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ÅRSBERETNING 2018/2019
Sidste forår præsenterede vi Dansk Skovforenings strategi 2022 og en ny kommunikationsstrategi. Begge strategier skal
give merværdi for medlemmerne og større
synlighed af vores arbejde for skovejerne
og skovbruget – både til medlemmerne
og omverdenen.

bejde. I beretningen kan du læse om udvalgte politiske aktiviteter fra det forløbne
år og om aktiviteter, der udgør grundlaget
for vores politiske arbejde. I kommunikationen er målsætningen at give synspunkterne mere kant og at fastholde en høj
troværdighed.

Frem mod 2022 vil vi:
• sikre danske skovejere handlefrihed
og råderet over egen ejendom
• synliggøre at Dansk Skovforenings
arbejde er forudsætningen for at eje,
drive og udvikle skov og natur
• sikre at danske skovejere er godt 		
informeret om det politiske arbejde,
som Dansk Skovforening laver og de
resultater der skabes
• opretholde et nødvendigt og kompetent skovpolitisk beredskab, som 		
primært er finansieret af medlemskontingenter og som følge af ovenstående
øge antallet af medlemmer.

Ud over gode politiske resultater er det
også en del af strategien at styrke medlemmernes tilknytning til Dansk Skovforening som et interessenetværk for at
tiltrække og fastholde medlemmer. Skovkredsenes formænd og næstformænd
mødes i starten af maj for at diskutere,
hvordan skovkredsene kan være med til
at give mere værdi for medlemmerne.

For at nå ambitionen er der i strategien
opstillet en række målsætninger inden
for fem fokusområder: Synlig værdiskabelse, faglig stolthed, politisk indflydelse
og samarbejde, interessefællesskabet og
grundlaget for et skovpolitisk beredskab.
I året, der er gået har bestyrelsen og
sekretariatet arbejdet med implementeringen. Vi har bl.a. gennemført kommunikationskampagnen ”Skov For Klima”, vi
har øget indsatsen markant på de sociale
medier, og månedsbladet Skoven kan nu
tilgås elektronisk.
Vores hovedfokus har fortsat været at
sikre vores medlemmer den størst mulige
handlefrihed gennem vores politiske ar-

Regnskabet viser, at det politiske arbejde
er underfinansieret, og vi har i 2018
leveret et driftsunderskud. Underskuddet
er planlagt af bestyrelsen og udtryk for
prioriteringen af det politiske arbejde.
Det er dog ikke en holdbar løsning på
længere sigt, og som en del af strategien
er der indledt et arbejde med udvikling
af kontingentmodellen, hvervning af nye
medlemmer, forøget omkostningsfokus,
øget samarbejde med andre interesseorganisationer og udbud af ejendommen på
Amalievej. Vi orienterer om bestyrelsens
arbejde og planer for at opnå balance i
Dansk Skovforenings driftsøkonomi på
generalforsamlingen den 29. maj 2019.

Niels Iuel Reventlow,
Formand for Dansk Skovforening
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For andet år i træk var vi i stand til at fylde fællessalen på Christiansborg og sætte skov og brug af
træ på den politiske dagsorden.

KLIMA OG SKOV ER
HØJT PÅ DEN POLITISKE
DAGSORDEN
ÅRETS SKOVKONFERENCE BLEV
STARTSKUD PÅ KLIMAKAMPAGNE
Skovenes mange gode klimaløsninger
blev præsenteret på vores skovpolitiske åbningsdebat på Christiansborg.
Her blev det tydeliggjort, at der kan
bygges meget mere i træ, og at skov
kan optage store mængder CO2, som
senere kan lagres i varige produkter
eller erstatte fossil energi.
Komplicerede regneregler for rapportering af CO2-optag og -lagring, hidtidig
fokus på at begrænse udledninger,
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problematsering af biomassen og
gamle fordomme om træ i byggeriet er
problemer, der sætter begrænsninger
for at realisere skovenes og skovbrugets fulde potentiale i en klimasammenhæng.
På konferencen anerkendte både
miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og energi-, forsyningsog klimaminister Lars Christian Lilleholt,
at skov og skovenes mange produkter
er vigtige for samfundet, og kan bidrage positivt til Danmarks klimaplan.
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Særligt behovet for mere skov og flere
træprodukter var i fokus i den politiske
debat på konferencen. Fra flere politiske partier var der tilkendegivelser om,
at det vil være fornuftigt at se på nye
muligheder for skovrejsning og særligt
skovrejsningens formål.
Det var dog tydeligt, at der er brug for
mere information om skovenes muligheder, og at aflive myter om udnyttelsen af træressourcen til både byggeri
og energiformål. Derfor var konferencen en god kickstart på vores kommunikationskampagne Skov For Klima.
SKOV FOR KLIMA – EN EFFEKTIV
KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE
For at opnå gode politiske resultater
er det i stigende grad blevet vigtigt
med hurtig kommunikation. Hvis det
samtidig er muligt at ramme et politisk
aktuelt emne, er der god mulighed for
at påvirke det politiske resultat.
Bestyrelsen besluttede sidste forår en
ny kommunikationsstrategi med en
kampagneorienteret tilgang og særligt fokus på øget brug af de sociale
medier. Det skal supplere vores øvrige

