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Danmark mangler stadig en skovpolitik. Men måske er der håb:
På Skovforeningens generalforsamling 28. maj har Miljøministeren givet tilsagn om at præsentere
regeringens længe ventede nationale skovprogram. Kom og hør selv.
Skovprogrammet når dog ikke at blive til lovforslag, ordninger og reel skovpolitik før der skal vælges et nyt folketing. Derefter skal Skovforeningen få den kommende regering, uanset dens farve
og sammensætning, til at føre en aktiv og sammenhængende politik for Danmarks skove. Al erfaring siger, desværre, at danske regeringer ikke af sig selv fører aktiv og sammenhængende skovpolitik. Derfor er der brug for Skovforeningen.
Nogle ting går godt allerede. Træ som energikilde har fortsat massiv politisk opbakning. Og der er
fortsat bred politisk enighed om at frivillighed og samarbejde med skovejerne er måden at udvikle
skovenes naturværdier og oplevelsesmuligheder. Men der er stadig masser af arbejde at gøre for
skovenes politiske organisation. Læs om det hele her i Skovforeningens årsberetning.
Vi har igen i år sat medlemsrekord, og det er opmuntrende. Men Skovforeningen har stadig brug
for mange flere medlemmer. 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.

Niels Iuel Reventlow,
formand for Dansk Skovforening
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POLITIK

DANMARK MANGLER STADIG EN SKOVPOLITIK
Vi ved ikke hvorfor offentliggørelsen har trukket så
længe ud, men gætter på at det er besluttet i Statsministeriet eller Finansministeriet, snarere end i Miljøministeriet.
Vi ved heller ikke om Regeringen offentliggør skovprogrammet inden generalforsamlingen - eller om
offentliggørelsen udskydes endnu en gang.
Men vi glæder os til at se skovprogrammet snart.
Danmark har manglet en reel skovpolitik i for mange
år.
Der er hårdt brug for Regeringens bud på hvordan
skovene bæredygtigt skal kunne opfylde de mange
gode ønsker til dem: Mere træ (verdens mest miljøvenlige råstof) til byggeri, produkter og energi, mere
biodiversitet, bedre oplevelsesmuligheder, flere arbejdspladser og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag.
Og der er hårdt brug for et Folketing og for ministerier (fx Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet) der understøtter en sammenhængende skovpolitik
og undlader at ramme skovene med lovgivning der
modarbejder Danmarks skovpolitik.

Miljøministeren præsenterer skovprogram
på Skovforeningens generalforsamling
Regeringen har endnu ikke fremlagt sit nationale
skovprogram, men Miljøministeren har givet tilsagn
om at præsentere det på Skovforeningens generalforsamling 28. maj

Regeringen har længe varslet at fremlægge Danmarks
første nationale skovprogram siden 2002. Programmet
skal sikre helhed og balance i skovbrugets vilkår.
Naturstyrelsen skrev på skovprogrammet i 2014 og
gennemførte en bred, grundig og vellykket dialog med
alle skovens mange interessenter. Planen var offentliggørelse i efteråret 2014, samtidig med Naturplan
Danmark. Skovprogrammet er dog endnu ikke offentliggjort i april 2015.
Miljøministeren har nu givet tilsagn om at præsentere indholdet på Skovforeningens generalforsamling
28. maj.
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Oppositionen foreslår udtag af 25.000 ha
statsskov til biodiversitet

Skovpolitik skal være en folkesag
Skovforeningen arrangerede en debat om det kommende skovprogram på Folkemødet i 2014.
Der var bred enighed om at skovpolitik skal gøres
til en folkesag før der er håb om at politikerne tager
skovpolitik alvorligt.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har benyttet ventetiden på skovprogrammet til
at foreslå at statsskovene udtager 25.000 ha til "en
særlig indsats for den biologiske mangfoldighed for at
standse tabet af biodiversitet i Danmark".
Forslaget åbner også for frivillige initiativer i private skove, men undervurderer omkostningerne.

På Folkemødet 2014 på Bornholm samlede Skovforeningen Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og
Dansk Fjernvarme til en debat med 80 tilhørere om
spørgsmålet "Skal Danmark omsider føre skovpolitik?"
- i lyset af Regeringens varslede skovprogram.
Også Miljøministeren skulle have deltaget, men
måtte melde afbud til hele Folkemødet.
Da der ikke var lejlighed til at diskutere med Ministeren hvorfor det er så svært at få politikere til at føre
skovpolitik i Danmark, fik debatten en anden vinkel:
Hvordan kan skovens forskellige interessenter
hjælpe Miljøministeren og Miljøministeriet i kampen
for at få resten af Regeringen og Folketinget til overhovedet at interessere sig for skovpolitik? Hvordan får
man politikerne til at gøre det attraktivt for skovejerne
at investere endnu mere i skovene og de enorme uudnyttede muligheder for at opfylde stribevis af gode
samfundsmål?

Forslagets formål er at sikre at Danmark lever op til de
internationale forpligtelser (se side 19) om at standse
tabet af biodiversitet.
Der foreslås blandt andet at private skovejere
tilbydes en betalingsordning for at gøre en indsats
svarende til den der foreslås i statsskovene. Denne
satsning på frivillighed er forslagets styrke. Al erfaring
viser at frivillighed er nøglen til at få de private lodsejere til at spille med. Så virker naturpolitik bedre,
billigere og længere end med tvang.
Oppositionen anslår omkostningerne ved at udtage
25.000 ha statsskov til 10 millioner kr. om året i mistede indtægter fra træproduktionen.
Skovforeningen mener at dette tal er stærkt undervurderet. Prisen vil selvfølgelig i høj grad afhænge
af de restriktioner der pålægges, men oppositionen
har ikke medregnet andre samfundsmæssige værdier
som tab af arbejdspladser i skovbruget og følgeindustrier samt tabt værdiforædling i træsektoren.

Det gennemgående svar fra organisationerne var at
skovpolitik skal gøres til en folkesag. Først dér får politikerne for alvor interesse for sagen. Sådan som det er
sket fx for klimaet og tidligere grundvandet.
Det store spørgsmål er så hvordan man gør skovpolitik til en folkesag.
Skovforeningen håbede at kunne tage et skridt i
den retning med Skovens Dag 2015 (se side 30), men
planen strandede på at skovprogrammet endnu ikke
er offentliggjort. Uden et konkret udspil fra Regeringen, er det endnu sværere for folket at forholde sig til
skovpolitik.

Forslaget præciserer at det skal "nøje undersøges og
analyseres hvilke områder der egner sig bedst i den
danske skov ....".
Det er den rigtige rækkefølge frem for at fastlægge
et bestemt antal hektar i statsskovene. Skatteyderne
kan meget vel få mere biodiversitet for pengene i
private og kommunale skove. Den mulighed bør holdes åben indtil Folketinget har besluttet hvor mange
penge man vil bruge på biodiversitet og hvor man får
mest for pengene.
Det afgørende er hvilken pris Folketinget i virkeligheden vil betale? Det logiske ville være at Folketinget
først beslutter hvor mange penge man vil bruge på
biodiversitet, og derefter beslutter hvor og hvordan
pengene skal bruges så de giver mest biodiversitet
gennem frivillighed.
Det har vi brug for både Regeringens og oppositionens bud på.
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TRÆ TIL ENERGI
Fortsat politisk medvind til træ til energi

Træ Til Energi-samarbejdet

Klima-, Energi- og Bygningsministeren opfordrer energiproducenterne til at bruge løs af biomassen så længe
den er bæredygtig.
Skovbrugets organisationer opfordrer skovejerne til
at dyrke endnu mere træ til energi.

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne fortƐčƚƚĞƌĚĞƚĨĂŐůŝŐĞŽŐƉŽůŝƚŝƐŬĞƐĂŵĂƌďĞũĚĞŝ͟dƌčƚŝů
ŶĞƌŐŝ͟ĨŽƌĂƚƐŝŬƌĞĚĞďĞĚƐƚŵƵůŝŐĞǀŝůŬĊƌĨŽƌƐƚƆƌƌĞ
produktion af skovtræ til energi.

Træ til Energi arbejder fagligt med at dokumentere og
udvikle skovenes dyrkningspotentiale, logistik, forsyningskæder, skovflisens konkurrencedygtighed overfor
importeret biomasse, fliskvaliteter samt varmeværkernes 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 klimaråd.

I 2014 fremlagde Energistyrelsen den biomasseanalyse
som Folketinget bestilte i energiforliget i 2012. Træ Til
Energi har leveret væsentlige bidrag til analysen.
Energistyrelsen opstillede flere scenarier for fremtidens energiforsyning, og biomasse spiller en væsentlig rolle i dem alle - fra et scenarie baseret på stor
import af biomasse til et scenarie baseret på en
mængde som Danmark skønnes at kunne producere
selv i fremtiden.
Klima-, Energi- og Bygningsministeren reagerede
ved at erklære at energiproducenterne bare skal bruge
løs af biomassen så længe den er bæredygtig. Det fik
producenterne til at lancere en brancheaftale for indkøb af bæredygtigt træ. En konsekvens bliver SBPcertificering af energitræ i Danmark, se side25.
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne
reagerede på ministerens gode udmelding med at
opfordre skovejerne til at dyrke mere træ til energi.
Nu tror vi på at der vil være afsætning, også på længere sigt.

