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www.skovforeningen.dk. info@skovforeningen.dk

FORMÅL
Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser 
og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens 
datterselskab(er).

VISION
Dansk Skovforening er et interessefællesskab, som sikrer, at skov- og naturejere belønnes for at skabe værdier  
- og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.

MEDLEMMER, FINANSIERING OG UAFHÆNGIGHED
De fleste medlemmer er skov- og naturejere, fx personer, selskaber, fonde og kommuner.
Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer, der ikke ejer skov, medlemmer. 
 
Dansk Skovforening administrerer ikke skov eller natur selv. 
Dansk Skovforening er ikke bundet af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier.

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

BILLEDER:
Side 7,8,16,19,22,30 og forside: Søren Fodgaard, Dansk Skovforening
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Side 29: Christian Jürgensen, Dansk Skovforening
Side 15: Peter Arnold Busck, Rye Nørskov
Side 18: Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
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ÅRSBERETNING  
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På flere af områderne er der truffet bety-
dende politiske beslutninger: En klimalov 
er vedtaget med et bredt politisk flertal, 
Klimaskovfonden er en realitet, der er 
indgået aftale om krav til dokumentation 
for bæredygtighed af træbiomasse til 
energi, en national strategi for bæredygtigt 

byggeri er undervejs, og regeringen har 
fremlagt en natur- og biodiversitetspakke. 
Dansk Skovforening har i sit politiske 
arbejde kæmpet hårdt for skovejernes 
handlefrihed til selv at vægte naturmæs-
sige, rekreative og produktionsmæssige 
interesser i driften inden for skovlovens 

Træ til byggeriet, biomasse til energisektoren, binding af CO2, biodiversitet 
og gode oplevelser i naturen er produkter og ydelser vores skove leverer til 

samfundet, og som samtidig har været genstand for stor bevågenhed i medi-
erne og politisk i året, der er gået.  
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rammer. Du kan læse mere om de en-
kelte områder og Dansk Skovforenings 
indsats her i beretningen.  

Alle ved, at skovene har betydning for 
både vores klima og biodiversiteten, men 
kun få forstår, at produktion af træ og en 
bæredygtig økonomi for skovejeren er 
en forudsætning for mange af de andre 
ydelser, som skovene leverer. Dansk 
Skovforening har derfor sammen med 
erhvervet forsat en stor opgave i at vise, 
at kun ved en aktiv og bæredygtig drift 
kan skovene levere de mange forskellige 
ydelser, som samfundet efterspørger fra 
os. Vi har brug for alle de kræfter, vi kan 
mobilisere, og har derfor igangsat flere 
forskellige hvervetiltag under mottoet: 
Sammen står vi stærkere. 

Vi ønsker samtidig, at vores medlemmer 
skal have de bedste muligheder for at 
kunne dokumentere skovenes værdi og 
bidrag både lokalt og i en større kon-
tekst. Derfor har vi blandt andet udviklet 
et medlemstilbud om klimaregnskaber 
på ejendomsniveau, et tilbud om en god 
digital skovkortløsning til en fordelagtig 
medlemspris og workshops om, hvordan 
du kan skabe værdi for din skov gennem 
FN’s verdensmål.

En særlig spiller i det forgangne år har 
været Covid-19 og de begrænsninger 
og udfordringer, pandemien har medført. 
Heldigvis har det kun haft begrænset 
betydning for skovdriften. Til gengæld 
betød det aflysning eller begrænsninger 
på for eksempel afholdelse af jagter og 
andre driftsaktiviteter, og det har betydet 
et stort og til tider uhensigtsmæssigt 
pres på skovene fra besøgende. For 
Dansk Skovforening internt har det bety-
det nye arbejdsformer både i sekretariatet 

og for bestyrelsen, og vores personlige 
politiske kontakt er blevet udfordret i 
2020. På trods af omvæltningerne er det 
lykkedes at opretholde en stærk kontakt 
til det politiske system, til myndigheder 
og til vore mange samarbejdspartnere. 
Vi er blevet mange erfaringer rigere, som 
kan bruges konstruktivt, når samfundet 
åbner op, og vi kan mødes fysisk igen i 
større omfang.

I løbet af året er der internt indledt et 
planlagt generationsskifte i vores organi-
sation. Vi har sagt farvel til tre loyale og 
værdsatte medarbejdere og sagt goddag 
til nye ansigter. I samme plan er der 
lavet en omprioritering af ressourcerne i 
organisationen. Det politiske arbejde er 
blevet styrket yderligere, og der er ind-
gået aftaler om outsourcing af økonomi 
og IT funktionen for at opnå en forbedret 
anvendelse af vores ressourcer. På grund 
af Covid-19 er det endnu ikke lykkedes 
at få fremlejet vores store lejemål og i 
stedet finde et nyt og moderne domicil for 
Dansk Skovforening.

Årsberetningen giver et kort oprids af 
årets aktiviteter og vores økonomi, som vi 
håber, I vil tage godt imod og bruge som 
inspiration til at finde endnu mere viden 
på vores hjemmeside. Der er aktive links i 
teksten, som leder jer videre til yderligere 
information om de enkelte emner. 

God fornøjelse.

Peter Arnold Busck,
Formand for Dansk Skovforening
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COVID-19 OG 
BETYDNINGEN FOR 

SKOVENE
2020 har på mange måder været et anderledes år præget af Covid-19,  
restriktioner og nedlukning, men også flere besøgende i skovene og ny  

interesse for friluftsliv og deraf følgende pres på skovene.