KLIMAKAMPAGNENS TRE
HOVEDBUDSKABER:
• Plant mere skov
• Brug træ i stedet for fossile
ressourcer - fx i byggeriet, til
fibre og til energi
• Motiver skoveejerne til en
bæredygtig drift – der er brug for
gode rammevilkår

Faktaark fra klimakampagnen.

politiske lobbyarbejde, og skabe yderligere synlighed af Dansk Skovforening.
Skov For Klima kampagnen er vores
første kommunikationskampagne. Den
er bygget op om fakta-baseret viden om
skovene og skovbrugets mulige bidrag
til gode klimaløsninger, og blev lanceret i
november 2018.
Kampagnematerialet består af 6 faktaark
og 12 postkort med korte budskabstek-
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ster, som nemt kan deles på de sociale
medier og typisk med henvisning til
de detaljerede faktaark eller specifikke
rapporter, der understøtter budskaberne med fakta.
Alt materialet er tilgængeligt på vores
kampagneside på www.skovforeningen.
dk/skovforklima. Her findes også link til
videnskabelige udgivelser og artikler om
emnet skrevet af andre.
Kampagnen har givet en bedre synlighed i den politiske debat. Særligt
den øgede brug af de sociale medier
(Twitter og Facebook) har givet hyppigere kontakt med flere politikere og en
større interesse fra medierne for vores
nyheder og budskaber generelt.

RESULTAT AF MEDLEMSUNDERSØGELSE FORÅR 2019
• 60% har bemærket kampagnen 		
”Skov For Klima”
• En tredjedel af dem som kender
kampagnen har hjulpet med at
dele budskaberne
• 48% har oplevet at venner og bekendte uden for skovbruget har 		
omtalt mere skov og træbyggeri 		
som positive klimatiltag.
SKOVENES KLIMANYTTE BLIVER
ET VIGTIGT AKTIV FOR AT NÅ
KLIMAMÅL

Kampagnen Skov For Klima har givet øget
synlighed i den politiske debat.
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En af de vigtigste løsninger på verdens klimaudfordring er at standse
CO 2-udledningene fra fossile ressourcer og samtidig optage og lagre CO2
fra atmosfæren. Det er derfor ikke
kun i Danmark, at klima er højt på den
politiske dagsorden. Nogle af de virkemidler, som bliver nødvendige for at nå
klimamålene er bæredygtig produktiv
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Optag og lagring af CO2 i fuld gang.
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Postkort fra #SkovForKlima med relevante budskaber.

skovdrift, standsning af skovrydning
og øget skovrejsning kombineret med
øget træanvendelse til erstatning for
fossile ressourcer i byggeriet, til andre
produkter og til energi.
Regeringens luft- og klimaudspil fra
oktober 2018 anerkender behovet for
at se på mulighederne for at optage
og lagre mere CO2 for at nå de danske
klimamål. Særligt det langsigtede mål
om at nå et fossiltfrit samfund i 2050
kalder på, at der allerede nu iværksættes konkrete indsatser, som giver de
ønskede effekter.
Lars Christian Lilleholdt og Niels
Revent-low gav efter skovkonferencen
hinanden hånd på at finde gode løsninger for klimaet. Vi sendte derfor
vores forslag til en ny og ambitiøs
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plan for at øge skovens klimanytte til
energi-, forsynings- og klimaministeren
samt miljø- og fødevareministeren.
I forslaget har vi fremhævet, at eksisterende skove kan bidrage med et varigt
og større CO2-optag end de gør i dag.
Dels gennem ændrede kulturmodeller
med anvendelse af hurtigt voksende
ammetræer i kulturfasen og dels gennem øget anvendelse af nåletræer.
Vi foreslår, at der i forbindelse med
skovrejsning sikres en maksimering af
CO 2-optaget i kulturerne og har peget
på en række initiativer, der kan øge
tilplantningsaktiviteten.
Ministrene har takket for vores bidrag,
og er grundlæggende enige i det
overordnede sigte. De nævner blandt
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Skovrejsning og øget produktion i de eksisterende skove vil optage og binde CO2, der lagres i vedmassen til det forgår.

andet, at de arbejder med en ny bruttoarealmodel, som skal sikre støtteberettigelse på landbrugsjorder med
større naturindhold, mens de er mere
tilbageholdende i forhold til ændring af
de foreslåede skattemæssige forhold.
SKOVENES OPTAG OG LAGRING AF
CO2 SKAL KREDITERES BEDRE
Desværre bevirker EU’s regneregler for
hvordan skovenes CO2-udledning og
-optag medregnes i klimaregnskabet,
at skovens fulde klimapotentiale ikke
krediteres. Skov der plantes nu vil,
på grund af regnereglerne, først blive
akkrediteret med et stort CO2-optag i
klimaregnskabet tæt på år 2050, mens
bidraget frem til 2030 er begrænset.
Men skovrejsningens reelle langsigtede
optag er stort og fortsætter længe efter
denne periode – uagtet regnereglerne.

