladt på trævirksomheder

For ikke at risikere en ny konkurrencesag har Skovforeningen spurgt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
om skovejere og deres ansatte, fx i skovkredsene, kan
mødes hos fx savværker, træindustrier og handelsselskaber og blive informeret om virksomhedernes forventninger til træmarkedet.
Det må de gerne. Det er kun ulovligt hvis mødedeltagere indbyrdes eller med virksomheden aftaler eller
orienterer om forhold der kan begrænse konkurrencen. Hvis man overholder de generelle regler for udveksling af markedsinformation i Skovforeningsregi (se
www.skovforeningen.dk), er der ingen problemer.
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INFORMATION
PRESSE
Skovbruget i medierne som aldrig før

Pressemeddelelser om brændeafgift,
stormfald, Skovens Dag og prisuddelinger

I efteråret 2013 var skovbruget mere i medierne end
nogensinde tidligere. Det skyldtes kampen imod brændeafgiften (side 4) og de to stormfald (side 6).

Skovforeningens har siden maj 2013 udsendt disse
pressemeddelelser:
x Vinderne af Skovens Dags fotokonkurrence er
fundet (27. maj)

I begge sager ville mange medier i skoven med både
journalister og fotografer for at lave historier med
skovens folk.
Tak til de mange skovejere og -ansatte der stillede
op, ofte med meget kort varsel. Skovbrugets parathed
til at stille op i medierne i de to vigtige sager har været
afgørende for den gode og effektive omtale.
Skovbruget har i foråret 2014 også fået bred medieomtale af forslagene om at fremme træplantning
ved at investere i træenergi (se side 7) og om at
fremme skovrejsning i neutralområder (se side 11).
Massiv medieinteresse er uvant for skovbruget i
Danmark, og det er opløftende at skovens folk kan
honorere medieinteressen når det gælder.

x Prisen går amok på brænde fra skoven (26. august)
x Kaskelotprisen 2013 til Skoven i Skolen (20. september)
x Privat skov får sundhedspris af Region Sjælland
(23. oktober)
x Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet
afviser stormfald (12. november)
x 50.000 likes til 'Stop brændeafgiften' (12. november)

Generelt samler medierne især skovstof ved direkte
kontakt til og fra Skovforeningen og ved at læse
www.skovforeningen.dk.
I sager hvor Skovforeningen forudser en bred medieinteresse, udsender vi pressemeddelelser.

3

x Stormene væltede over 1 million m træ i private
og kommunale skove i 2013 (13. januar)
x Klimaministeriet misinformerer Folketinget - påstår
at råddent træ gavner klimaet (28. februar)
x Nu tør vi juble: Sejr over brændeafgiften (4. april)
x Over 40 skove siger velkommen på Skovens Dag
søndag den 4. maj (23. april)
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SKOVEN I SKOLEN
Fakta om Skoven i Skolen

Ny www.skoven-i skolen.dk er i luften
Skoven i Skolen har samlet sine to hjemmesider www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk ʹ til ét
stort superværktøj til udeundervisning.
Den nye hjemmeside distribuerer materialer og
ideer til udeundervisning i skov, natur og kultur i alle
skolens fag ʹ og formidler teoretisk viden om hvorfor
og hvordan man arbejder ude med skolebørn.

Politisk gennembrud for udeskole
Hovedaktivitet
Skoven i Skolen giver materialer og ideer til skolerne
så de kan flytte undervisningen ud i skoven ʹ i alle fag
og på alle klassetrin.

Skoven i Skolen var medarrangør af konferencen "Naturvejledning, udeskole og skolereform 2014" i januar.
Her afslørede Undervisningsministeren regeringens
planer om en massiv satsning på udeskole som led i
gennemførelsen af Folkeskolereformen. Der udpeges
og følges 65 skoler landet over til at afprøve og demonstrere udeskole som metode.

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 og
et årstidshjul der viser hvad der sker i skovbruget og i
skovens natur. Siden har 40-65.000 unikke besøgende
om måneden, og tallet vokser.

Kaskelotprisen til Skoven i Skolen
Biologforbundet gav Kaskelotprisen 2013 til Malene
Bendix, koordinator for Skoven i Skolen, for hendes
arbejde med at formidle viden om natur og ideer til
udeskole og udeundervisning.

Nyhedsbrev
Hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med årstidsaktuelle 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, lærere og lærerstuderende.
Pædagogisk tendens
Skoven i Skolen står centralt i en stærk tendens i danske skoler: Mere undervisning flyttes udendørs.

Biologforbundets formand Asbjørn Holm overrakte
Kaskelotprisen til Malene Bendix og sagde:
"Hjemmesiden www.skoven-i-skolen.dk er med god
grund utrolig populær blandt rigtig mange undervisere. Man kan i undervisningssammenhænge nærmest
ikke nævne emnet "skov" uden at man også nævner
www.skoven-i-skolen.dk.
Vi synes i Biologforbundet, at du fortjener stor anerkendelse for dit arbejde med at gøre hele Danmarks
naturfaglige undervisning endnu bedre."