ØGET PRES FRA BRUGERE 
MEDFØRER ØGET BEHOV FOR 
INFORMATION OM ADGANGSREGLER
Lukning af kulturliv, organiserede 
idrætsaktiviteter og rejserestriktioner fik 
danskerne til at bevæge sig ud i naturen 
i stort antal. De skovejende medlemmer 

i Dansk Skovforening mærkede også i 
høj grad de mange gæster i skovene, 
ligesom sekretariatet fik henvendelser 
om udfordringerne ved de mange nye 
skovgæster. Som dokumentation og for 
at indsamle friske erfaringer til det frem-
tidige arbejde om karakter og omfang af 

Medlemsundersøgelse viser, at halvdelen af skovejerne har mærket stigende problemer med overtræ-
delse af adgangsreglerne.
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besøgene i skovene, gennemførte Dansk 
Skovforening i efteråret 2020 en større 
medlemsundersøgelse. Undersøgelsen 
viste, at halvdelen af vores medlemmer 
oplevede stigende problemer med skov-
gæster, som ikke overholder adgangsreg-
lerne og flere problemer end normalt med 
affald, bål og overnatning i skoven mv.

Med baggrund i medlemmernes oplevel-
ser i 2020 er Dansk Skovforening i dialog 
med myndighederne og det politiske 
niveau om tiltag, der styrker formidlingen 
til danskerne af adgangsreglerne til de 
private skove og den gode adfærd. For-
målet er blandt andet at øge skovgæster-
nes viden gennem skiltning, men også 
gennem digitale kanaler og værktøjer, 
som ikke tidligere har været i brug. 

Oplevelserne med de øgede udfordringer 
i 2020 blev fulgt op af et webinar om de 
gældende regler for adgang til skov, som 
blev afholdt i samarbejde med Sektionen 
for større jordbrug. Der vil komme flere 
medlemsrettede aktiviteter i Dansk Skov-

forening, der behandler spørgsmålet om 
skovgæsters adgang til og adfærd i de 
private skove i det kommende år.

Nyhedskategori: Adgang

VIRTUEL GENERALFORSAMLING OG 
NEDSAT AKTIVITET I SKOVKREDSENE 

De lange perioder med varierende restrik-
tioner har haft betydning for afholdelse af 
stort set alle de planlagte medlemsak-
tiviteter. Det betød blandet andet, at vi 
i 2020 måtte afholde generalforsamlin-
gen virtuelt, og vores årlige skovkonfe-
rence på Christiansborg blev aflyst. Kun 
den fynske skovkreds nåede at afholde 
et normalt fysisk skovkredsmøde. 
Heldigvis nåede vi at afholde 3 regionale 
fysiske medlemsmøder under temaet 
Skovbiomassens fremtid i september. 

Vi håber meget, at det snart er muligt at 
afholde fysiske aktiviteter igen.

Nyhedskategori: Medlemsmøder

Skovbiomassens fremtid blev heftigt diskuteret på regionale medlemsmøder i september, som var en 
af de få fysiske aktiviteter, det blev muligt at gennemføre.
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PRODUKTIONEN I SKOVENE BLEV 
IKKE PÅVIRKET MÆRKBART AF 
COVID-19
Hverken skovningsaktiviteter eller plant-
ninger i skovene har været væsentligt 
påvirket af restriktioner som følge af 
pandemien. 

Restriktionerne betød til gengæld, at 
danskerne måtte blive hjemme sidste 
sommer og brugte tiden på renoveringer 
og forbedringer i egne hjem og sommer-
huse. Det gav i en periode en øget efter-
spørgsel efter træ, og der var eksempler 
på tomme byggemarkeder. 

Covid-19-restriktionerne har særligt 
medført tabte jagtindtægter
Overalt i landets skove har antallet af 
skovbesøg været markant højere end no-
gensinde tidligere set. Den øgede aktivitet 
har stillet nye krav til medarbejdere og 
ansatte for at vejlede skovgæster, koor-
dinere friluftsaktiviteter og sikre at vildtet 
ikke stresses. Samlet set har publikums- 
tilstrømningen til naturen og skovene 
påvirket jagtinteresserne negativt, og det 
bliver en vigtig opgave for Dansk Skov-
forening at sikre en bedre balance mellem 
skovens benyttelse og beskyttelse forud 
for den kommende jagtsæson. 

Skovdriften har været mindre ramt af 
Covid-19-restriktioner end mange andre 
erhverv om end jagtvæsener og andre 
aktiviteter med mange mennesker har 
lidt under restriktionerne. Midt i jagtsæ-
sonen indførte regeringen nye restriktio-
ner for at håndtere Covid-19, hvor især 
forsamlingsforbuddet fra oktober måned 
på maksimalt 10 personer begræn-
sende mulighederne for at gennemføre 
også kommercielle jagtaktiviteter. Dansk 
Skovforening fandt tilpassede modeller for, 
hvordan vores medlemmer, inden for lov-
givningen, kunne tilpasse jagtafholdelsen. 

Skovningsaktiviteterne blev ikke berørt 
sønderligt af pandemien og restriktionerne i 
samfundet.
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Til trods for at regeringens nye restriktio-
ner blev indført midt i sæsonen, blev det 
med tilpasninger i jagtens udøvelse muligt 
at gennemføre de fleste af de planlagte 
aktiviteter. Helt at undgå aflysninger 
var desværre ikke muligt, og derfor 
oplevede mange ejendomme økonomi-
ske tab. Særligt da regeringen i januar 
2021 strammede forsamlingsforbuddet 

yderligere til maksimalt 5 personer, betød 
det for jagtvæsenerne, at de planlagte 
jagtarrangementer ikke kunne gennem-
føres. Aflysningerne medførte betydelige 
økonomiske tab, og desværre var det 
ikke muligt at få tabene omfattet af rege-
ringens kompensationsordninger.