I de politiske forhandlinger i Danmark var der et stærkt ønske om
at begrænse den positive effekt af
skovrejsningen, ved kun at tillade den
medregnet i de første 20 år af bevoksningernes levetid. Det lykkedes Dansk
Skovforening at få den danske skovrejsning medregnet i alle de 30 år, som
også de internationale aftaler gør mulig, og dermed får danske klimaplaner
et større positivt bidrag fra skovene.
Dansk Skovforening ser allerede nu et
behov for at få ændret regnereglerne.
Med forbedrede opgørelsesmetoder
kan vi få en mere præcis beregning af
skovenes potentiale for at bidrage til
gode klimaløsninger og sætte endnu
en streg under skovens potentiale i
klimadebatten. Det er derfor positivt, at
der er afsat 3 millioner i finansloven for
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2019 til en analyse af, hvordan
opgørelsen og fremskrivningen
af kulstofbalancen i jorder og
skove kan gøres bedre.
TRÆBYGGERI – EN
POPULÆR KLIMALØSNING
Den politiske bevågenhed på
træ i byggeri er voksende, og
vi anvender flere veje til at øge
politikernes viden, forståelse
og opmærksomhed.
Anvender vi træ i byggeri i
stedet for fossiltunge byggematerialer, er det muligt at
opnå en CO2 reduktion på
2 tons CO2 per m3 træ. Der
er desværre stadig mange
myter om at bygge i træ, og
de virker som barrierer for
udbredelsen af træbyggeri.
Myterne handler om frygt for
brand, fugt, lyd og økonomi,
og er med til at flere stadig
vælger at anvende stål,
mursten og beton i stedet
for træ.
Det er imidlertid alene danske
fordomme, som fastholdes af
forældede byggevejledninger.
De barrierer er fjernet i flere af
vore nabolande, og der eksisterer nu gode projekter, som
viser muligheder og dokumenterer de store klimagevinster
ved at bygge mere i træ både i
bolig- og erhvervsbyggeriet.
Dansk Skovforening har
leveret fakta og ideer til alle

Folketingets partierne for at
give dem et faktuelt beslutningsgrundlag. I januar måned
samlede vi fx bygge- og
boligordførere fra en række
politiske partier til en temaaften om træbyggeri.
Vi opdaterede politikerne på
nyeste viden inden for brug af
træ i byggeriet, og drøftede
ideer og løsninger til en plan
for en bæredygtig omstilling af
byggebranchen.

”Vi har fået skabt stor
politisk interesse for
træbyggeri som
klimaløsning. Det kan
skabe efterspørgsel
efter træ også fra
danske skove”

Interessen fra politikerne
har været overvældende og
sammen med mange andre
aktørers arbejde for at fremme
en grøn omstilling af samfundet, er der nu skabt et stærkt
momentum for øget brug af
bæredygtigt producerede
træprodukter. En efterspørgsel på træ, der vil gavne den
fremtidige afsætning fra de
danske skove.

I vores nabolande er de allerede gode til at bygge i træ. Her er det Mjöstårnet i Norge.
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FORTSAT BRUG

FOR TRÆ
TIL ENERGI

Målet for andelen af vedvarende energi i
EU's energiforsyning er hævet. Det kan
give medvind til brug af træbiomasse til
energi, men der er fortsat kræfter, der
modarbejder brugen af træflis og træpiller
til energiformål.
MÅL OM 32 % VEDVARENDE
ENERGI I 2030
I december 2018 vedtog EU en revision
af direktivet for fremme af vedvarende
energi (RED II), som skal dække perioden 2020-2030. Her blev vedtaget et
nyt og mere ambitiøst mål om, at 32
procent af det endelige energiforbrug
i 2030 skal stamme fra vedvarende
energikilder.
Samtidig vedtog EU for første gang
nogensinde et bindende reduktionsmål for de ikke-kvotebelagte sektorer
(boliger, transport og jordbrug). Her er det
besluttet, at udledningerne i sektorerne i
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perioden 2020 til 2030 skal reduceres med
30 % i hele EU (39% i Danmark) i forhold
til sektorernes udledning i år 2005.
Det betyder, at CO2-udledning fra afbrænding af dansk energitræ fremover vil
blive opgjort via registrerede ændringer i
netto-kulstofbalancen i de danske skove
og derigennem tælle med i CO2-regnskabet på nationalt plan.