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, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet
og Træ Er Miljø. Der samarbejdes med mange yderligere parter. Det meste af arbejdet udføres af Skovforeningen som huser Skoven i Skolens sekretariat.
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TRÆ ER MILJØ

TIDSSKRIFTER

trae.dk bliver moderniseret

Skoven

Efter flere års fundraising går Træ Er Miljø nu i gang
med at modernisere www.trae.dk, Danmarks mest
besøgte hjemmeside om træ.
Den nye hjemmeside går i luften i 2015 og skal
appellere til nye målgrupper, herunder kvinder og
unge. Formålet er fortsat at informere om træets
mange muligheder og fordele så flere vælger produkter af træ. Træ Er Miljø oplyser om alle træets anvendelser - i byggeriet, i hjemmet og i energiproduktionen.
Træ Er Miljø blev stiftet i 1995 af syv organisationer fra hele trækæden (skovejere, savværker, træindustrier, fagforbund, træhandel og detailhandel) samt
to styrelser. I 2014 er Skov&Landskab, Københavns
Universitet, også trådt ind som medlem af Træ Er
Miljø.
Skovforeningen deltager også aktivt på konsulentbasis i Træ Er Miljøs ledelse og udvikling.

Skoven udkom i 2013 med 580 sider. Bladet dækkede
blandt meget andet stormfaldene, skovens dyre- og
planteliv, anvendelse af træ til energi, ekskursionen på
Bregentved, dyrkning af velkendte og nye træarter,
jagt og vildt, skovbrugets uddannelser, biodiversitet og
rødliste, friluftsliv, certificering og ny skovstatistik.
Gennem hele året var der en artikelserie om
træproduktion, blandt andet billige kulturer, hugst fra
toppen, optimal dyrkning af eg, ær, hybridlærk og
rødgran, prissætning af skovning og optimal aptering.

Skoven-Nyt
Skoven-Nyt formidler af annoncer af aktuel karakter
mens det redaktionelle stof har en sekundær rolle. Der
er fortsat en pæn tilgang af annoncer og i begyndelsen
af 2014 en del stillingsannoncer. Det nye layout med
pænere opsætning, farvetryk og anvendelse af hvidt
papir er blevet godt modtaget.

Skovbrugets indkøbsguide
Skovbrugets indkøbsguide blev udgivet sammen med
Skoven 11/2013. Guiden giver en oversigt over leverandører til skovbruget.
Der er gratis optagelse af stamdata, mens der
betales for supplerende oplysninger. En del firmaer
vælger også at blive optaget på den netbaserede udgave, www.skovguide.dk, mod en lille betaling.

Ikke mere tilskud til vandretursfoldere
Sponsorater for virksomheder

I 2013 blev vandretursfolderne for Skjoldenæsholm,
Fredericia Kommunes skove og Konabbe Skov revideret og genoptrykt.
I mere end 40 år har Naturstyrelsen ydet tilskud til
Skovforeningens udarbejdelse og genoptryk af vandretursfoldere i private og kommunale skove. Men Naturstyrelsen sparer nu denne ordning væk.
De eksisterende 15 foldere ligger som pdf-filer på
www.skovforeningen.dk.

Virksomheder kan blive Træambassadør for Træ Er
Miljø. Med et sponsorat på kr. 5.000 om året kan virkƐŽŵŚĞĚĞŶďƌƵŐĞdƌčƌDŝůũƆƐůŽŐŽŵĞĚŽƌĚĞŶĞ͟sŝ
ƐƚƆƚƚĞƌ͕͟ďůŝǀĞŶčǀŶƚƉĊǁǁǁ͘ƚƌĂĞ͘ĚŬƐŽŵdƌčĂŵďĂssadør og blive informeret løbende om Træ Er Miljøs
aktiviteter. Kontakt Skovforeningen og hør nærmere.
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SKOVENS DAG
50 private og kommunale skove inviterede til Skovens
Dag søndag den 4. maj. Det er samme høje aktivitetsniveau som i 2013.
Temaet var "Skovens Folk", og alle gæster blev
udfordret til fotokonkurrence om temaet.
Læs reportager fra dagen i Skoven 6-7/2014.

Vær med på

4
Skovens Dag 201

søndag

4

Meningen med Skovens Dag

maj

Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om
at se hvad skovbruget laver og hvorfor. Meningen er at
øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at
bruge skoven og dialog med skovbruget.
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.
Skovens Dag arrangeres af Skovforeningen og støttes af Nordea-fonden og G.B.Hartmanns Forskningsfond.