Nyhedskategori: Jagt og vildt

Det øgede publikumspres og forsamlingsforbud har påvirket jagtinteresserne negativt, og jagtvæsenet 
har lidt økonomiske tab mange steder.
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MEDLEMSAKTIVITETER  
OG TILBUD

Som supplement til Dansk Skovforenings absolutte kerneopgave; en stærk 
politisk interessevaretagelse, er ambitionen løbende at udvikle og supplere 

kerneopgaven med attraktive medlemstilbud. 

Vi undersøgte i februar 2021 vores med-
lemmers ønsker bredt til nye medlems-
tilbud. Vi har på den baggrund allerede 
præsenteret tilbud om digitale skovkort 
og nye mødeformer, og vi vil i løbet af 
2021 arbejde videre med flere medlems-
tilbud.

MEDLEMSMØDER OM 
TRÆBIOMASSENS FREMTID VAR 
VELBESØGTE 
Dansk Skovforening afholdt i efteråret tre 
velbesøgte medlemsmøder rundt i landet, 
der havde fokus på træbiomassens frem-
tid. Møderne bød på diskussionsoplæg 

Træbiomasse var omdrejningspunktet for tre velbesøgte medlemsekskursioner i efteråret med livlig 
debat.
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om træbiomassens fremtid efterfulgt, at 
diskussion i skoven. 

Ekskursionsdelen af medlemsmøderne 
foregik i henholdsvis en skov uden certifi-
cering, en certificeret skov og en skov med 
alternativ dokumentation. De tre skovejere 
argumenterede for deres valg og fravalg. 
Debatten viste, at der er behov for den alter-
native dokumentation, og at de anerkendte 
certificeringsordninger for nogle ejere giver 
en række begrænsninger, som de ikke øn-
sker at pålægge deres drift umiddelbart. 

Et er sikkert, og det er at samfundet har 
brug for biomassen i den grønne omstil-
ling, og vi har brug for at blive endnu bedre 
til at udnytte den optimalt. Imens der 
forskes i bedre anvendelsesmuligheder 
giver det god mening at lade biomassen 
fortrænge de fossile brændsler i energifor-
syningen. Det var et af de klare budskaber 
til politikerne, der deltog i møderne og 
input til de politiske forhandlinger om bæ-
redygtighedskrav til træbiomassen.

Nyhedskategori: Træ til energi, Medlems-
tilbud, Medlemsmøde

KLIMAREGNSKABER SKABER 
OVERBLIK 

I samarbejde med Sektionen for Større 
Jordbrug har Dansk Skovforening 
indgået en aftale med ConTerra om at 
udvikle og tilbyde klimaregnskaber for 
jordbrugsvirksomheder. Et klimaregn-
skab kan give din jordbrugsvirksomhed 
et løft i vidensniveauet.

Klimaregnskabet giver dig mulighed for 
at få et detaljeret billede af den samlede 
ejendoms klimaaftryk. Du kan herefter 
klimaoptimere din drift, sammenligne dig 
med naboen og bruge det aktivt i din 
dialog med besøgende på ejendommen 
og andre interessenter.

Knap 30 medlems-ejendomme har i 
skrivende stund tilmeldt sig, og det 
forventes at de første regnskaber ligger 
klar i midten af maj 2021.

Nyhedskategori: Klima, Medlemstilbud

Skovarealer vil generelt bidrage positivt i 
ejendommenes samlede klimaregnskab.

KLIMAREGNSKAB

Som medlem af Dansk Skovfor-
ening og Sektionen for Større 
Jordbrug kan du få udarbejdet et 
klimaregnskab for din samlede 
ejendom til en fordelagtig pris:

35% rabat på prisen for oprettelse 
(50% for de første 50)

50% rabat på prisen for den årlige 
opdatering (60% for de første 50)

Med et klimaregnskab kan du give 
din jordbrugsejendom et løft og 
styrke brandingen.

▶
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DIGITALE SKOVKORT ER ET NYT 
MEDLEMSTILBUD

Det seneste medlemstilbud er en aftale 
indgået med en udbyder af digitale 
skovkort. Aftalen indebærer blandt andet 
en markant medlemsrabat på digitale 
skovkort. Det digitale skovkort er kommet 
i stand i samarbejde med den danske 
virksomhed Foresting Tomorrow der 
holder til i Nordjylland. Du kan læse mere 
om produktet og tilbuddet her på deres 
hjemmeside for medlemmer af Dansk 
Skovforening.

En af Skovkortet.dk´s styrker er, at det 
kan bruges sammen med andre af de 
gængse planlægningssystemer, som 
anvendes i det praktiske skovbrug. Det 
brugervenlige og mobile skovkort kan ud-
veksle data direkte med andre systemer, 
hvilket giver en besparelse i det daglige 
arbejde i skoven.

Det elektroniske skovkort, du kan få til medlemspris, kan også anvendes at skovens medarbejdere og 
entreprenører.

SKOVKORTET

Som medlem af Dansk Skovfor-
ening får du 50 % rabat på første 
års abonnement og 20% på efter-
følgende års abonnementer samt 
gratis konvertering af eventuelt 
eksisterende digitale kortværk.

Som medlem får du ligeledes:
• 14 dages gratis adgang til alle 

programmets funktioner – uden 
binding.

• En gratis individuel introduktion til 
Skovkortet med ejer og udvikler, 
Jens Isbak.

• Mulighed for at deltage i et 
skræddersyet webinar, hvor du 
på kort tid kan lære at betjene 
skovkortet 
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I det fremtidige samarbejde er det plan-
lagt at udvikle et særligt medlemsunivers 
for medlemmer af Dansk Skovforening 
samt at udvikle nye digitale produkter til 
brug for både skovejeren og medarbej-
dere i forhold til fx jagt og andet friluftsliv. 
Samarbejdsaftalen giver samtidig en 
direkte kommunikationskanal for os til 
de skovejere hos Foresting Tomorrow, 
som endnu ikke er medlemmer af Dansk 
Skovforening. 