Træ til Energis budskab er at skovbruget kan fordoble
produktionen af træ til energi, fx med 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.
Et budskab er også at bioraffinering (at lave fx
brændstoffer til biler) endnu ikke kan aftage så meget
træ som de danske skove kan levere. Der er derfor
fortsat god grund til at brænde træ af til energi.

Brændeafgiftens endelige død

I de nærmeste år bliver de vigtigste opgaver at holde
tæt dialog med energiproducenterne om den praktiske håndtering af deres brancheaftale om indkøb af
dokumenteret bæredygtigt energitræ (se side 24).
Desuden vil Træ Til Energi informere bredt i medierne om træ som den geniale og fossilfrie energikilde
der gavner klimaet, skovene, miljøet, selvforsyningen
og beskæftigelsen på landet.

I 2014 døde brændeafgiften i stilhed - stik modsat den
vilde ballade som afgiften udløste i medierne i 2012 og
2013 med Skovforeningens hjælp.

Parterne bag energiforliget (7 ud af 8 partier i Folketinget) opgav hele den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift til finansiering af forliget og fandt i stedet pengene ved at øge personskatten. Dermed løb en truende katastrofe for skovbruget ud i ingenting. Bedre
udgang på sagen kunne man ikke drømme om.
Et kuriosum: Skovforeningen er i 2015 blevet tilbudt 1000 US dollars for ejerskabet til facebooksiden
"Stop Brændeafgiften". Vi har takket nej, siden er ikke
til salg.
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GRØN OMSTILLING
mark har forskningen påvist at skovene bæredygtigt
kan producere meget mere biomasse end i dag.
Generelt har bioøkonomien store muligheder for
at udnytte restprodukter og affald bedre og for at
erstatte fossile produkter med planteprodukter.

Regeringens bioøkonomipanel er begyndt
godt
Regeringens bioøkonomipanel skal samle viden for at
sikre Danmark en plads i bioøkonomiens førerfelt.
Skovforeningen sidder med og arbejder for at
fremme brugen af naturressourcerne og for at aflive
myter, fx om at udnyttelsen koster biodiversitet.

Men bioøkonomien har undertiden et blandet omdømme: Kan verdens befolkning fortsat brødfødes, og
kan vi hindre at naturskov fældes hvis samfundet bruger markant mere biomasse?
Den bekymring skal fjernes ved at dokumentere
bioøkonomiens bæredygtige udnyttelse af ressourcerne. Med bioøkonomiens hastige udvikling vil også
andre sektorer end skovbruget møde dokumentationskrav. Det vil sikre mere lige konkurrence.
For Skovforeningen er det særligt vigtigt at der
stilles samme dokumentationskrav til træ uanset hvad
det bruges til. Det samme træ leverer ofte råstof til
både varige produkter og til energi.

Bioøkonomipanelet udsendte sin første udtalelse i
2014 - "Danmark som vækstcenter for en bæredygtig
bioøkonomi". Udtalelsen handler om den danske
bioøkonomis omfang og om Danmarks muligheder og
barrierer for at udvikle bioøkonomien endnu mere.
Det står klart at skovbruget har et stort potentiale i
den grønne omstilling til et fossiltfrit samfund. I Dan-

Bøgekultur med lærk som hjælpetræer:
Langsigtet produktion af kvalitetsbøg og hurtig produktion af biomasse til energi på én gang
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NATURPLAN DANMARK
Regeringens målsætninger for naturen

Grønt Danmarkskort kan påvirke driften

Regeringen har fremlagt sin Naturplan Danmark som
skal sikre større naturområder der hænger bedre
sammen så vilde dyr og planter kan sprede sig mere.

Naturplan Danmark introducerer Det Grønne Danmarkskort. Det skal både vise hvor den eksisterende
værdifulde natur er og hvor ny natur kan skabe sammenhæng.

Regeringen vil forene en stærk naturpolitik med erhvervsudvikling og vækst. Der skal være opbakning fra
både jordejere, kommuner og organisationer.
Der skal skabes mere skov og mere natur. Naturværdien skal øges på 7000 ha i skovene, primært i
Natura 2000-områder. Det skal ske med blandt andet
naturvenlig skovdrift med hjemmehørende arter,
græsningsskove og mere dødt ved.
Naturmæssigt særligt værdifulde private skove skal
kortlægges og registreres. Det skal være grundlaget
for en beskyttelsesindsats på disse arealer gennem
frivillighed, fx urørt skov.
Regeringen vil generelt basere indsatsen på private
arealer på frivillighed.

Usammenhængende og spredte oplysninger om arter,
der aldrig er blevet geografisk præciseret eller digitaliseret, har længe været et stort problem for naturforvaltere og -planlæggere.
Nu skal kommunalplanerne for 2017 udpege arealer til Det Grønne Danmarkskort. Det skal forbedre
grundlaget for naturforvaltningen, også på tværs af
kommunegrænser. Kommunerne kan nedsætte i alt 25
naturråd til at styrke processen. Kortet udvikles hvert
fjerde år ved revisionerne af kommuneplanerne.
Kommunalbestyrelserne skal udpege arealer efter
disse kriterier i prioriteret rækkefølge:
x Eksisterende værdifulde naturområder uden for
Natura 2000-områderne.

Frivilligheden er Naturplan Danmarks
fuldtræffer

x Nye naturområder som kan udvide eller skabe
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem
Natura 2000-områder.

Skovforeningen har arbejdet vedholdende for at få
frivilligheden ind som forudsætning i Naturplan Danmark og i naturforvaltningen i det hele taget.

x Naturområder som samtidig bidrager til andre
formål, fx klimatilpasning, vandmiljø og friluftsliv.

Langt de fleste af Danmarks naturværdier ligger på
privat jord og ejes af titusindvis af lodsejere. De største muligheder for at udvikle flere og bedre naturværdier ligger også på privat jord. Frivillighed er nøglen til
at få de private lodsejere til at spille med. Så virker
naturpolitik bedre og billigere end med tvang.
Frivilligheden medfører en ekstra indsats fra lodsejerne, øget samarbejde, øget ansvarlighed, mere
langvarige resultater og mere tillid fra lodsejerne til
systemet.

Udpegningerne får ikke direkte retsvirkninger for borgerne. Lodsejere bliver fx ikke tvunget til at etablere
natur.
Men udpegningerne kan påvirke den konkrete
administration af tilladelsesordninger efter anden
lovgivning. Det kan hæmme fx erhvervsmæssig drift og
ejerens selvbestemmelse.
Det er afgørende for Skovforeningen at der bliver
klare rammer for arbejdet i naturrådene. Da udpegningen kan få store økonomiske konsekvenser for
ejendomme i udpegede områder, arbejder vi sammen
med Landbrug & Fødevarer for at vejledningen vil
sikre grundig og reel involvering af lodsejerne.
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Ingen gødskning og sprøjtning på §3-arealer

Ikke meget skov i Naturplan Danmark

Regeringen og et snævert flertal har forbudt fortsat
gødskning og sprøjtning på §3-arealer. Det kan få
store økonomiske konsekvenser for jordbrugsejendomme.

Skovene spiller en afgørende rolle for Danmarks biodiversitet og øvrige naturværdier. Naturplan Danmark
fastholder Naturskovsstrategiens mål fra 1994 om at
10 procent af skovarealet skal have natur og biologisk
mangfoldighed som primært driftsformål i 2040.

Forbuddet rammer især ferske enge og overdrev der
siden den generelle beskyttelse i 1992 har kunnet
fortsætte i hidtidig drift.
Det nye forbud kan gøre afgræsning af mange
arealer urentabel hvorefter den stopper. Arealerne vil
gro til, og det vil koste biodiversitet.
Loven får økonomiske konsekvenser for skovbruget, men mindre end for landbruget. For landbrugsjord er der fx rydningspligt hvert 5. år, men det er der
ikke i fredskov.
Lovforslaget siger at hvis indgrebet på enkeltejendomme får ekspropriationslignende karakter, kan
ejendommen få enten dispensation fra forbuddet eller
erstatning. Høringsudkastets bemærkninger sagde at
det ikke i sig selv er afgørende at ejendommen er ramt
hårdt, men det er ikke gentaget i det fremsatte lovforslags bemærkninger. Derfor er det uvist hvilke kriterier der skal lægges til grund.
Loven træder i kraft 1. september 2017. Oppositionspartierne har erklæret at forbuddet vil blive rullet
tilbage efter et regeringsskifte. Skovforeningen vil
holde oppositionen fast på løftet.

Men en nøjere plan for hvordan skovene bedst bidrager til Danmarks naturværdier - og til beskæftigelse,
træproduktion, klimapolitik og folkesundhed - får vi
først med Regeringens nye nationale skovprogram
som endnu ikke er offentliggjort, se side 4.
Naturplan Danmark forudsætter at statens skove
skal gå foran i sikringen af biodiversitet. Hvor der
mangler viden, vil Regeringen sætte undersøgelser i
gang på statens arealer, fx om systematisk udvælgelse
af naturmæssigt særlig værdifuld skov.
Det er fornuftigt at indsatsen først besluttes endeligt når der ligger et tilstrækkeligt videngrundlag.
Skovforeningen følger arbejdet tæt så også den
efterfølgende involvering af private og kommunale
skove kommer til at bygge på frivillige aftaler, betaling
og velbeskrevne mål.
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NATURA 2000
Handleplanerne implementeres langsomt,
men nogenlunde sikkert

Krydsoverensstemmelse og Natura 2000
Det har længe været usikkert om ejendomme der modtager Natura 2000-betaling i skov kan rammes af
krydsoverensstemmelsesregler og miste tilskud på
landbrugsarealer. Risikoen er dog begrænset.