Foto

konkurrence
E-PL5
E-M10
TG-850

.
Vind kameraer fra
Førstepræmie: E-M10 spejlløs
systemkamera for det bedste
FOTO AF SKOVENS FOLK
Læs mere på www.skovensdag.dk

alle
konkurrencen og

arrangementerne

på

g.dk
www.skovensda

Læs mere om foto

e skove. Skovens

Skovens Dag afholdes

g og private og kommunal

nns Forskningsfond.

den og G.B.Hartma

Dag støttes af Nordea-fon

af Dansk Skovforenin

HJEMMESIDE TIL DIN SKOV
Gode hjemmesider øger indtjening og anseelse i omverdenen. Også for skove.
Skovforeningen tilbyder hjemmesider til skovenes behov ʹ godt, hurtigt og billigt. De professionelle og fremtidssikrede
Skovhjemmesider koster så lidt som et avisabonnement.
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 mindre virksomheder, fx et nyhedsmodul, nyhedsbrev via email og 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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DANSK
SKOVFORENING

SKOVFORENINGENS ØKONOMI
Skovforeningens indtægter i 2013
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

Kontingent fra skovejende medlemmer
Andre kontingenter
Konsulentydelser
Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)
Husudlejning mm.
Renter og udbytter

I alt

Hvervning af nye medlemmer
Vi er meget glade for de mange nye medlemmer der
er kommet i det seneste år.
Skovforeningens politiske arbejde betales af kontingenterne. Arbejdet er underfinansieret, og Skovforeningen behøver flere medlemmer for at kunne fastholde indsatsen.
Vi har især haft held med telefonisk hvervning i de
seneste år. HedeDanmark og Skovdyrkerne har også
anbefalet deres respektive kunder og medlemmer at
melde sig ind i Skovforeningen, og vi tror og håber at
det også vil have god effekt i den kommende tid.
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.

4,2 mio.
0,7 mio.
2,6 mio.
1,8 mio.
1,6 mio.
1,0 mio.
11,9 mio.

Medlemsrekord i 2014
Pr. 25. april 2014 havde Skovforeningen 671 danske
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på
144.828 ha.
Det er en nettotilgang på 44 ejendomme i løbet af
det seneste år, og en stigning på 2300 ha i medlemmernes samlede skovareal.
Desuden er indmeldt 21.547 ha ubevokset natur,
hvilket er et fald på 330 ha i forhold til 2013.
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DSHWOOD FORTSÆTTER SUND VÆKST
Skovforeningens handelsselskab DSHwood A/S har
udbygget sin stærke position på eksportmarkederne og
skabt nye afsætningskanaler for dansk træ.
Høj aktivitet, gunstig markedsudvikling og en positiv udvikling i fragtraterne i løbet af 2013 har resulteret i at selskabet har handlet mere dansk træ end nogensinde tidligere og realiseret sit hidtil bedste økonomiske resultat.

Resultat
DSHwoods resultat i 2013 blev på 10, 5 mio. kroner.
Det er det bedste resultat i selskabets historie. Med en
sund balance og en soliditetsgrad på 40,4 % pr. 31.
december 2013 står selskabet godt rustet til at fortsætte sin ekspansion, udviklingen af afsætningsmulighederne for dansk træ og levere sunde økonomiske
resultater.
Udbyttebetalingen fra selskabet bidrager væsentligt til finansieringen af det skovpolitiske arbejde i
Skovforeningen.
Selskabet betaler i 2014 et udbytte til Skovforeningen på 6 millioner kr. Selskabets årsrapport kan læses
på medlemsafdelingen af www.skovforeningen.dk.

Gennem hele 2013 har selskabets aktiviteter været
præget af de generelt gunstige markedsforhold i både
Europa og oversøisk.
For nåletræ har god efterspørgsel i navnlig Tyskland og Sverige generelt givet gode afsætningsmuligheder, selvom efterspørgslen fra celluloseindustrien
har været svag. Også eksporten til Kina har udviklet sig
positivt. Selskabets aktiviteter på energitræmarkedet i
Danmark har også udviklet sig positivt i året.
Udviklingen på løvtræmarkederne har også været
positiv for hovedprodukterne bøg og ask. Kinas pludselige importforbud for ask sidst i 2013 medførte en
vis opbremsning for indkøbsaktiviteterne indtil selskabet fik etableret en anden afsætningsmulighed.
I 2012 og 2013 har selskabet investeret i markedsføring af træ på de asiatiske vækstmarkeder til trods
for selskabets anstrengte regnskabsresultat i 2012.
Den investering bærer nu frugt og selskabets platform
for både afsætning og indtjening er markant styrket.
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Skovforeningens bestyrelse

Skovforeningens personale

Forretningsudvalg
x Niels Iuel Reventlow, Hverringe (formand)
x Niels Otto Lundstedt, Dønnerup (næstformand)
x Peter Arnold Busck, Rye Nørskov

Sekretariat
x Jan Søndergaard, direktør
x Ingelise Andersen, direktionssekretær

Øvrige medlemmer
x Ditlev Berner, Holstenshuus
x Torben Bille Brahe, Fraugdegaard (Skovdyrkerforeningerne)
x Marie Louise Friderichsen, Allingkloster
x Michael Glud, Hedeselskabet
x Niels Peter Dalsgaard Jensen, Salten Langsø Skovadministration A/S
x Martin Petersen (Danske Juletræer)
x Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi
x Bo Jellesmark Thorsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet (forskning og undervisning)

x

Erhvervspolitisk afdeling
Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder
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x

Fynske kreds
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x
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