“

Vores mission er at fremme skov- og
naturejernes viden, handlefrihed,
omdømme og muligheder for at
skabe værdier i skovene og naturen.
- Jan Søndergaard, direktør Dansk Skovforening

Vi sidder klar til at hjælpe
Vores sekretariat har åbent alle hverdage og kan
hjælpe dig godt videre.
Du kan kontakte os på tlf. 3324 4266 eller på mail
info@skovforeningen.dk
Læs mere om os og find direkte telefonnumre til
vores medarbejdere på www.skovforeningen.dk

Din skov – dine valg

Det får du som medlem

Dansk Skovforening arbejder for at sikre dine
rettigheder til den skov, du ejer.

Som medlem af Dansk Skovforening får du adgang til:

Vi er skovejernes talerør til politikerne, og vi fremmer
dine muligheder for at producere træ, naturværdier
eller det, du finder relevant, i din skov.
Dansk Skovforening sikrer for eksempel ordnede
forhold for offentlig færdsel i din skov og gode rammer
for at udvikle friluftsliv. Og vi sørger for, at du må gå på
jagt i din skov.
Vi passer på dine muligheder for selv at vælge, hvordan
din skov skal bruges. Både i dag og for næste generation
og næste igen.

Bæredygtighed i højsædet
På et bæredygtigt grundlag arbejder Dansk Skovforening
for, at skovene leverer de goder, som samfundet
efterspørger.
For eksempel er skoven vores vigtigste allierede i kampen
mod klimaforandringerne. Træ er et miljørigtigt råstof,
som vores fælles fremtid skal bygge på. Samtidig binder
skoven CO2 i træerne og renser luften for skadelige
partikler.
Vi arbejder for at give politikerne en bedre forståelse
af vigtigheden af dansk skovbrug - og hvordan skovene
bidrager til gode klimaløsninger.

∞

Stærk interessevaretagelse: Vi sørger for, at
din stemme bliver hørt gennem vores politiske
arbejde og repræsentation i relevante udvalg og
råd.

∞

Klar og kyndig rådgivning: Vi ved, hvad du kan
gøre med din skov og kan gennem juridisk og
økonomisk rådgivning hjælpe dig til at opnå gode
resultater.

∞

Meningsfuld erfaringsudveksling: Vi udveksler
erfaringer i faglige netværk, hvor du kan møde
andre skovejere.

∞

Den nyeste viden: Vi samler og formidler den
nyeste viden om skovbrug og naturforvaltning.

Dansk skovforening
Vi er en medlemsbaseret forening, der sikrer, at danske
skovejere kan drive skovbrug til gavn for både forretning,
natur, biodiversitet, miljø og klima.
Danmarks skove rummer store værdier for både
skovejerne og samfundet. Derfor skaber vi løsninger, der
giver de danske skovejere de bedste betingelser for at
udvikle skovene.
Over halvdelen af det private danske skovareal er
repræsenteret i Dansk Skovforening, og fællesnævneren
for os alle er vores kærlighed til skoven.
Jo flere vi er, jo stærkere står de danske skove.