Implementeringen går langsomt, men viser at skovbruget gerne vil indgå frivillige aftaler om sikring af
biodiversitet. Der er stadig mange barrierer i de nuværende ordninger.

Der er mange regler. De kan være svære at gennemskue, og de kan overtrædes uforvarende. Alene risikoen for at blive ramt på krydsoverensstemmelseskrav
mindsker ejernes interesse i at indgå Natura 2000aftaler om skovens drift.
Risikoen viser sig dog at være begrænset. Den
bedste anbefaling er at undgå landbrugsaktivitet inde i
skoven. Det reducerer risikoen for at blive trukket i
grundbetalingen på landbrugsarealerne væsentligt.
Spørg Skovforeningen om detaljerne.

Implementeringen af Natura 2000-handleplanerne for
skov går ikke overraskende langsomt.
21 ejere har i 2014 søgt og fået tilsagn til 60 ha
urørt skov, 200 ha med en grundlæggende sikring
samt 2600 træer til død og henfald.
Andre ejere har indgået såkaldte § 18-aftaler hvor
der aftales en drift af arealerne uden betaling, men
hvor ejeren får den fleksibilitet som den enkelte har
ønsket.
En enkelt har søgt om tilskud til en grøn driftsplan
som skal hjælpe med at identificere hvilke aftaler det
giver mening at lave på ejendommene.
Selvom det går langsomt og at ordningerne ikke i
alle tilfælde er velegnede, er det godt at skovbruget
igen kan demonstrere at frivillige aftaler om sikring af
biodiversitet lader sig gøre.

I 2015 er antallet af krydsoverensstemmelseskrav
faldet fra 125 til 105 som følge af EU's landbrugsreform.
Mest relevant for skovejere der modtager landdistriktsstøtte er at kravet om beskyttelse af reder og
redetræer ophæves. I stedet forbydes beskæring af
træer og buskads på landbrugsarealer i fuglenes yngletid (15. marts til 31. juli).
Vildtforvaltningsloven forbyder dog stadig forsætligt at ødelægge, beskadige eller fjerne fugles reder.
Overtrædelse straffes stadig med bøde, men der
trækkes ikke længere i landbrugsstøtten eller i tilskud
modtaget efter landdistriktsordningen.

Skovforeningen har gennem rådgivningsordningen
været involveret i mange sager og har fået et godt
indblik i de administrative byrder og andre barrierer
for skovejerne ved at indgå aftaler.
Der er stadig lang vej igen til at der er indgået aftaler for samtlige kortlagte arealer. Det skyldes blandt
andet de betalingsordninger og aftalemodeller som
Naturstyrelsen kan tilbyde. Betalingen er hængt op på
finansiering fra EU's landdistriktsprogram, og det giver
administrative problemer med fx krav om brug af
fællesskemaet og årlige indberetninger, usikkerhed
om arealopgørelser, utilstrækkelig betaling for især
hugstmodne bevoksninger og risiko for krydsoverensstemmelse.
Det sidste har Skovforeningen arbejdet intensivt
for at få en afklaring af (se efterfølgende afsnit). De
andre barrierer har vi arbejdet for bliver minimeret i
næste landdistriktsprogram og i de ordninger der
kommer for skov.
Vi har arbejdet for at især administrative byrder
ved evigtvarende aftaler (urørt skov og træer til henfald) mindskes og at erstatningen kan udbetales som
engangserstatning i stedet for over 20 år.

Skovforeningen tilbyder gratis rådgivning
om Natura 2000
Skovforeningen kan fortsat tilbyde gratis rådgivning til
alle ejere af Natura 2000-områder i fredskov. Det
bliver blandt andet vigtigt for hver enkelt ejer der skal
indgå aftaler til realisering af handleplanerne.
Vi har en ERFA-gruppe for ejere af Natura 2000områder.
Naturstyrelsen betaler Skovforeningens rådgivning
om Natura 2000 til skovejere.
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NATURBESKYTTELSE
Biodiversitet

Den Danske Naturfond er en realitet

Nyt forskningsprojekt skal give faglige input til biodiversitetsdebatten

Folketinget har vedtaget loven for Den Danske Naturfond. Skovforeningen vil hjælpe politikerne og fondsbestyrelsen til det bedst mulige samarbejde med skovog naturejerne om at beskytte og udvikle naturværdier. Så får fonden og samfundet mest natur for pengene, og arbejdsdelingen i naturen bliver en succes.

Både fagligt og i offentligheden kører en hektisk debat
om hvad der skal til for at sikre biodiversiteten i de
danske skove og hvordan det gøres mest omkostningseffektivt.
Det faglige grundlag i Danmark er begrænset, og
det skal et 4-årigt forskningsprojekt lave om på. Titlen
er ͟hƌƆƌƚƐŬŽǀĞůůĞƌŶĂƚƵƌŶčƌ skovdrift ʹ hvad skal der
ƚŝůĨŽƌĂƚďĞǀĂƌĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞŶŝĚĞĚĂŶƐŬĞƐŬŽǀĞ͘͟
Projektet skal undersøge hvordan man kan få mere
biodiversitet i skovene med enkle og billige metoder.
Hvor mange smuldrende stammer skal der fx til for at
sikre de truede arter gode levevilkår? Projektet har
basis i Gribskov (statsskov), hvor der er udlagt fem
forsøgsområder.
Der er nedsat en følgegruppe med interesseorganisationer og praktikere fra det private og offentlige
skovbrug. Gruppen skal kvalificere projektet og sikre
en relevans for dansk skovdrift bredt. Resultaterne
bliver samlet i en håndbog for skovforvaltere.
Skovforeningen sidder i følgegruppen.
Der arbejdes på at finde midler til et lignende projekt på private arealer.

I 2014 blev Den Danske Naturfond etableret af
Regeringen, Venstre, Konservative, Villum Fonden og
Aage V. Jensen Naturfond med en startkapital på 875
millioner kr.
Den Danske Naturfond skal skabe bedre sammenhæng mellem naturarealer og bedre forhold for sårbare og truede naturtyper og dyre- og plantearter. Det
vil typisk ske ved opkøb af arealer som forvaltes ekstensivt eller har begrænset landbrugsmæssig betydning. På arealerne skabes så nye naturområder eller
der genskabes tidligere tiders natur, fx søer, moser,
vådområder, enge og heder.
Fonden skal iværksætte projekter som kan hjælpe
natur og biodiversitet bedst og mest omkostningseffektivt. Fonden skal ikke nødvendigvis bruge alle pengene på at opkøbe arealer.
Den etableres som en privat erhvervsdrivende,
uafhængig fond. Der er udpeget en bestyrelse. Skovforeningen stræber efter at blive repræsenteret i fondens kommende rådgivende udvalg.
Fondens næste skridt bliver at etablere et sekretariat og derefter begynde at købe og udvikle arealer.
Skovforeningens primære ønsker til fonden er imødekommet: Fonden kan indgå driftsaftaler med private
ejere, den får frihed til at vælge driftsorganisation og løsninger, og den får ikke ekspropriationsret.
Fonden kan blive et stærkt 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.
Vi ved endnu ikke hvordan fonden vil forholde sig
til de eksisterende skove og deres natur. Parterne bag
fonden nævner det ikke.
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GÆSTER I SKOVEN
Regeringens friluftspolitik blev god

x Som noget nyt kan lodsejeren, som ønsket af Skovforeningen gennem mange år, inden for et år samle flere affaldsaflæsninger så de overstiger minimumsbeløbet på 1.000 kr. for erstatning.

Efter knap 3 års arbejde har Regeringen lanceret en
velafbalanceret friluftspolitik. Den lægger op til samarbejde mellem brugere, lodsejere og myndigheder, og
den lægger ikke op til lovændringer.

x Lodsejeren kan ikke længere klage over Naturstyrelsens afgørelse om erstatning til Natur- og Miljøklagenævnets formand.
Efter klagemulighedens bortfald vil Skovforeningen
være meget opmærksom på afgørelser som skovejerne mener er forkerte. Hvis vi er enige med ejeren, vil vi
bede Naturstyrelsen genoverveje afgørelsen.

I 2012 påbegyndte Regeringen en storstilet proces
med involvering af snesevis af organisationer og hundredvis af mennesker til udarbejdelse af Danmarks
første nationale friluftspolitik.
Nu er politikken klar. En del af målsætningen er
flere naturbesøg og at friluftslivet skal udvikles i respektfuldt samarbejde mellem friluftsbrugere, lodsejere og myndigheder.
Friluftspolitikken lægger ikke op til ændrede regler
for adgang til naturen. Det er en vigtig anerkendelse af
at målet om flere og bedre naturoplevelser for danskerne går via oplysning om mulighederne og samarbejde med skov- og naturejerne.
Skovforeningen har i det forberedende arbejde
deltaget i en lang række af de netværk som har bidraget til at udvikle friluftspolitikken.