”

Revisionen af direktivet for
vedvarende energi kunne have sat
en kæp i hjulet for anvendelsen af
biomasse i energisektoren –
så galt gik det heldigvis ikke”
Metoden risikerer at give en politisk
opfattelse af, at afbrænding af dansk flis
vil reducere skovens CO2-binding, og
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I samarbejdet Træ til Energi arbejder vi fortsat for at fjerne politikernes biomasseforskrækkelse.

dermed påvirke Danmarks mulighed for
at nå reduktionsmålet. Det kan få negative konsekvenser for rammevilkårene
for energitræsmarkedet i Danmark og de
danske skovejere.
Gennem vores politiske arbejde i bl.a.
branchesamarbejdet Træ til Energi, lægger vi et stort arbejde i at formidle fakta
om dansk flis og energitræsproduktion for
at undgå sådanne politiske misforståelser.
Derimod er der gode muligheder for at
øge produktionen af træ til energi. En
analyse fra Københavns Universitet viser,
at alene en øget anvendelse af ammetræer i nye kulturer kan øge produktionen

af træ til energi med mellem 1,4 og 3,3
millioner m3 årligt ved udgangen af dette
århundrede, uden at det går ud over
produktionen af gavntræ.
Skovene har et vigtigt værktøj, der kan
hjælpe Danmark med at opfylde sine
klimaforpligtigelser i EU, og det budskab
vil Dansk Skovforening fortsat sprede.
SKOVEJERENS HANDLEFRIHED
REDDET PÅ MÅLSTREGEN
Samtidig med de nye mål om mere
vedvarende energi i EU, blev det også
besluttet at indføre bæredygtighedskriterier for skovbiomasse til energi i direktivet
for fremme af anvendelsen af energi fra
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vedvarende energikilder (REDII). NGO’er
havde i løbet af det revisionsforberedende arbejde presset på, for at
direktivet skulle indeholde faste regler
for forvaltning af EU’s skove og præcise
angivelser af hvilket typer af træsortimenter, der må anvendes til energiformål.
NGO’erne ønskede bl.a. et krav om, at
stammer og grene af træ større end 10
centimeter i diameter ikke måtte bruges
til energiproduktion. Et af argumenterne
er, at det primært er efterspørgslen efter
energitræ og ikke tømmer, der driver
hugsten i de europæiske skove.
Helt så galt gik det dog ikke. De europæiske skovejeres fællesorganisation
i Bruxelles CEPF, som du betaler til
gennem Dansk Skovforening, arbejdede
hårdt for at undgå nye begrænsninger
i Europas skovejeres handlefrihed, og
opnåede stor succes i arbejdet.
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Direktivet fastslår i stedet, at skovbiomasses bæredygtighed alene skal vurderes
ud fra en balanceret risikotilgang, og ikke
ud fra faste regler for træprodukter på
tværs af Europas skove og regioner. Ifølge
direktivet er det kun kraft- og varmeværker med en kapacitet på mindst 20 MW,
der skal dokumentere bæredygtigheden
af den træbiomasse, de anvender. Det
står dog de enkelte medlemsstater frit for
at sænke dokumentationsgrænsen til et
lavere niveau, ligesom det står medlemsstaterne frit for at skærpe bæredygtighedskriterierne.
Det er nu op til de enkelte medlemslandet at implementere direktivet i national
lovgivning. I Danmark arbejder skovejere
og skoventreprenører allerede med at
dokumentere bæredygtighed ud fra en risikobaseret tilgang i forbindelse med energiproducenternes brancheaftale. Dansk
Skovforening vil fortsat støtte den danske
brancheaftale og påvirke EU-regler.
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Tynding i
løvtre med
restroduct
til flis.
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EN NY SKOVPOLITIK
SÆTTER RAMMEN