Nyhedskategori: Medlemstilbud, Skovdrift

WORKSHOPS OM FN'S VERDENSMÅL 
OG HVAD SKOV BIDRAGER MED 

Dansk Skovforening har i samarbejde 
med Teknologisk Institut inviteret til to 
workshops om FN’s verdensmål i maj 
2021. Verdensmålene er en bredt kendt 
og anerkendt formulering af verdens 
vigtigste problemer og løsningen af disse. 
Bæredygtig skovdrift er (naturligvis) en del 
af løsningen. 

At arbejde med Verdensmålene giver 
lejlighed til at hæve blikket fra den daglige 
drift og reflektere over skovens plads og 
funktion – både i egen virksomhed og i 

samfundet. Med verdensmålene som fælles 
forståelsesramme, er det nemmere at kom-
munikere om skovdriftens mål og om de 
til- og fravalg, der tages i den forbindelse.  

Det er en iterativ proces at arbejde 
med FN’s verdensmål. Ønsker du som 
skovejer at gøre verdensmålene til en 
aktiv del af driften og kommunikation 
med omverdenen, er det en god ide at 
holde verdensmålsdagsordenen levende. 
Dansk Skovforening inviterer derfor i det 
kommende år interesserede medlemmer 
til at deltage i en netværksgruppe med 
verdensmålene som omdrejningspunkt. I 
netværksgruppen udveksler vi erfaringer 
og diskuterer spørgsmål som: 

•  Hvilke verdensmål prioriterer vi, og hvad 
går prioriteringen eventuel i clinch med? 

•  Skal verdensmålene alene integreres 
i skovbruget, eller er der synergi til 
andre dele af virksomheden? 

•  På hvilket niveau arbejder vi med ver-
densmålene, og hvornår er der risiko 
for at blive beskyldt for greenwashing?

Nyhedskategori: Medlemstilbud, Skovdrift 

En aktiv forvaltning med udgangspunkt i verdensmålene kan give nye perspektiver i driften og styrke 
kommunikationen.  Der oprettes en netværksgruppe for skovejere, der er interesserede i at arbejde 
med verdensmål.
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FLERE MEDLEMMER VIL STYRKE 
VORES POLITISKE ARBEJDE
Dansk Skovforening er skovejernes ene-
ste talerør til politikerne, og vi repræsen-
terer i dag over halvdelen af det private 
skovareal. Dansk Skovforening arbejder 
hver dag for at sikre skovejernes rettig-
heder til den skov, de ejer. Vi arbejder for 
at fremme skovejernes muligheder for at 
producere træ, naturværdier eller det, som 
den enkelte ejer finder relevant, i sin skov.

Selvom Dansk Skovforening allerede 
repræsenterer over halvdelen af det pri-
vate skovareal, har vi brug for, at endnu 
flere skovejere bidrager til det vigtige 
politiske arbejde. Derfor har vi på trods 
af Covid-19 i november 2020 lanceret 
en ny hvervekampagne, der skal få flere 
skovejere til at melde sig ind i Dansk 
Skovforening. 

Personlige besøg hos potentielle 
medlemmer
Kampagnen skal ramme skovejerne bredt. 
Både Dansk Skovforenings bestyrel-
sesmedlemmer og direktion besøger en 
række skovejere, som endnu ikke er med-
lemmer. Målet er at få en samtale med 
skovejerne om forholdene i netop deres 
skov, og om hvordan Dansk Skovforening 
kan sikre de bedst mulige rammevilkår for, 
at de forsat kan drive deres skov.

Samtidig har vi sendt personlige breve til 
en lang række skovejere med information 
om Dansk Skovforening, vores politiske 
arbejde og de øvrige tilbud, som er en del 
af medlemskabet.

På vores hjemmeside kan du læse mere 
om vores kampagne, vores politiske 
arbejde og vores medlemstilbud.

Kampagne på de sociale medier 
styrker indsatsen
I sensommeren 2020 rejste vi rundt i 
landet for at møde en række skovejere og 
for at høre, hvad der er vigtigt for netop 
dem og for deres ejerskab til skovene. 
Møderne med skovejerne gav os et 
opdateret indblik i den værdi som Dansk 
Skovforening tilfører erhvervet og ejerne. 
Samtidig fik vi både nyttige og vigtige 
ideer til de politiske prioriteringer og 
udviklingen af medlemstilbud.

Skovejermøderne bibragte også en 
række korte videoer. Videoerne skal 
supplere hverveindsatsen bl.a. ved at 
skabe øget synlighed på sociale medier. 
Vi håber, at vi ved at bruge flere kom-
munikationskanaler kan skabe større 
bevågenhed om de mange fordele, der 
er ved et medlemskab af Dansk Skovfor-
ening. Vores arbejde kan følges på både 
Facebook, LinkedIn og Twitter.

Du kan gøre en forskel
Du er allerede medlem af Dansk Skov-
forening, det er vi glade for. Vi håber, 
at du vil hjælpe os med at skaffe flere 
medlemmer. Du kan bl.a. hjælpe ved 
at dele vores videoer og opslag i dit 
netværk, eller ved at tage en samtale med 
de skovejerkollegaer, som endnu ikke 
medlem. For vi ved, at jo flere vi er, jo 
stærkere bliver vores stemme.Sammen er vores stemme stærkere, så prik 

gerne til din skovejerkollega og opfordr dem til 
at blive medlem af Dansk Skovforening
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ØKONOMI OG SKAT
Dansk Skovforenings regnskabsstatistik Private Skoves Økonomi viste for 
regnskabsåret 2019 for niende år i træk et overskud på den traditionelle 

skovdrift for de private skove på landsplan.   