Mountainbikes skaber større problemer
Mountainbikere er blevet mange skoves problembørn.
Skovgæster og skovejere oplever kaos og konflikter
med både lovlig og ulovlig mountainbikekørsel.

Nogle ejendomme har etableret mountainbikebaner
forbeholdt fx medlemmer af lokale klubber. Det har
mindsket konflikterne, men ikke-organiseret kørsel
skaber fortsat problemer. Fx kørsel på selvskabte spor
i skovbunden og kørsel på veje og stier der ikke er
egnede for almindelige cykler.
Lovens forudsætninger er klare: Det er kun tilladt
at cykle på veje og stier der er egnede til almindelige
cykler. Og "almindelige cykler" er ikke mountainbikes
som ikke var så almindelige da loven blev vedtaget i
2004. Reglerne ligger på www.skovforeningen.dk. De
afvejer hvad naturen kan tåle, hvad ejeren skal tåle og
hvad friluftslivet kan leve med.
Skovforeningen har i en konkret sag for en ejer fået
stadfæstet dette princip i kommunen. Mountainbikeklubben ankede ikke kommunens afgørelse til Naturog Miljøklagenævnet.
Skovforeningen arbejder fortsat for at mindske
problemerne med mountainbikekørsel og for at lovens
forudsætninger og regler om cykling bliver efterlevet.

Mindre ændringer i brand-, tyveri- og
hærværksordningen
Den gamle aftale mellem erhvervet og miljøministeren
er erstattet af en bekendtgørelse med tilhørende vejledning.

Siden 1969 har miljøministeren, skovbruget og landbruget aftalt at det offentlige erstatter skader forårsaget af gæster i naturen. Miljøministeriet har længe
ønsket at erstatte aftalen med en bekendtgørelse.
Skovforeningen har lagt vægt på at bekendtgørelsen fulgte aftalens intentioner og indhold, og det er i
store træk opfyldt. Der er dog to vigtige ændringer:
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JAGT OG VILDT
Kronvildtets succes kræver bedre
forvaltning

Efter ulven er kommet
Ulvens tilbagekomst til Danmark kan give lodsejere
problemer. Skovforeningen deltager i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe for at minimere ulvenes gener.

Fremgangen i kronvildtbestandene og stigende afgrødeskader bevirker at forvaltningen skal ændres.
Skovforeningen vil bevare størst mulig handlefrihed
for skovejerne, og vi ønsker ikke en national forvaltningsplan. Forvaltningen bør opbygges via de regionale grupper.

I 2014 godkendte miljøministeren Vildtforvaltningsrådets forvaltningsplan for ulv.
Planen rummer kompensation for ulveskader på
husdyr og tilskud til ulvesikre hegn hos husdyrejere.
Ulve der er til fare for den offentlige sundhed og sikkerhed, kan skydes efter tilladelse fra Naturstyrelsen.
Planen revurderes senest i 2019 efter en eventuel
etablering af en ulvebestand.
Ulven er beskyttet af 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 ulven påfører skovejere. Det kan
derfor efterlade en stor regning hos de berørte skovejere hvis en ulvebestand etablerer sig i Danmark.
Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe overvåger bestandens udvikling og rådgiver om forvaltningsplanens
effekt. En stor opgave har været at udbrede fakta og
aflive myter om ulven, fx med 4 borgermøder.

Flere steder i landet er der stadig plads til mere kronvildt, mens land- og skovbruget andre steder fortsat
har uacceptabelt store afgrødeskader.
Vildtforvaltningsrådets evaluering af kronvildtforvaltningen i 2014 gav tre hovedresultater:
x Der er kommet flere dyr i nye områder, som ønsket.
x Udbredelsen er uensartet, desværre.
x Der er ikke generelt kommet ældre hjorte, desværre.
x Den manglende opfyldelse af forvaltningens mål
medfører blandt andet at der på arealer med for
tætte bestande sker uacceptable markskader på
enkeltejendomme. Det er en af årsagerne til at der
nu skal ske ændringer.

Stop forgiftninger af rovfugle

Tålmodigheden hos lodsejere som er særlig ramt af
afgrødeskader, er brugt op. Hvis kronvildtet fortsat
skal forvaltes lokalt og uden politisk indblanding fra
staten, skal dette problem løses.
Problemerne med for store bestande er ofte lokale
og bør ikke løses med nye modeller for en hel region.
Men det er også tydeligt at problemerne ikke kan
løses på ejendomsniveau.
Den nationale hjortevildtgruppe vil have en indstilling klar til Vildtforvaltningsrådet i 2015.
Som grundlag for Skovforeningens forhandlinger
har vi indsamlet modeller, virkemidler, erfaringer og
inspiration fra vores repræsentanter i de 12 regionale
hjortevildtgrupper (se side 27). Vi opfordrer vores
medlemmer til fortsat at drøfte forvaltningen med
vores regionale repræsentanter.
Skovforeningen deltager aktivt i drøftelserne om
den fremtidige forvaltning, især i de dele af Jylland
hvor behovet for nye løsninger er presserende. Vi
ønsker at fastholde fleksible og lokale forvaltningsmål
og virkemidler til styring af jagttryk og afskydningspolitik, velvidende at presset er stort for mere styring.

Der er få forgiftninger af rovfugle, men antallet skal
ned på nul. Den fejlopfattelse at fugleopdræt er uforeneligt med en rovfuglebestand, skal fjernes.
Skovforeningen samarbejder med myndighederne
om at anmelde og efterforske forgiftninger.

Udover det etisk, juridisk og dyreværnsmæssigt uacceptable ved forgiftning af rovfugle, kan gift i naturen
også forgifte mennesker og kæledyr.
Skovforeningen anbefaler sammen med Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Landbrug & Fødevarer, Herregaardsjægerne og Jægerforbundet en
stærkere indsats mod forgiftning af rovfugle i naturen.
Vi har anbefalet miljøministeren at skrive (1) en
vejledning til politiet og Naturstyrelsens enheder om
hvordan bevismateriale håndteres. Det skal skabe
ensartet sagsbehandling. Samt (2) en vejledning til
borgerne om hvad man skal gøre ved fund af døde dyr
i naturen.
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STORMFALD, HUGSTAFFALD, MUS OG HUSUDLEJNING
Udvalg ser på ændringer i stormfaldsloven

Der mangler et middel til musebekæmpelse

Skovforeningen har bedt erhvervs- og vækstministeren
om ændringer i stormfaldsloven. Han har nedsat et
udvalg som skal vurdere behovet.

Efter forbuddet mod bromadiolon har skovbruget
ingen midler til at bekæmpe mus i kulturerne.
Manglen på effektive midler rammer plantning af
løvtræ hvor mus kan ødelægge en hel kultur. Nogle
skove vælger derfor at plante nåletræ i stedet.
Der er endnu ikke fundet et middel som producenter eller importører ønsker at få godkendt i Danmark.
Skovforeningen leder fortsat efter sådan et middel.
Hvis der ikke snart kommer et godkendt og effektivt bekæmpelsesmiddel, vil Skovforeningen tage sagen op med politikerne som generelt ønsker at fremme plantning af løvtræ.

Både aktiveringen af stormfaldsordningen efter stormene i 2013 og administrationen bagefter har været
kaotisk. Det har medført stor usikkerhed for de ramte
skovejere. Skovforeningen har flere gange fremført
vores ønsker for Erhvervs- og Vækstministeren:
x
x
x
x

En klar definition af hvornår ordningen aktiveres
Samme vilkår i forsikrings- og tilskudsordningerne
Åbning af ordningen for alle skovejere
Administrative forenklinger.

Lejeloven ændret til det værre
Ministeren har ikke umiddelbart imødekommet Skovforeningens ønsker, men nedsat et udvalg der kan se
på disse spørgsmål.
Vi er ikke tilfredse med denne omvej og med tempoet. Behovet for ændringer er presserende.

Lejeloven er ændret, men er hverken blevet moderniseret eller forenklet. Resultatet er dårligere retssikkerhed
og fordyrelse for både lejere, udlejere og samfundet.
For udlejere af huse i skov bliver konsekvenserne især:

Nye regler for afbrænding af hugstaffald


x Forbud mod at kræve nyistandsættelse ved fraflytning. Samtidig indføres nye regler om normal
istandsættelse som ikke er nærmere defineret.

Skovforeningen har gennem alle de seneste ændringer
af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om afbrænding kæmpet for at bevare skovenes praktiske muligheder for at afbrænde hugstaffald. Med de nye regler
fastholdes disse muligheder.

x Hvis der ikke er gennemført ind- og fraflytningssyn,
kan udlejer ikke kræve almindelig istandsættelse
ved fraflytning (mislighold dog undtaget).
x Forbud mod trappelejeaftaler.