NYT NATIONALT SKOVPROGRAM EN TILTRÆNGT LØFTESTANG FOR
DANSK SKOVBRUG
Efter mange tilløb og ministerskift lykkedes det endeligt at få en ny langsigtet
vision og 13 strategiske pejlemærker for
de danske skove.
Programmet har en god balance mellem
beskyttelse og benyttelse og giver et godt
fundament for initiativer til udviklingen af
skovene.
PROGRAMMET ANERKENDER
BLANDT ANDET:
• behovet for en aktiv bæredygtig
skovdrift og produktion af træ med
særlige behov for at fastholde
nåltræsarealet
• at en bæredygtig økonomi er en
forudsætning for en bæredygtig drift
• at tiltag for biodiversitet på private
arealer skal ske via frivillighed og
mod betaling
• at skovene har et stort potentiale i
klimasammenhæng
• at fastholdelse af arbejdspladser i
træsektoren og følgeindustrien er
vigtig
Skovprogrammet er udviklet i en konsultativ proces og er ikke et øjebliksbillede af
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politiske ønsker. Det gør dermed programmet langtidsholdbart. Dansk Skovforeningen har haft en væsentlig indflydelse på programmets udformning. Både
gennem forarbejdet, hvor skovkredsene blev inddraget, og i den sidste fase
hvor den endelig ordlyd blev formuleret.
Særligt har vi lagt vægt på pejlemærket
om gode rammevilkår og vigtigheden af
en bæredygtig økonomi som forudsætning for en bæredygtig drift.
Det er nu vores opgave at sikre, at der
bliver fulgt op med politiske handlinger til
opfyldelse af de strategiske pejlemærker.
Det har vi blandt andet mulighed for gennem Skovrådet, der har fået til opgave at
følge op på programmet.
BEHOV FOR AT STYRKE
SKOVBRUGSFORSKNINGEN OG
SLING-UDDANNELSEN
Skovdrift er en meget langsigtet erhvervsaktivitet. Et faktum de færreste politikere
agerer på, når de træffer politiske beslutninger om væsentlige skovpolitiske forhold.
Det gælder både når der er tale om
besparelser på den nødvendige forskning
inden for erhvervet, og i forbindelse med
besparelser på uddannelsen af de nødvendige medarbejdere, hvilket sidenhen kan få
store konsekvenser for skovbruget.
Klimaet ændrer sig med foruroligende hast,
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Jakob Ellemann-Jensen præsenterede programmet på Dansk Skovforenings årlige skovkonference og
her overrækker han det til formand Niels Iuel Reventlow.

og de bevillingsmæssige beslutninger politikerne træffer i dag, får meget langsigtede
konsekvenser for skovenes muligheder for
at tilpasse sig klimaændringerne.
Der er en risiko for, at skovenes betydelige rolle i klimasammenhæng mindskes
og i værste fald forpasses, hvis der ikke
er politisk bevågenhed på at skabe
stabile forhold for sektoren. Der er blandt
andet mulighed for at ændre træartsvalget til håndtering af klimaændringerne
samt ændre kulturmetoder, der kan øge
tilvæksten betydeligt i kulturernes første
år og dermed opsuge yderligere mængder CO2. Det kræver et stabilt politisk

sikret råderum, før skovejeren kan påtage
sig den ekstra initialinvestering.
Der er også en risiko for, at uddannelsen
af skovbrugets fremtidige medarbejdere
ikke fokuserer på de udfordringer erhvervet står med: Hvordan får vi uddannet
skov- og landskabsingeniører, der får et
indgående kendskab til praktisk skovdyrkning bl.a. under kommende klimaforandringer? Ligger der tilstrækkelige
forskningsresultater til at underbygge
undervisningen? Tendensen har gennem
årtier været en fokusering på andre emner inden for administration af den grønne
sektor.
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Skovprogrammet
peger blandt andet
for et behov for
også at dyrke mere
nåletræ i Danmark.
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”Politikernes manglende

økonomiske fokus på
erhvervets behov kan få
langsigtede skadelige
effekter for dansk skovbrug.
Der er behov for et
paradigmeskifte, så vi kan
sikre de danske skove ud
i fremtiden”

Der er behov for et paradigmeskifte. Vi
arbejder på at påvirke forsknings- og
uddannelsesinstitutionerne, og bestyrelsen har nedsat et forsknings- og uddannelsesudvalg til at lede arbejdet. Men
vi må erkende, at der er begrænsede
muligheder for at tilgodese erhvervets
behov inden for de eksisterende politisk
fastsatte økonomiske rammer.
Dansk Skovforening arbejder målrettet på at påvirke det politiske miljø og
skabe bedre rammer for uddannelse og
skovbrugsforskning ved at øge politikernes vidensgrundlag og sætte fokus
på skovbrugets vilkår – herunder de
langsigtede driftsvilkår.