De opdaterede tal for skovenes drifts-
økonomi viste sig igen i løbet af året som 
et helt uundværligt og stærkt redskab for 
Dansk Skovforening i forbindelse med 

vores politiske arbejde. Særligt på skat-
teområdet blev regnskabsstatistikken 
flittigt anvendt i forbindelse med ejen-
domsvurdering og lagerbeskatning. 

Hvis ikke ejendomsvurderingsloven ændres kan det være en barriere mod natur- og klimatiltag i skovbruget
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ENIGHED OM JORDSKATTERS 
INDFLYDELSE PÅ KLIMA- OG 
NATURTILTAG

I februar 2021 vedtog Folketinget en 
række ændringer i ejendomsvurderings-
loven og forskellige andre love, der blandt 
andet har betydning for procedurerne for 
ansættelse af grundværdier for jordbrugs-
ejendomme.

I forløbet op til lovens vedtagelse lykke-
des det Dansk Skovforening via mange 
henvendelser og politisk bearbejdning at få 
foretræde for Skatteudvalget omkring lov-
forslaget og få gjort opmærksomhed på et 
par væsentlige uhensigtsmæssigheder og 
fortsatte mangler i forslagets udformning.

Det vigtigste for Dansk Skovforening var, 
at få skabt politisk opmærksom omkring, 
at ejendomsvurderingsloven, også i sit 
nye format, fortsat vil udgøre en barriere 
for ændringer i arealanvendelser mod 
flere natur- og klimatiltag. Det lykkedes 
at skabe den forståelse. Embedsvær-
ket i Skatteministeriet anerkender efter 
mødeaktivitet med os, at lovens fortsatte 
fastfrysning af arealer som produktions-
jord i vurderingsmæssig sammenhæng 

ved udlæg til natur er en barriere for 
Danmarks grønne ambitioner. En barriere 
som betyder, at ejere der i fremtiden 
udlægger arealer til fx urørt skov ikke får 
mulighed for at få nedsat beskatnings-
grundlaget for jordskatten. 

Dialog med Skatteministeriet styrket
Skatteministeriet har givet håndslag på, 
at der er behov for at se på løsningsmo-
deller for problemet, inden de nye vurde-
ringer for skov- og landbrugsejendomme 
sendes ud i 2023. Skatteministeriet har 
ligeledes lovet en løbende dialog med 
Dansk Skovforening omkring emnet. 

Vi ser med forventning frem til samarbej-
det. Det er Dansk Skovforenings ambition 
at hjælpe og anspore Skatteministeriet til 
at præsentere en mulig løsning på proble-
matikken for lovens forligspartier i god 
tid, før de nye vurderinger for skov- og 
landbrugsejendomme sendes ud.

Samtidig forsætter Dansk Skovforening 
det vedgående arbejde med at fastholde 
politikerne på behovet for en løsning. 

Nyhedskategori: Økonomi

Træproduktionen bærer stadig en vigtig del af skovenes økonomi.
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NY SÆRLIG SKAT PÅ 
UDLEJNINGSEJENDOMME KAN 
BLIVE DYR

Dansk Skovforening har været i dialog 
med Skatteministeriet omkring en ny 
såkaldt lagerbeskatning, der betyder 
en særlig beskatning af udlejningsejen-
domme. Den vil gælde fra år 2024 for 
selskaber med ejendomsportefølje på 
over 100 millioner kroner.

Loven undtager de ejendomme, som 
selskaber i overvejende grad selv anven-
der i egen drift, men det er for tidligt at 
vurdere, hvordan den vil påvirke ejen-
domsværdier og markedet for udlejnings-
ejendomme i fx skove.

Det rigtige snit omkring skovene
Dansk Skovforening vil løbende følge lov- 
arbejdet og vurdere fremtidige følgevirk-
ninger af dette. Mange skovejendomme 
har af historiske årsager mange spredte 
bebyggelser i forbindelse med deres 
skove, som i dag udlejes. 

Vi vil arbejde for, at skatteudformningen 
tager højde for de helt særlige forhold, der 
gør sig gældende for skovbruget og huse i 
fredskov, som grundet skovloven ikke blot 
kan frasælges. Samtidig vil vi arbejde for, at 
skatten ikke påvirker fremtidens investe-
ringsniveau i moderniseringer og klimareno-
veringer af skovejendommene og dermed 
hæmmer den vigtige grønne omstilling.

Nyhedskategori: Økonomi

 

En ny såkaldt lagerbeskatning kan komme til at påvirke ejendomværdier og markedet for udlejnings-
ejendomme.
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BÆREDYGTIG SKOVDRIFT 
OG ØGEDE KRAV OM 

DOKUMENTATION
Dansk skovbrug bygger på et fundament af bæredygtig skovdrift som  

opridset i skovloven. Danske skovejere mødes i stigende grad med et krav 
om også at kunne dokumentere denne bæredygtighed i deres skovdrift. 

Senest ved de nye lovgivningsmæs-
sige bæredygtighedskrav til biomasse 
til energiformål. Certificering er en af 
mulighederne for at dokumentere dette. 
PEFC-certificeringen er netop blevet 
opdateret i det forløbne år. Vi rådgiver om 
certificering, og vi anbefaler alle danske 
skovejere at lade sig certificere.  

LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BÆREDYGTIGHEDSKRAV FOR 
BIOMASSE TIL ENERGI ER EN 
REALITET 
2021 er året, hvor Danmark skal have 
implementeret kravene fra EU's direktiv 
for vedvarende energi (VE-direktivet). Det 
gælder blandt andet lovbundne krav til 

De nye krav til bæredygtighed og klimapåvirkning for træbiomasse til energi kan også komme til at 
påvirke produktionen af træ til savværker og anden industri.
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dokumentation for, at der anvendes bære-
dygtig træbiomasse til energi. Danmark 
har valgt at overimplementere kravene fra 
EU og har stillet yderligere krav til doku-
mentation for bæredygtighed såvel som 
til klimaeffekt. Den endelige ordlyd ken-
des i skrivende stund ikke. Loven skulle 
være færdigbehandlet ved udgangen af 
april 2021, men blev udsat på grund af 
ekstra forhandlinger blandt andet om krav 
til træbiomasse fra ikke-skov.

Loven suppleres af en bekendtgørelse 
og en håndbog, der fastsætter de mere 
detaljerede krav til opfyldelse og do-
kumentation. Dansk Skovforening har 
udarbejdet høringssvar til både loven og 
håndbogen samt været i løbende kontakt 
med Energistyrelsen undervejs. Og vi 
følger dette arbejde helt til dørs.

I Skoven 4/21 kan du læse mere om, 
hvad de nye lovkrav forventes at komme 
til at betyde for dig. Det kan få betydning 
for både flisproducenter og leverandører 
til savværker, da der også kommer krav 

til, at rester fra savværkerne skal være 
dokumenteret bæredygtigt, hvis det 
anvendes til energi. 

Dansk Skovforening har også arbejdet 
aktivt gennem Partnerskabet for Ansvarlig 
Træbiomasse (tidligere Træ til Energi). Her 
har vi særligt haft fokus på den kommende 
lovgivning samt formidling om biomasse og 
at dansk træbiomasse er et bæredygtigt 
restprodukt, som vi med god samvittighed 
kan anvende i Danmarks energiforsyning.

Nyhedskategori: Træ til energi, Skovdrift

REVISION AF PEFC ER SKET MED 
BRED OPBAKNING

Efter godt et års arbejde kunne PEFC 
Danmark i december 2020 præsentere 
udkastet til en revideret dansk PEFC 
skovstandard.

To arbejdsgrupper har drøftet og udviklet 
PEFC-ordningen ud fra nye krav fra PEFC 
International og erfaringer fra praksis for at 

Dansk Skovforening anbefaler alle at lade sig certificere og kan særligt anbefale PEFC ordningen som 
netop er blevet revideret.
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sikre, at standarden passer til samfundets 
krav til en bæredygtig skovdrift samt doku-
mentation heraf. Dansk Skovforening har 
deltaget aktivt i begge arbejdsgrupper.

Dansk Skovforening mener, at den revide-
rede ordning har ramt en rigtig god afvej-
ning af de mange interessenters forskellige 
interesser, med et samtidigt sigte på at 
ordningen skal kunne fungere i praksis og 
være tilgængelig for alle typer af skovejere.

Dansk Skovforening har i vores høringssvar 
pointeret, at nogle af de reviderede krav 
fx øgningen af kravet til udlæg af biodi-
versitetsarealer fra 7,5% til 10% vil udgøre 
en smertegrænse, og at det kan udgøre 
en barriere for, at nogle typer af skovejen-
domme vil lade deres skov certificere.

Dansk Skovforening er tilfredse med 
resultatet af arbejdet med den nye PEFC 
skovstandard. Og vil derfor særligt anbe-
fale denne ordning.

Nyhedskategori: Skovdrift

Skoven spiller ind på mange af verdensmålene 
fx som beskytter af grundvand, kilde til opsam-
ling og lagring af CO2 og bæredygtig energi, 
men kan også ses som en healer mod stress 
eller arbejdspladser i yderområder

KLAR ANBEFALING OM  
CERTIFICERING

Dansk Skovforening anbefaler 
alle skovejere at lade skovdriften 
certificere.

Der er flere anerkendte skovcertifi-
ceringsordninger, og vi rådgiver om 
både PEFC- og FSC-certificering.

Dansk Skovforening har senest delta-
get aktivt i udviklingen af PEFC-ord-
ningen, og vi kan særligt anbefale 
denne ordning, som giver skovejeren 
metodefrihed i skovdyrkningen og 
samtidig adresserer samfundets 
stigende ønsker og krav til at kunne 
dokumentere bæredygtighed.
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SKOV BIDRAGER TIL FNS 
VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG 
UDVIKLING

Dansk Skovforening har lanceret en ny 
verdensmålskampagnen for at synliggøre 
hvordan og hvor meget skovene og 
skovbruget bidrager til den bære- 
dygtige udvikling. Kampagne hedder 
”Skov bidrager til FN’s verdensmål” og 
har #SkovBidrager. Kampagnen skal 
samtidig vise skovbrugets mange mulig-
heder for at bidrage til verdensmålene. 

FN´s verdensmål anerkender skovenes 
positive bidrag til en bæredygtig udvik-
ling gennem en aktiv brug af naturres-
sourcen. Verdensmålene viser verdens 
behov og kan give input til strategiske 
overvejelser om formålet med din 

skovdrift. Verdensmålene kan inspirere 
til forretningsudvikling og giver en bredt 
anerkendt ramme, hvori du kan kom-
munikere hvordan dine valg i skovdriften 
bidrager til en bæredygtig fremtid. Ver-
densmålene kan fungere som fødsels-
hjælper til vigtige overvejelser, udvikling 
og kommunikation i en skovbrugssektor, 
der står over for flere forandringer, der 
kan transformere og udfordre det hidti-
dige skovbrug, herunder:

• Ændret klima 
• Et bæredygtigt forbrug 
• Urbanisering 
• Kvaliteten og kvantiteten af arbejdet
• Polarisering og manglende dialog

Nyhedskategori: Skovdrift
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KLIMA
Klimaforandringer, klimatiltag og 2030-målsætning er ord, der er  

gentaget mange gange i det seneste år. 