Skovforeningen lægger især vægt på at friholde skovbruget for to krav som gælder for øvrige former for
afbrænding: (1) at afbrænding skal være slukket ved
solnedgang og (2) at der skal være konstant opsyn
indtil alle flammer og gløder er slukkede.
Skovbrugets afbrænding af hugstaffald er fortsat
undtaget på begge punkter. Der skal dog føres et
͟ƉĂƐƐĞŶĚĞŽƉƐǇŶ͕͟ŽŐĚĞƚ skal vurderes konkret i hvert
enkelt tilfælde hvad "passende opsyn" er så det sikres
at der ikke bagefter kan opstå en brand.

x Hvis lejemålet indgår i en samlet ejendom med
samme matrikelnummer, kan udlejer måske tvinges til at lave rullende 10-årsplaner for vedligehold.
x Gebyret for at få forhåndsgodkendt at huslejeniveauet ikke er for højt, nedsættes til 500 kr. for udlejere af én ejer- eller andelsbolig.
Skovforeningen ønsker at der startes forfra med en
reel forenkling af lejelovsområdet og med en loyal
udmøntning af Regeringens aftale med Venstre, Dansk
Folkeparti, SF og Enhedslisten fra 2014.
Skovforeningens medlemmer kan få gratis rådgivning i Ejendomsforeningen Danmark. Se side 26.
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FORTIDSMINDER

LOVREFORM

Øget fokus på skovenes fortidsminder

Lovreform på naturområdet (lovkompasset)

Kulturstyrelsen gennemgår i øjeblikket alle fortidsminder i skovene for at sikre at museumslovens regler om
beskyttelse overholdes.

Miljøministeriet vil samle 33 love på natur- og miljøområdet i 13 love. Formålet skulle være forenkling,
men der er ingen reel forenkling hvis det blot er lovtekster der skrives sammen. Derimod risikerer Skovloven
at forsvinde som selvstændig lov.

Skovene har særligt mange registrerede fortidsminder,
og Kulturstyrelsen konstaterer i deres gennemgang
mange overtrædelser der medfører påbud om lovliggørelse. Fx:

Miljøministeriets tanke er at samle den tværgående
lovgivning i hovedområder og at udarbejde 3 grundlæggende love med det materielle indhold. Herunder
skal være en lov der samler nuværende love på naturog miljøområdet, fx naturbeskyttelsesloven, jagt- og
vildtforvaltningsloven, skovloven og vandløbsloven.
Det ville medføre at skovene ikke længere har
deres egen lov, og det er ikke godt. Skovenes grundlæggende lovgivning bør bevares i én helhedslov der
både dækker den erhvervsmæssige udnyttelse og
naturbeskyttelsen i skovene - sådan som skovbruget
også skal gøre det hver dag i sit arbejde

x Plantning på fortidsmindet eller tættere end 2
meter på fortidsmindets fod.
x Jordbearbejdning.
x Opsætning af kulturhegn eller andre anlæg.
x Etablerede af kørespor.
x Efterladelse af for meget hugstaffald på fortidsmindet.

Reformens formål er ikke i første omgang at ændre
lovenes indhold, men ændringer vil givetvis dukke op
hen ad vejen.
Reformen skal forenkle, men hvis de nuværende
love blot skrives sammen i færre og større love, er det
næppe en forenkling for den enkelte borger.
Et ekspertpanel skal gennemgå ministeriets oplæg,
men det ligger allerede nu fast at der er betydelige
vanskeligheder med at gennemføre oplægget i praksis.
Grundlæggende mener Skovforeningen at hvis
man endelig vil have en lovreform og meget gerne en
forenkling, så skal al relevant lovgivning for naturen og
miljøet, også fra andre ministerier end Miljøministeriet, med. En lovreform kun på Miljøministeriets område er hverken fugl eller fisk.

x Anlægsarbejder.
Hvis Kulturstyrelsen ikke mener at ejeren kan retablere fortidsmindet forsvarligt, kan styrelsen gøre det selv
på ejerens regning - medmindre ejeren kan godtgøre
at skaden er sket uden fejl eller forsømmelse fra ejerens side.
Skovforeningen har været i dialog med Kulturstyrelsen for at sikre at skader udbedres i god dialog med
skovejerne. Vi kan også hjælpe ejerne med rådgivning
i konkrete sager hvor der varsles påbud.

En medlemssag for retten
Hos et medlem af Skovforeningen har en jagtlejer
etableret en kunstig rævegrav i et fortidsminde.
Skovejeren gør gældende at han ikke vidste hvad
jagtlejeren havde gjort. Men Kulturstyrelsen har alligevel besluttet at retablere fortidsmindet for ejerens
regning. Sagen er endt i retten.
Skovforeningen støtter vort medlem økonomisk i
den konkrete retssag. Vi vil sikre at reglen om at ejeren kun skal betale retableringen hvis han har udvist
fejl eller forsømmelse, har et reelt indhold.
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SKAT PÅ SKOV
SKAT misforstår skovbrug som virksomhed

Urimelig forlængelse af gamle vurderinger

SKAT's har gennemgået underskudsvirksomheder og
vil for især mindre landbrug ikke anerkende fradragsret efter skovrejsning. Skovforeningen tager sagen op
med SKAT og om nødvendigt med politikerne.

Forkert og for høj beskatning fortsætter til 2020.

Efter voldsom kritik af de offentlige vurderinger nedsatte Regeringen et udvalg som i 2014 foreslog et
mere retfærdigt vurderingssystem. Det nye system
skulle træde i kraft 1. oktober 2015 (2016 for erhvervsejendomme).
Men Regeringen kunne ikke lave et nyt vurderingssystem så hurtigt. Derfor er de eksisterende vurderinger forlænget 2 år. Erhvervsejendomme bliver først
vurderet i 2018 med konsekvenser for ejendomsskatten fra 2020.
Det er uacceptabelt at for højt vurderede ejendomme må leve med for høj beskatning indtil 2020.
Regeringens udvalg har kun set meget overfladisk
på skovenes vanskelige vurderingssystem. ͟KŵƌĊĚĞƚ
bør udvikles og ĂŶĂůǇƐĞƌĞƐŶčƌŵĞƌĞ͟ŚĞĚder det.
Skovforeningen arbejder derfor fortsat for et mere
enkelt, retfærdigt og lettere forståeligt vurderingssystem. Systemet bør samtidig stoppe jordskat på herlighedsværdier som i dag henføres til grundværdien.

Det vil altid hvile på en konkret vurdering om en virksomhed er erhverv eller hobby.
Men SKAT anerkender øjensynlig ikke skovbrugets
særkende, nemlig at der går mange år fra udgifterne
er afholdt til indtægterne kommer. Samtidig mener
SKAT at skovbrug skal give et overskud der aflønner
både kapitalen og ejeren for at være erhvervsvirksomhed. Men netop disse to elementer har ikke hidtil
været krævet ved vurdering af land- og skovbrug.
Skovforeningen tager sagen op med SKAT og om
nødvendigt med politikerne for at sikre den hidtidige
vurdering af skovbrug som erhverv opretholdes.

Arbejdspladser i at fjerne arveafgifterne 
Skovforeningen samarbejder med en række andre
erhvervsorganisationer for familieejede virksomheder
om at dokumentere fordelene for samfundsøkonomien
af at fjerne arveafgifterne.

Katastrofal skat på gæld er måske afværget
Privat gæld med sikkerhed i aktiver der ligger i virksomhedsordningen, beskattes nu som hævet i virksomheden. Skovforeningen protesterede over lovforslaget som især kunne ramme kombinerede skov- og
landbrug utilsigtet. Folketinget imødekom os så problemet måske er løst.

De familieejede virksomheder i Danmark beskæftiger
seks ud af ti private ansatte. De kommende generationsskifter vil berøre ca. 300.000 af de arbejdspladser.
Derfor er der al mulig grund til at Folketinget afskaffer afgiften, og Skatteministerens pludselige
stramning i 2015 af adgangen til at anvende en formueskattekurs har skærpet behovet for at afskaffe
afgiften.
I gennemsnit medfører et generationsskifte at en
familieejet virksomhed drænes for 26 pct. af egenkapitalen, blandt andet på grund af arveafgiften. Dette
kapitaldræn rammer virksomhedernes investeringsevne og lånemuligheder.
Særligt skovejendomme mister muligheden for at
investere i flere ansatte, ny skov og mere natur.
Skovforeningen holder tæt kontakt til Folketinget i
sagen, og vi vil holde oppositionen fast på løftet fra
vækstplan 2013 om at afskaffe afgifterne.

Folketinget vedtog den undtagelse er at aktiver i virksomhedsordningen, kan stilles til sikkerhed for gæld
der ikke indgår i virksomhedsordningen hvis det sker
som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.
Skatteministeriet kan ikke opstille objektive kriterier for hvornår der er den sammenhæng, men der skal
være forbindelse til driften i virksomhedsordningen.
Praksis vil derfor først blive afklaret i de kommende år.
Skovforeningen arbejder for at skovejendommes
almindelige driftsdispositioner ikke forhindres eller
pålægges ekstraskat på grund af lovændringen. Og vi
arbejder for at der ikke opstår problemer, fx når der
ved generationsskifte stiftes et anfordringslån.
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK OG DANSKE KONSEKVENSER
EU's skovstrategi

x At kriterierne og indikatorerne er politisk relevante
og kan give information om klart definerede problemer.

EU-kommissionen fremlagde i 2013 et forslag til en ny
skovstrategi, og nu er Parlamentet klar med deres
holdning og forslag til gennemførelse.
Strategien er et fremskridt, især efter at Parlamentet har trukket den rigtige vej på mange punkter.

x At indikatorerne så vidt muligt baseres på eksisterende rapporteringer, fx skovstatistikken.