Skovbrugsstuderende skal
have indgående kendskab
til praktisk
skovdyrkning.
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SKOVENES BIODIVERSITET
FORTSAT TIL DEBAT
SKOVENS BIODIVERSITETSINDHOLD
ÆNDRES IKKE FRA DAG TIL DAG
Tre fjerdedele af det danske skovareal
ejes af private og flere undersøgelser viser, at en stor del af skovenes biodiversitet findes i de private skove. Det er et
resultat af flere generationers ejerglæde.
Naturværdierne er opbygget frivilligt,
fordi skovejerne har haft tilstrækkelig
handlefrihed, naturglæde og økonomi til
at beskytte naturindholdet.
Derfor reagerer mange skovejere
kraftigt, når forskere, på baggrund af
overvågningen af Natura 2000-skovnaturtyperne de seneste 10 år, kommer
med udmeldinger om, at skovene har
det ringe. Udvikling af naturværdier og
ændringen af strukturen i skovene tager
lang tid, og vil ikke kunne måles på ti år.
En stor del af Natura 2000-skovene
ejes af private skovejere. Skovejerne er
forpligtet til at beskytte de udpegede
skovnaturtyper efter målsætninger og
virkemidler fastlagt af myndighederne,
så EU’s strenge krav opfyldes. Planerne
er udarbejdet af myndighederne på
baggrund af skovforskernes input. Det
er et voldsomt indgreb i ejernes drift
af skovene, men gennem flere årtiers
samarbejde mellem myndigheder og
skovejere, er Natura 2000-skovplanerne
kommet på plads. Det er særligt positivt, at langt den overvejende del er sket
gennem frivillige aftaler med ejerne.
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Nu konkluderer forskerne ud fra overvågningsrapporten om Natura 2000-skovtyperne, at naturen i habitatområderne har
det dårligt. Betyder det at den beskyttelse, som skovenes ejere og ansatte har
lagt så meget tid og kræfter i, er nyttesløs? Dansk Skovforening savner, at myndighederne tager ansvar for planerne,
og vi efterlyser en forklaring på, hvorfor
der skal påføres skovbruget lovgivning
og restriktioner på grund af internationale
aftaler, hvis det alligevel måske ikke giver
den ønskede effekt. Vi fortsætter arbejdet indtil vi får svar.
REGISTRERING AF VÆRDIFULD
SKOVNATUR GIVER HANDLEFRIHED
Med en stigende efterspørgsel på træ
og en større samfundsmæssig bekymring for biodiversiteten i landskabet, er
der et stigende behov for, at skovbruget
dokumenterer skovenes naturtilstand, og
at man gennem en bæredygtig skovdrift
ikke påvirker biodiversiteten negativt.
En forudsætning for en troværdig dokumentation er, at der foreligger en registrering af den særligt værdifulde natur i
de private skove, også uden for Natura
2000-områderne. Det er den såkaldte
§ 25-registrering, som er gennemført i
statsskovene for nogle år siden, men
som Dansk Skovforening fik stoppet i de
private skove, da konsekvenserne af udpegningen var uklar og minimumsstørrelsen af de udpegede arealer urimelig lille.
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Udvikling af
naturværdier i
skoven tager
lang tid og vil
ikke kunne
måles efter
blot ti år.
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med Danmarks Naturfredningsforening
– foreslået miljø- og fødevareministeren
at gennemføre den landsdækkende
registrering af de naturmæssigt særligt
værdifulde skovbevoksninger.
Med det fælles forslag gør vi op med
svaghederne ved den første § 25-registrering. Minimumsstørrelsen for de
registrerede arealer er øget, og det er en
forudsætning at staten afsætter en økonomisk ramme til at tilbyde frivillige aftaler,
der kan give mere og bedre naturindhold
på arealerne.
Det helt afgørende for den fælles anbefaling er, at registreringen ikke fører til øget
bureaukrati for ejerne eller en erstatningsfri lovmæssig beskyttelse af den registrerede natur.

Det har været helt afgørende for den fælles
anbefaling, at registreringen ikke fører til en
erstatningsfri lovmæssig beskyttelse af den
registrerede natur.

Men med en registrering vil de private
skovejere fremover have lettere ved at
dokumentere at skovdriften gennemføres på en måde, som værner om den
særligt værdifulde skovnatur til glæde for
skovenes kunder og omverdenen i øvrigt.
Derfor har Dansk Skovforening – sammen
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BRUG FOR BEDRE BETALINGSMODELLER FOR ØKOSYSTEMTJENESTER
Ud over at levere verdens mest klimavenlige råstof til både træprodukter og energi,
leverer skovene også en lang række
økosystemtjenester til samfundet, der ikke
er et egentligt økonomisk marked for. Men
værdien af skovenes miljø- og klimafunktioner inddrages i stigende grad, når der skal
regnes samfundsøkonomi på projekter og
politiske initiativer. Efterspørgslen på miljøog klimafunktionerne fra skovene vil spille
væsentligt ind særligt i kommende klimaog biodiversitetsplaner.
Skovejerne skal belønnes for deres
indsats, og der er behov for, at vi får mere
viden om, hvordan skovejerne kan opnå
betaling for skovenes andre værdier.
Samtidig vil Dansk Skovforening sikre
ejerne medbestemmelse på forvaltningen
i forhold til at nå de ønskede mål. Derfor
er vi gået med i et større EU-projekt om
betaling for skovens økosystemtjenester.
I Danmark er det særligt samfundets
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Hvilken miljø- og klimaværdi har en eg som denne?. Dansk Skovforening er med i et EU-projekt om
betaling for skovenes økosystemtjenester.

efterspørgsel efter biodiversitet, som vi
har brug for at få kvalificeret og få udviklet
nye betalingsmodeller for. I projektet vil
vi afprøve en betalingsmodel baseret på
omvendte auktioner. Det gøres ved, at
samfundet beskriver ønskerne, og skovejeren indsender sit bud på, hvad han skal
have af betaling for bestemte biodiversitetstiltag.