Når det kommer til at nå klimamålsætnin-
gerne i praksis, er skoven et unikt værktøj, 
som politikerne heldigvis har fået øjnene op 
for. Skovene indgår derfor aktivt i Danmarks 
klimahandleplan, og mere ny skov er en 
hjørnesten i Klimaskovfondens arbejde.

SKOVENE LEVERER TIL DANMARKS 
KLIMAHANDLINGSPLAN

Klimaet er et af de områder, regeringen 
har prioriteret højt. En ny klimalov blev 

vedtaget i slutningen af 2019 og sætter 
bindende mål for Danmarks redukti-
onsmål af klimagasser frem mod 2030. 
Loven foreskriver også, at Danmark skal 
vedtage en klimahandlingsplan. Den skal 
indeholde de sektorstrategier, der er aftalt 
med Folketinget, igangsatte initiativer med 
inddragelse af erhvervsliv og civilsamfund 
samt indikatorer for de forskellige sektorer. 
Fremover skal regeringen hvert femte år 
præsentere en ”ny” samlet klimahandlings-
plan med en tiårig horisont.

Mere planterige kulturer og en aktiv skovdrift kan øge klimaeffekten. Her et eksempel på en power-
kultur med rødgran, grandis og lærk.
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Skovrejsning har en langsigtet klimaeffekt. Klimaskovfonden har til formål at sikre skovrejsning med 
fokus på CO2-binding. Her ses en 13 år gammel skovrejsning.
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Regeringen udgav deres første klima-
handlingsplan i slutningen af 2020. Igang-
satte initiativer vurderes at sikre reduktio-
ner på ca. 7,2 mio. ton CO2-ækvivalenter 
i 2030. Skovene bidrager med biomasse 
til energi, bæredygtige byggematerialer 
og gennem ny skovrejsning.  

Derudover vil restbiomasse fra produk-
tion af træ til møbler og byggeri kunne 
anvendes i fremtidens brændstof til fx 
lastbiler og fly. Men det kræver stadigvæk 
udvikling af teknologien. Det er derfor 
positivt, at klimahandlingsplanen også har 
fokus på investeringer i ny teknologi inden 
for energisektoren.

Skovrejsning kan bidrage betydeligt 
særligt på lang sigt
Regeringen har i slutningen af april i år 
præsenteret deres visioner for landbru-
gets grønne omstilling med bl.a. fokus 
på reduktion af CO2-udledningerne. 
Skovrejsning og udtag af lavbundsarealer 
er nogle af de tiltag, som skal bidrage til 
en reduktion på 7,1 mio tons CO2-ekviva-
lenter i 2030. 

Skovrejsning er et af de initiativer, der 
vil kunne sikre både et markant øget 
CO2-optag og CO2–lagring, når træet 
senere kan anvendes til byggeri og som 
substitution af fossile materialer. Effekten 
frem mod 2030 er dog begrænset og 
syner derfor ikke af så meget i regnestyk-
ket. Men plantes skovene nu, vil de have 
stigende klimaeffekt særligt fra 2030 og 
frem. Beregninger viser, at efter blot 20 år 
vil ny skov på et areal svarende til en fod-
boldbane have opsuget op til 155 tons 
CO2 ud af atmosfæren. Det vil derfor få 
stor betydning i forhold til målsætningen 
om klimaneutralitet i 2050.

Nyhedskategorier: Klima, Skovdrift

KLIMASKOVFONDEN HAR FOKUS PÅ 
SKOVREJSNING
Rammerne for Den Danske Klima-
skovfond blev vedtaget lige inden jul 
2020. Klimaskovfonden skal sikre 
ekstra finansiering til skovrejsning med 
fokus på CO2-binding og udtagning 
af lavbundsjorde fra landbrugsdrift. 
Fondsbestyrelsen er nedsat med tidli-
gere miljøminister Kirsten Brosbøl som 
formand og tæller derudover eksperter, 
en iværksætter og flere topchefer. De får 
vide rammer for, hvordan de vil gribe køb 
og salg af CO2-enheder an rent praktisk. 
Det ligger dog fast, at fokus skal være 
på omkostningseffektiv skovrejsning 
og udtagning af lavbundsjorde, og at 
projektarealerne skal forblive i privat 
ejerskab, sådan som det også har været 
ønsket af Dansk Skovforening.

I forbindelse med lovarbejdet pegede 
Dansk Skovforening på, at det ikke er 
nok at udstikke rammerne for ordninger, 
der skal tilgodese klima og natur. Inci-
tamenterne til at omlægge sin jord skal 
også være på plads i skattelovgivningen. 
Det gælder fx fortsat vurderingen af, om 
fremtidig skovdrift på et omlagt stykke 
landbrugsjord er hobby eller erhverv, 
og deraf gældende afskrivningsregler 
og ansættelse/ændring af grundværdi. 
Problemerne er ikke løst endnu, men 
Skat anerkender dog, at lovgivningen 
indeholder negative incitamenter. Dansk 
Skovforening forsætter arbejdet med at 
holde politikerne fast på, at der er behov 
for en løsning.

Nyhedskategori: Skovdrift
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Natur- og biodiversitetspakken indeholder mere urørt skov og naturnationalparker. Dansk Skovfor-
ening mener, det er for ensidigt at satse udelukkende på urørt skov.

BIODIVERSITET  
OG NATUR 

Natur og biodiversitet har fyldt både  
politiske og i mediebilledet. 
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Det seneste år har budt på flere til-
tag for at værne om biodiversiteten fx 
en natur- og biodiversitetspakke med 
naturnationalparker, urørt skov og et 
loveftersyn, men også afprøvning af en ny 
betalingsmodel for biodiversitet gennem 
et EU-projekt, hvor Dansk Skovforening 
har haft en vigtig rolle.