Evaluering af h͛ƐŶĂƚƵƌĚŝƌĞŬƚŝǀĞƌ

Skovstrategien kan være med til at sikre sammenhæng
og koordinering i al den EU-lovgivning som påvirker
skovene og skovbruget. Kommissionen nævner dog
ingen konkrete midler i sit forslag til at sikre koordineringen. Derfor er det godt at Parlamentet pointerer at
det er et af strategiens hovedformål.
Et andet kritikpunkt er strategiens forslag om bindende regler for at træ kun må bruges til energi efter
at have været anvendt i anden træindustri. Også her
støtter parlamentet skovbruget og tager kraftig afstand fra sådan en markedsregulering.
Parlamentet lægger også stor vægt på at skovene
er vigtige til at håndtere klimaforandringer, at træproducerende skove optager mere CO2 end urørte skove,
at effektiv udnyttelse af skovenes produkter skal
fremmes, at hele skovsektorens konkurrencedygtighed skal øges og at skovene skal bidrage til at øge
beskæftigelsen særligt i landdistrikterne.
Parlamentet lægger også vægt på at skovenes
mange interessenter involveres i gennemførelsen af
strategien. Parlamentet foreslår en action plan med
konkrete målsætninger og årlig rapportering om
fremdriften til Parlamentet.

EU vil undersøge om habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne har fungeret efter hensigterne.
Skovforeningen mener at det går for langsomt med
at skabe positive incitamenter i stedet for negative.

FN's Nagoyaaftale fastsatte i 2010 en række mål for
udmøntning af forpligtelserne under FN's biodiversitetskonvention. Blandt andet:
͟^ĞŶĞƐƚŝϮϬϮϬĞƌŝŶĐŝƚĂŵĞŶƚĞƌŽŐstøtteordninger
som er skadelige for biologisk mangfoldighed, elimineret, udfaset eller omdannet med henblik på at minimere eller undgå negative effekter, og positive incitamenter for beskyttelse og bæredygtig brug af biodiǀĞƌƐŝƚĞƚĞƌƵĚǀŝŬůĞƚŽŐĂŶǀĞŶĚƚ͙͟.
Det er en god målsætning som desværre er meget
langt fra at være indfriet når det gælder udmøntning
af naturdirektiverne, både i EU og i Danmark.
Danmark har svært ved at skabe positive incitamenter fordi Folketinget har besluttet at alle frivillige
initiativer for biodiversiteten skal medfinansieres af
EU's landdistriktsmidler med de begrænsninger der
ligger heri.
Og EU-kommissionen har endnu ikke taget ansvar
for også at skabe positive incitamenter for medlemsstaterne og for at fjerne de negative. Der mangler
fleksibilitet og sund fornuft. Beskyttelseskravene til
arter bør indrette sig efter om arten er truet i det
enkelte land eller ej. Der bør fx ikke ofres mange ressourcer til beskyttelse af arter der måske på grund af
klimaforandringer alligevel ikke kan overleve i landet.
Næsten alle lodsejere oplever det som negativt at
ligge i et natura 2000 område med de indskrænkninger i handlefriheden det medfører. Derfor er behovet
akut for at erstatte de negative incitamenter til at
skabe biodiversitet med positive. Det vil skabe langt
mere biodiversitet.

EU's bæredygtighedskrav til træ
EU har med sin nye skovstrategi besluttet at der skal
fastsættes operationelle og kontrollerbare kriterier for
bæredygtig skovdrift.
Der er nedsat en arbejdsgruppe hvor skovbruget er
repræsenteret af skovejernes organisation CEPF hvor
Skovforeningen er medlem. Skovbruget arbejder for:
x At kriterierne har et helhedssyn på skovbrug og vil
gælde uanset hvad skovens produkter bruges til.
x At kriterierne kan dokumenteres gennem indikatorer på nationalt niveau, ikke ejendomsniveau.
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ØKONOMI OG
RÅDGIVNING
DE PRIVATE SKOVES ØKONOMI
ningen skyldes blandt andet en indberettet hugst på
3
3
7,9 m /ha hvor landsgennemsnittet på 7,0 m /ha.
Også andre indtægter steg i 2013.

Fortsat stabil økonomi i skovene
Skovforeningens statistik over de private skoves økonomi i 2013 viser ingen store udsving på de enkelte
poster i forhold til 2010-2012 for landet som helhed.
Men der er forskydninger i de enkelte landsdele.

Jylland uden for heden: Samlet resultat 1.059 kr./ha.
Efter 3 gode år faldt indtægterne i Jylland uden for
heden, og det samlede resultat faldt 600 kr./ha.
Det meste af faldet lå på den traditionelle skovdrift
som endte på 353 kr./ha. Det er første gang siden
2009 at dette delresultat ligger under Øernes. Faldet
skyldes primært juletræer og pyntegrønt.
Indtægterne fra andre områder blev holdt på
samme høje niveau som i 2012.

Landsgennemsnittet i 2013 var et overskud før renter
og løn til ejeren på 1440 kr./ha. Det er samme niveau
som i 2012 (1436 kr./ha, ikke korrigeret for inflation).
Traditionel skovdrift (Træ, pyntegrønt og juletræer) gav et overskud på 539 kr./ha. Det er lidt lavere
end i 2012, og det skyldes juletræer og pyntegrønt.
Overskuddet fra træproduktionen steg en smule.
Andre indtægter, fx jagt og udlejning, steg til 965
kr./ha mod 914 kr./ha i 2012.
Generalomkostningerne faldt fra -1071 kr./ha i
2012 til -1015 kr./ha i 2013.

Hedeplantagerne: Samlet resultat 1184 kr./ha.
Hedeplantagernes resultat er højere end for resten af
Jylland.
For første gang i mange år er der overskud på traditionel skovdrift, nemlig 231 kr./ha. Bidraget kommer
især fra pyntegrønt og juletræer, men også indtægterne fra træproduktionen er steget.
Også andre indtægter, fx fra jagt og boligudlejning,
steg. De endte i 2013 på 960 kr./ha.

Øerne: Samlet resultat 1826 kr./ha.
Øernes resultat er 184 kr./ha højere end i 2012 og det
største samlede overskud for øerne i mere end 20 år.
Overskuddet fra traditionel skovdrift steg 160
kr./ha til 850 kr./ha, og det er det største i 15 år. Stig-
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Modelberegning: overskud på 850 kr./ha

Send dine regnskabstal til Skovforeningen

Renten falder fortsat, og det samlede resultat for en
modelejendom efter betaling af renter, men uden
aflønning af ejeren, var 850 kr./ha i 2013. Det er godt
det dobbelte af resultatet for 2012.
I denne modelberegning indgår en belåning på
50% af den offentlige vurdering. Lånet er en kombination af flexlån og fastforrentet lån baseret på Realkredit Danmarks statistik for kombinerede ejendomme.
Det er en typisk belåning i danske skove.
Figuren viser samlede fordeling af udgifter og indtægter for modelejendommen.

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.
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.

Økonomien i de private skove 2013
5000

- Inklusive renteudgiŌer ved belåning på 50%, eksklusive aŇønning af ejer
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Modelberegning for økonomien på én ha. dansk privat skov,
inklusive renteudgifter ved belåning på 50 %, eksklusive aflønning af ejer
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TRÆMARKEDET GENNEM 2014
Løvtræ
Priserne på B- og C-kævler af bøg, eg og ask har som vanligt været en del mere stabile end A-kævlerne. Gennem 2014
og det første kvartal af 2015 ses en svag stigning i prisen for bøg og ask, mens prisen for eg er ret stabil.
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Prisen for C-kævler steg svagt gennem 2014 og var i
perioder højere end længe. B-kævler dykkede i begyndelsen af 2014, men er nu igen på et forholdsvis stabilt
3
leje omkring 750 kr./m . Middelprisen på A-kævler
svingede kraftigt, som vanligt, med et fald i begyndelsen af 2014 som har hængt ved så prisen generelt har
været faldende gennem 2014. Den samlede middelpris
for bøgekævler på tværs af sortimenter er steget idet
mængden af A-kævler har været forholdsvis begrænset.
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Eg
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Priserne på egekævler indberettet til prisstatistikken
svingede ikke markant for nogen af kvaliteterne gennem 2014. Især i andet halvår blev indberettet ganske
få mængder eg til statistikken.
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Ask

     
    

 

Mængden af indberettet ask er faldet i 2014 i forhold
til de tidligere år, og det ser ud til at de store mængder
forårsaget af asketoptørren er aftagende. Prisen på Akævler steg sidst i 2014 og først i 2015, men faldt igen
i februar. Prisen på B-kævler dykkede i efteråret 2014,
men steg gennem vinteren. På tværs af sortimenter
ses en stabil periode i begyndelsen af 2014, men mere
svingende sidst i perioden.
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Nåletræ
Nåletræmarkedet har i 2014 og de første måneder af 2015 ligget på et stabilt prisniveau med generelt mindre udsving
mellem månederne og en stigende tendens sidst i perioden ʹ dog undtagen uafkortet tømmer.