Økosystemtjenester omsættes ikke på
et marked, og typisk aflønnes skovejeren
ikke for tjenesten. Vi har en forventning
om, at denne betalingsmodel kan øge
omkostningseffektiviteten af biodiversitetsbeskyttelsen og samtidig kan forbedre incitamenterne for skovejerne til at
engagere sig i bevarelse og udvikling af
biodiversitet.
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DER ER GOD
SAMFUNDSØKONOMI
I SKOVENE
TRÆSEKTOREN LEVERER VÆKST,
VELFÆRD OG ARBEJDSPLADSER
Sammen med en række andre aktører i
træværdikæden har vi fået udarbejdet en
analyse af træsektorens samfundsøkonomiske bidrag og betydning for Danmarks
økonomi. Det er en analyse, vi længe har
savnet som et fælles udgangspunkt for
et klart budskab og en konstruktiv dialog
med ministre og andre politiske beslutningstagere om sektorens udvikling.

Analysen viser, at træsektoren yder et
væsentligt bidrag til samfundsøkonomien
både i værdiskabelse og beskæftigelse
med 32 milliarder kr. i direkte bidrag til
BNP og 51.000 skabte jobs - ofte uden
for de større byer i Danmark. Yderligere viser analysen, at træ skaber gode
løsninger til at imødegå klodens stigende
klimaproblemer, og at træsektoren derfor
udgør et nøgleelement i en effektiv grøn
omstilling af den danske økonomi.

Skovbrug er vigtigt for Danmark såvel økonomisk som i form af arbejdspladser særligt uden for de
større byer.
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Tallene bag analysen dokumenterer bl.a.,
at danske skovejere med skovdrift som
hovederhverv bidrager med 4,5 milliarder
kr. særskilt i direkte bidrag til BNP, 760
millioner kr. i skatteindbetalinger og 400
millioner kr. i eksportindtægter fra direkte
salg af dansk gavntræ til udlandet.
Det danske skovbrug er blot begyndelsen
på træets rejse igennem en større dansk
værdikæde, som vi nu har fået kortlagt.
Værdikæden inkluderer også træimport,
forarbejdning, forbrug og eksport. Træ
følger ét af to spor igennem økonomien:
Enten forarbejdes det og bruges i fx
bygninger og møbler i Danmark eller i
udlandet, eller det finder anvendelse i den
danske energisektor.
Med analysen kan Dansk Skovforening
fremover leverer flere fakta til politikere og
myndigheder om træsektorens betydning
for dansk økonomi og for økonomi og
beskæftigelse i landdistrikter.
SKOVEJERNES RETSSIKKERHED
TRUET I NYT FORSLAG TIL SKATTEFORVALTNINGSLOV
Skatteministeriet har foreslået en ændring
af skatteforvaltningsloven med det formål
at forbedre borgernes retssikkerhed.

Træsekteranalyserne leverer nyttig viden om
træindustrien.
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Skovejernes retssikkerhed truet i nyt forslag til skatteforvaltningslov.

Dansk Skovforening ser tværtimod en
række begrænsninger i forhold til borgernes retssikkerhed i dag.
Skatteministeren vil afskaffe muligheden
for, at en klager frit kan vælge, om en sag
der er visiteret til et skatteankenævn i stedet kan behandles af Landsskatteretten.
Ligeledes vil sager med samme indhold
skulle afgøres ved to forskellige instanser afhængig af ejerforholdene og ikke
sagens indhold. Der mangler angivelse
af krav eller kriterier for hvornår der skal
deltage en særlig skattesagkyndig person
i afgørelsen i skatteankenævnene, og der
er kun udpeget 10 skattesagkyndige.
Dermed kan der komme til at mangle
erfaringer med sagstyperne.
Dansk Skovforening har ytret vores uenighed, og vi følger sagen nøje.
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FLERE BUMP PÅ VEJEN MOD DE
NYE EJENDOMSVURDERINGER
Den nye ejendomsvurderingslov trådte
i kraft den 1. januar 2018. Efter loven skulle ejerboliger vurderes i lige år
startende i 2018 og erhvervsejendomme
skulle vurderes i ulige år, første gang i
2019. Tidsplanen holdt imidlertid ikke.
Det seneste udspil er, at de første nye
ejendomsvurderinger for ejerboliger
skal foretages pr. 1. januar 2020 og for
erhvervsejendomme per 1. januar 2021.
Det betyder at 2018-vurderingen af ejerboliger blev en videreførelse af 2011-vurderingen, mens 2019-vurderingerne af
erhvervsejendomme bliver en videreførelse af 2012-vurderingen.
Skatteministeriet har varslet, at tidsplanen for vurdering af erhvervsejendomme
fortsat er forbundet med usikkerhed, og
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at der kan ske endnu en udskydelse. De
nye ejendomsvurderinger vil blive udsendt løbende i takt med, at de færdiggøres af vurderingsmyndigheden.
Hele processen med etableringen af et
nyt vurderingssystem har været meget
kaotisk og langt alvorligere er forringelserne i vurderingsloven. Kritikpunkterne
er beskrevet i seneste årsberetning. De
urimeligheder vil vi fortsat søge at få ændret, men vi møder endnu ingen politisk
vilje til at få gjort op med forringelserne
for skovbruget.

Dansk Skovforening har gennem hele
forløbet forsøgt at påvirke såvel det administrative system ved en række møder
med embedsmændene og afgivelse af
høringssvar, som det politiske niveau bl.a.
ved foretræde for Folketingsudvalget og
fremsendelse af alternative forslag.
Vi har utallige gange haft kontakt til
embedsmændene i Skatteministeriet for
at få indblik i arbejdet med værdiansættelsescirkulæret, men afventer stadig
at ministeriet bliver parat til at drøfte
tankerne med os.

De nye ejendomsvurderinger bliver forsinkede – skovejendomme kan først forvente ny vurdering per
1. januar 2021.
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SKOVBRUGSVIDEN
SKOVBRUGSVIDEN.DK DIT
SKOVBRUGSBIBLIOTEK LIGE
VED HÅNDEN
”Hvis det ikke findes digitalt, så findes
det ikke”. Det er et udsagn, som man
møder stadig oftere, når talen falder på
faglitteratur. Især de yngre generationer
er vant til at finde information på nettet,
og papirbaseret litteratur anvendes i
stadigt mindre omfang.
I skovbruget har der siden 1876 været
udgivet fagtidsskrifter. De har været
centrum for faglig debat, formidling af
forskning og opsamling af praktiske
erfaringer til glæde for såvel praktikere
som undervisning og forskning.
Fagtidsskrifterne og den viden de gemmer på, bliver ikke brugt i det omfang
den burde. Det er en stor mængde af
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erfaringer, som hastigt er ved at forsvinde, fordi den er svært tilgængelig.
Der er risiko for, at man begynder at
indsamle viden som allerede findes, og
at man igangsætter forskning inden for
emner, som allerede er velbelyste.
Derfor har vi etableret en samling af vigtig forstlig litteratur i digitaliseret form.
Teksten er fuldt søgbar på emneord,
ligesom man kan søge artikler med
indgang for forfatter, publikation, årstal
mv. Alle illustrationer er gengivet i en
god kvalitet.
Filerne er placeret på hjemmesiden
– www.skovbrugsviden.dk. Siden er
offentlig tilgængelig og det er gratis at
anvende den. Hjemmesiden rummer
tidsskrifterne Skoven, Dansk Skovbrugs Tidsskrift / Dansk Skovforenings
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På Skovbrugsviden.dk kan du finde gamle
nummer af skovtidsskrifter og søge viden om
eksempelvis eghjort eller elmesygen.

Tidsskrift, Vækst / Hedeselskabets
Tidsskrift, Skovdyrkeren samt Det
Forstlige Forsøgsvæsen. Skoven ligger
der med et års forsinkelse. Vækst med
fire års forsinkelse. Skovdyrkeren ligger
uden forsinkelse. De to øvrige udgives
ikke længere. Det seneste år af Skoven ligger på medlemsdelen på Dansk
Skovforenings egen hjemmeside. Når
skovbrugsviden.dk er fuldt udbygget
efter sommer vil den rumme omkring
1800 forskellige hæfter.

DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2018 / 2019

29

TRÆSEKTORENS BIDRAG
TIL SAMFUNDSØKONOMIEN
Når træet flyder igennem træsektoren, forædles det til færdige produkter,
hvorved der skabes værdier og aktivitet i dansk økonomi. Det forøger træets
værdi med 35,3 milliarder kroner – fra 13,8 milliarder kroner til 49,1 milliarder
kroner – og skaber beskæftigelse for 51.400 mennesker overalt i landet.
Den danske træsektors økonomiske bidrag og beskæftigelse i relevante
brancher er vist nedenfor.

TRÆINDUSTRI

PAPIRINDUSTRI

MØBELINDUSTRI

4,1 mia. kr. i BNP-bidrag

3,1 mia. kr. i BNP-bidrag

1,5 mia. kr. i BNP-bidrag

8.500 beskæftigede

4.700 beskæftigede

2.000 beskæftigede

SKOVBRUG
2,0 mia. kr. i BNP-bidrag

5.500 beskæftigede

BYGGE OG ANLÆG
12,4 mia. kr. i BNP-bidrag

ENGROS- OG
DETAILHANDEL
8,2 mia. kr. i BNP-bidrag

ENERGIPRODUKTION
4,3 mia. kr. i BNP-bidrag

22.600 beskæftigede

6.400 beskæftigede

1.700 beskæftigede

Den samlede analyse ”Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” kan ses på Dansk Skovforenings
hjemmeside.
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