Uafkortet tømmer

         
    
$

De indberettede priser for uafkortet tømmer har for
3
rødgran ligget stabilt lige omkring 400 kr./m . Men for
første gang i mange år er der store udsving i priserne
for andre hvide nålearter gennem året. Mængderne
indberettet til statistikken har gennem året været
meget svingende for dette sortiment, så statistikken
skal tages med et vist forbehold.
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Korttømmer

       
             
!"

Der er større udsving mellem månederne end de seneste 3 år, især for rødgran. Prisen for rødgran har
svinget mellem 350 kr./m3 og 410 kr./m3, mens prisen
for de andre picea-arter har været mere stabil omkring 360 kr./m3. Mængderne indberettet i de første
to måneder af 2015 er væsentligt mindre end de forrige år.
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Korttømmer i Norden

!

Prisen for korttømmer i Danmark kan sammenlignes
med udviklingen i de øvrige nordiske lande. De danske
priser ligger på det næsthøjeste niveau, og det danske
marked følger generelt godt med vore naboer mod
nord. Bemærk at figuren viser prisen i svenske kr.
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Cellulose- og emballagetræ
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Priserne for cellulose- og emballagetræ har ligget
nogenlunde stabilt gennem 2014, dog med en nedadgående tendens for cellulosetræ sidst i perioden.
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Energitræ

  
    
 

Priserne på indberettet energitræ viste ikke helt så
store udsving mellem månederne i 2014 som i 2013.
Generelt har der været en faldende tendens gennem
2014 hvilket formentlig skyldes de relativt milde og
korte vintre.

 



 



 



 









































































































      

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.

Kan du genkende billedet?
Denne rapport om træmarkedet er udelukkende baseret på Skovforeningens prisstatistik.
Den udarbejder vi månedligt for en række træsortimenter. 16 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.
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CERTIFICERING OG DOKUMENTATION TIL TRÆMARKEDET
Skovforeningens anbefaling om certificering

Tømmerforordningen kræver lovlighed

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.

h͛ƐƚƆŵŵĞƌĨŽƌŽƌĚŶŝŶŐŚĂƌƐŝĚĞŶϮϬϭϯforbudt salg og
markedsføring af ulovligt fældet træ. Alle der handler
med træ, skal kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at træet er ulovligt fældet.
I Danmark har kontrollen af forordningen indtil nu
især fokuseret på virksomheder der importerer træ
uden for EU og især fra områder med høj risiko. Men i
princippet er også danske skovejere omfattet af forordningen: Når de sælger eller markedsfører træ, skal
de opfylde tømmerforordningens krav. Naturstyrelsen
arbejder fortsat på den liste som skal afklare hvilke
overtrædelser af dansk lovgivning der kan aktivere
tømmerforordningen.
Skovforeningens følger sagen tæt for at sikre at
danske skovejere ikke pålægges absurde dokumentationskrav eller risikerer at deres træ bliver konfiskeret
på grund af ulovligheder de ikke selv har ansvar for.

PEFC styrker sin markedsføring og sit
sekretariat
I 2014 er udgivet en skovprofileringsguide som hjælper certificerede skovejere til selv at bringe fokus på
PEFC-certificeringen af deres skov. På www.pefc.dk
ligger også eksempler på skove og virksomheder der
er blevet PEFC-certificeret og på den merværdi det fx
har givet at anvende PEFC-logoet.
PEFC Danmark har etableret selvstændigt sekretariat efter at have ligget i Skovforeningen siden 1999.
Det vil styrke PEFC og muliggøre fortsat vækst. Skovforeningen er fortsat medlem og deltager aktivt i bestyrelsen.

Offentlig indkøbspolitik
I 2014 trådte et cirkulære i kraft om at alle statslige
indkøb af træ, træbaserede produkter og træ til byggeri skal være bæredygtigt. Cirkulæret gælder dog ikke
køb af træ til energi. Cirkulæret erstatter den frivillige
indkøbspolitik siden 2003 for offentligt indkøb af træ.
Fra 1. januar 2015 gælder reglerne for møbler,
kontorartikler, kopi- og printervarer og tryksager. Fra
1. januar 2016 gælder de også for råtræ, savet træ,
andet papir og pap.

FSC arbejder fortsat med ny standard
Arbejdet med den nye danske FSC skovstandard trækker stadig ud, men det er fortsat planen at en ny standard skal være klar i slutningen af 2015. Skovforeningen er fortsat med i arbejdsgruppen.

Den gamle vejledning for offentlige indkøb af træ er
blevet opdateret.
Både PEFC og FSC anerkendes som garanter for
bæredygtigt træ.
Man kan fortsat også dokumentere træets bæredygtighed på anden måde end med certificering. Det
har Skovforeningen lagt afgørende vægt på gennem
hele forløbet. Men kravene til alternativ dokumentation er blevet så skrappe at der reelt skal være formuleret en samlet standard som skoven drives efter. Derfor
vil meget dansk træ ikke kunne købes af staten i øjeblikket.
Det er absurd at statens indkøbspolitik på den
måde tilsidesætter Danmarks skovpolitik. Hvis staten
mener at skovloven ikke lever op til sit formål om at
sikre en bæredygtig drift af Danmarks skove, så er det
skovloven og skovpolitikken der skal gøres noget ved.
Et stop af køb af dansk træ gavner intet.

SBP-certificering for energitræ
2014 offentliggjorde Dansk Energi og Dansk Fjernvarme en brancheaftale for indkøb af træ til energi. Standarden får effekt fra fyringssæsonen 2016/2017.
Sælgere af skovflis, fx entreprenører, fra ikkecertificerede skove (PEFC eller FSC) til de store kraftvarmeværker skal med den nye branchestandard dokumentere at flisen er bæredygtig. De europæiske
energiproducenters SBP-certificering (Sustainable
Biomass Partnership) er en mulighed.
SBP er stadig under udvikling. Skovforeningen og
Træ Til Energi (side 6) arbejder for at SBP bliver et
godt og brugbart redskab til at dokumentere bæredygtigheden af dansk energitræ.
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RÅDGIVNING

SALG AF TRIVSEL

Skovforeningen rådgiver om skov og natur

Selvstyrende brugere i privat skov

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

Skovforeningen har igangsat projektet "Selvstyrende
brugere i privat skov" i Pipstorn Skov ved Fåborg.
Projektet skal bringe forskellige grupper (fx jægere,
ryttere, efterskoler, botanikere, ornitologer, mountainbikere, museer) til at samarbejde. Et brugerråd
skal styre den organiserede brug af skoven og tage sig
af de spørgsmål som skovejeren ellers tager sig af:
Hvem må være hvor og hvornår, hvad må de lave og
hvad det skal koste?
Projektet er et samarbejde mellem Holstenshuus
Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune og Skovforeningen.
Det er et demonstrationsprojekt der skal vise hele
landet hvordan private skove, kommuner, foreninger,
institutioner og frivillige kan skabe et frugtbart samarbejde. Projektet er støttet af Nordea-fonden, Naturstyrelsen, friluftslivets tipsmidler, 15. Juni Fonden og
Realdania.
Projektet er et led i Skovforeningens serie af projekter gennemført siden 2009 med det fælles tema
"Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov".
Ideen er at udvikle nye værdier i skovene for at øge
udbuddet og kvaliteten af skovbrugets ydelser og for
at styrke skovenes forretningsgrundlag.

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

UDDANNELSER

Råd om boligudlejning
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:ƵƌĂ͟ŵĞĚƐƚŽƌƌĂďĂƚ͘
Vi tilbyder medlemmerne at annoncere udlejningsboliger på boligportalen lejebolig.dk. Tilbagemeldingerne tyder på at annoncerne virker og fører til
mange henvendelser. Tilbuddet giver særlige fordele:

Mere skovbrug i skovbrugets uddannelser
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne samarbejder med Skovskolen og Skov & Landskab på Københavns Universitet om at sikre fagligt stærke medarbejdere og ledere til skovbruget i fremtiden.
Det 3-årige samarbejde i Skovprofiludvalget blev
afsluttet i 2015. Mentorordningen føres videre for at
fremme kontakten mellem studerende og praktikere.
Alle studerende tilbydes en mentor fra første år. Det
giver et godt grundlag for undervisningen på skolen.
Vi opfordrer alle skovfolk til at tale med os om
mulighederne for at blive mentor for studerende.
Vi fortsætter samarbejdet med Skovskolen om at
styrke 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.

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
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MØDER OG EKSKURSIONER
Skovkredsmøder og ekskursioner

Årsmødeekskursioni Silkeborg Vesterskov

Siden maj 2014 har der været afholdt 10 skovkredsmøder, inklusive 7 ekskursioner:

Skovforeningens årsmødeekskursion hos Naturstyrelsen Søhøjlandet 27. maj 2014 samlede 204 deltagere.
Temaet var naturnær drift med dyrkning af nåletræ
af høj kvalitet. Især douglasgran i lang omdrift med
opstamning for produktion af træ af store dimensioner, men også sitka, grandis, nobilis og lærk. Mange
steder er det muligt at lave naturlig foryngelse med en
blanding af forskellige nåletræer.
Skoven er meget bynær, og de store nåletræer er
meget værdsat af skovgæsterne. Der er dog problemer
med mountainbikere uden for vej og sti. Det skaber
konflikter med andre skovgæster, og på de stejle bakker er der stor risiko for spordannelse og erosion.

x Klintholm, Møn, om vilkårene for skovbruget og
den intensive turismes indflydelse.
x Nyrop Skov, Sjælland, om hvorfor man køber skov.
x Dønnerup, Sjælland, om kronvildtskader og afskydning.
x Skjoldenæsholm, Sjælland, om hvad man skal tage
højde for i drift og planlægning når skoven skal
sælges.
x Trolleskoven, Sjælland, om asketoptørre og skovsundhed generelt.

Møder for repræsentanter i de 12
hjortevildtgrupper

x Dansk Træemballage, Ribe, en af Danmarks største
træindustrier.

Skovforeningen har to gange i det forløbne år samlet
vore regionale repræsentanter i hjortevildtgrupperne.
Formålet var at indsamle modeller, virkemidler,
erfaringer og inspiration til fremtidens forvaltning af
kronvildt. Vi ønsker fleksible og lokale forvaltningsmål
og virkemidler i stedet for mere central styring, se side
14.

x Gerrebæk Plantage, Sønderjylland, om hvordan
man kommer videre efter en ødelæggende storm.

ERFA-gruppe for skovejende kommuner
Møde for repræsentanter i Grønne Råd
Skovforeningens ERFA-gruppe for kommuner der ejer
skov, mødtes i 2014 i Varde og i Viborg.
Der blev diskuteret prioritering af borgerservice
overfor økonomi i skovdriften, styring af brugergrupper samt etablering af velfungerende veje og stier til
overkommelige priser.
ERFA-gruppen udveksler generelt erfaringer om
skovforvaltningens synlighed i kommunalforvaltningen, brugen af skoventreprenører, fysiske faciliteter,
brugergrupper, konflikter, skovdrift, afsætning, lovgivning og skovrejsning - altsammen i lyset af kommunernernes pressede økonomi.
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.

Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer samlede i
2015 vores repræsentanter i kommunernes Grønne
Råd og Miljøfora til et fælles møde hvor de mange
deltagere kunne møde hinanden, dele erfaringer og få
ny viden om aktuelle naturpolitiske sager.
Det er en vigtig opgave for repræsentanterne at
fremføre jordbrugets synspunkter i kommunerne. Og
det bliver stadig vigtigere i de kommende år hvor stadig flere kommuner inddrager de mange lokale parter
aktivt i planlægningen. Det er godt, men giver også
masser af arbejde.
Jordbrugets lokale repræsentanter kan ofte stå
alene i deres kommuner. Derfor samarbejder Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer om at understøtte
det lokale arbejde.
Skovforeningen har repræsentanter i 37 kommuners grønne råd. Når der er en ledig plads til Skovforeningen, kan skovkredsen indstille en kandidat. Den
endelige udpegning sker i Skovforeningens bestyrelse.
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INFORMATION

SKOVEN I SKOLEN
Vær med i Genplant Planeten

Fakta om Skoven i Skolen

Skoven i Skolen inviterer 3 gange 25.000 børn ud at
plante træer for et bedre klima den første uge af november 2015, 2016 og 2017.
Samtidig udgiver vi undervisningsmaterialer om
træets kredsløb og klimaet - om plantning, dyrkning,
fældning og brug af træer til produkter og til energi.
Det sker i projekt Genplant Planeten som er et
samarbejde mellem en lang række af skovens og træets organisationer. Skoven i Skolen leder og markedsfører projektet og skriver undervisningsmaterialerne.
Formålet er at vise børn at de selv kan gøre noget
aktivt for at komme klimaforandringerne i møde - og
at sætte fokus på træplantning, bæredygtigt skovbrug
og brug af træ som en del af løsningen.
Vi søger skove som vil stille en smule jord til rådighed for den lokales skoles plantning. Læs mere og find
formular til tilmelding på www.genplantplaneten.dk.
Genplant Planeten er finansieret af Nordeafonden, DONG Energy, friluftslivets tipsmidler, Danske
Planteskoler, Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne samt 15. Juni Fonden.

Skoven i Skolens formål er at øge befolkningens viden
om skov og træ. Målgrupperne er elever, lærere og
lærerstuderende.
Skoven i Skolen står centralt i en stærk tendens i
danske skoler: Mere undervisning flyttes udendørs.
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.
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.
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 op til 85.000 unikke besøgende om måneden, og tallet vokser.
Hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med årstidsaktuelle ideer til undervisning og andre aktiviteter. Næsten alle danske skoler er abonnenter.
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TRÆ ER MILJØ

TIDSSKRIFTER

Træ.dk bliver moderniseret

Skoven

Træ Er Miljø er ved at lægge sidste hånd på den nye
www.trae.dk, Danmarks mest besøgte hjemmeside
om træ.
Den nye hjemmeside 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 2014 med 548 sider.
Stormfaldene i slutningen af 2013 blev dækket
med flere reportager om oparbejdning, genplantning
og opgørelse af stormfaldets omfang. En serie på fem
artikler belyste mulighederne for at øge bevoksningernes stabilitet mod storm, og flere artikler omtalte
prognoserne for det fremtidige klima og betydningen
for dansk skovbrug.
Blandt andre emner var portrætter af private skovejere, befolkningens holdninger til jagt, naturens
tilstand i skovene, markeder for råtræ og trælast,
mountainbikes i skovene, naturnær skovdrift og messer om skovmaskiner.
Der blev tegnet en del flere annoncer end forventet, især i den sidste del af året.

Skoven-Nyt
Redaktionen undersøger muligheden for at overgå til
digital udsendelse af Skoven-Nyt for at spare tryk og
porto.
Formålet med Skoven-Nyt er at formidle annoncer
af aktuel karakter, mens det redaktionelle stof har en
sekundær rolle. Der er fortsat en pæn tilgang af annoncer.

Skovbrugets indkøbsguide
Skovbrugets indkøbsguide blev udgivet sammen med
Skoven 11/2014. Guiden giver en oversigt over leverandører til skovbruget.
Der er gratis optagelse af stamdata, mens der betales for supplerende oplysninger.

Sponsorater for virksomheder
Virksomheder kan blive Træambassadører 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
65 skove inviterede til Skovens Dag søndag den 10.
maj. Det er det højeste aktivitetsniveau i mange år.
Medvirkende var at en række statsskove var med igen.
Temaet var "Skoven i Fremtiden", og alle gæster
blev udfordret til fotokonkurrence om temaet.
Læs reportager fra dagen i Skoven 6-7/2015.

Vær med på

Skovens Dag 2015

søndag

10
maj

Meningen med Skovens Dag
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

Deltag i
fotokonkurrencen
med flotte præmier.
Førstepræmien
er et
spejlreflekskamera.

terne
rencen og alle arrangemen
Læs mere om fotokonkur

på

www.skovensdag.dk
ag

facebook.dk/skovensd

og mere end 50 skove.
af Dansk Skovforening
Skovens Dag afholdes
s Forskningsfond.
Nordea-fonden og G.B.Hartmann
Skovens Dag støttes af

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.

30

DANSK
SKOVFORENING

SKOVFORENINGENS ØKONOMI
Hvervning af nye medlemmer

Skovforeningens indtægter i 2014
x
x
x
x
x
x

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

I alt

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.

4,3 mio.
0,7 mio.
2,3 mio.
1,9 mio.
1,6 mio.
6,0 mio.
16,8 mio.

Medlemsrekord også i 2015
Skovforeningens medlemstal stiger stadig:
Pr. 4. april 2015 havde Skovforeningen 705 danske
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på
145.910 ha.
Det er en nettotilgang på 34 ejendomme i løbet af
det seneste år, og en stigning på 1082 ha i medlemmernes samlede skovareal.
Desuden er indmeldt 21.638 ha ubevokset natur,
hvilket en stigning på 91 ha i forhold til 2014.

31

Skovforeningens bestyrelse

Skovforeningens personale

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

^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚ
x Jan Søndergaard, direktør
x Ingelise Andersen, direktionssekretær

TǀƌŝŐĞŵĞĚůĞŵŵĞƌ
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, Københavns Universitet
(forskning og undervisning)

ƌŚǀĞƌǀƐƉŽůŝƚŝƐŬĂĨĚĞůŝŶŐ
x Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder
x Hans M. Hedegaard, chefkonsulent
x Marie-Louise Bretner, forstfuldmægtig
x Karin A. Holm, Advokat
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂĨĚĞůŝŶŐ
x Martin Einfeldt, kommunikationschef
x Søren Fodgaard, redaktør
x Liselotte Nissen, redaktionssekretær
x Malene Bendix, projektkoordinator
x Alex Møllbach, webmaster
TŬŽŶŽŵŝĂĨĚĞůŝŶŐ
x Susie Jensen, regnskabschef

Skovkredsenes formænd og næstformænd
^ũčůůĂŶĚƐŬƌĞĚƐ
x Bo Jung, Den Suhrske Stiftelse
x Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi
^ƚŽƌƐƚƌƆŵƐŬƌĞĚƐ
Marie Louise Friderichsen, Allingkloster
x Jens Rasmussen, Skovdyrkerforeningen Øst
x

&ǇŶƐŬĞŬƌĞĚƐ
Per C. Christensen, Skovdyrkerforeningen Fyn
x Klaus Jørgensen, personligt medlem
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