NATUR OG BIODIVERSITETSPAKKE 
PÅVIRKER PRIMÆRT OFFENTLIGE 
AREALER

Regeringen, Radikale Venstre, SF, En-
hedslisten og Alternativet indgik kort før 
jul 2020 en politisk aftale om en natur- og 
biodiversitetspakke, som udgør de over-
ordnede mål for den danske indsats for 
biodiversiteten i Danmark.

Aftalen indeholder:

•  udlæg af urørt skov, så målet om 
75.000 ha opnås

•  oprettelse af yderligere 13 naturnatio-
nalparker, så der bliver 15 i alt

• nedsættelse af et biodiversitetsråd

•  en gennemgang af eksisterende 
lovgivning på natur- og biodiversitets-
området for at få hensigtsmæssige 
rammer for realisering af natur- og 
biodiversitetspakken.

Der er afsat 888 mio. kr. for perioden 
2021-2024, der skal forbedre natur og 
biodiversitet i Danmark, samt fire mio. 
kr. årligt i 2021-2024 til driften af det nye 
biodiversitetsråd.

Den konkrete udmøntning af aftalen er 
ikke endelig besluttet, og det fremgår 
ikke af aftalen, i hvor høj grad regeringen 
ønsker at indgå nye aftaler med private 
ejere om at udlægge arealer til urørt 
skov, eller hvor de resterende 13 

naturnationalparker skal placeres. Det 
afsatte beløb indikerer dog, at det 
primært vil blive statens skovarealer, der 
skal omlægges til urørt skov. Aktuelt 
betyder det fx, at der er indført hugst-
stop i statens skove til den færdige plan 
for udlæg af urørt skov er besluttet. En 
beslutning der allerede har fået en enorm 
negativ betydning for dansk træindustri. 

Dansk Skovforening har derfor i vores 
kontakt med Miljøministeren fremhæ-
vet behovet for at lave en plan for den 
langsigtede udvikling af de danske skove, 
så de politiske planer for både biodiversi-
teten og opfyldelsen af klimamålene sker 
i balance med udviklingen af et konkur-
rencedygtigt og økonomisk bæredygtigt 
skovbrugserhverv, hvor den langsigtede 
forsyning er i fokus. Vi har opfordret 
Miljøministeren til at udnytte Skovrådets 
ekspertise og rådgivningsfunktion til at 
løse den opgave. På Skovrådets møde i 
maj blev det besluttet, at rådet skal arbejde 
med at styrke bæredygtig træproduktion 

DANSK SKOVFORENINGS  
HOLDNING TIL URØRT SKOV 

•   Urørt skov er en blandt flere 
løsninger til at forbedre biodiver-
sitet i skovene.

•   Urørt skov er en dyr løsning for 
samfundet

•   Hvis private arealer skal lægges 
urørt skal det ske gennem frivillige 
aftaler og mod kompensation

•   Urørt skov som klimavirkemid-
del er en kortsigtet løsning 

•   På langt sigt vil urørt skov ikke 
længere optage mere CO2 end 
den udleder 
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som tema i 2021 med henblik på at 
kunne komme med anbefalinger til mini-
steren inden udgangen af dette år.

Tilgangen til biodiversitet skal 
nuanceres mere

Dansk Skovforening er ikke imod udlæg 
af urørt skov. Vi mener dog, at biodiversi-
teten også kan sikres i skovene på andre 
måder end ved udlæg af urørt skov – og i 
mange tilfælde langt billigere. Vi har derfor 
siden ønsket om at udlægge større arealer 
urørt skov vedvarende peget på behovet 
for også at se på andre muligheder for at 
fremme biodiversiteten i produktionssko-
ven. Vi savner nuancer, og i særlig grad 
at udgangspunktet bliver mere klart for 
dem, der skal træffe beslutningerne: Hvad 
er udgangspunktet i de danske skove (en 
baselinemåling), hvordan når vi biodi-
versitetsmålene og hvor hurtigt går det 
(løbende evaluering af indsatserne)? 

Et af de grundlæggende problemer med 
debatten og beslutningerne omkring urørt 
skov som værktøj er hele forståelsen/
definitionen af urørt skov-begrebet. En 
biolog har et andet billede på nethinden af 
urørte skov end skovdyrkeren har, og det 
afspejles tydeligt i den form for urørt skov 
der praktiseres i hhv. statens skove og på 
private arealer. På statens arealer betyder 
urørt skov blot ”ingen træproduktion”, men 
der er fortsat en aktiv forvaltning af area-
lerne for at fremme et bestemt skovbillede, 
mens på private arealer betyder det pri-
mært ”stop for al aktivitet” undtagen evt. 
græsning og/eller fjernelse af invasive arter.

Biodiversitetsforskere og meningsdannere 
har gennem en vedvarende mediedebat 
fået skabt et billede af, at rewilding og 
urørt natur et den eneste model, der kan 
rede biodiversiteten i Danmark. Dansk 
Skovforening finder det beklageligt, at 
nogle biodiversitetsforskere bruger tiden 

på den ideologiske kampplads, frem for 
en fagliglig indsats med at dokumentere 
forskellige indsatsers virkning i praksis.

Private skove bidrager til 
målsætningen om mere urørt skov

Siden den seneste betalingsordning 
til urørt private skov blev lanceret med 
naturpakken i 2017, har ordningen hvert 
år været overansøgt i forhold til de afsatte 
midler. Siden Naturpakken i 2017, er der 
samlet givet tilsagn til 840 hektar urørt 
privat skov. Naturpakken havde et mål om 
at nå 900 hektar privat urørt skov. Ud over 
de arealer, der er tinglyst som urørt, er der 
anseelige arealer, som skovejere har lagt 
”urørt” uden tinglysning og kompensation. 

De private skove viser, at de er villige til at 
bidrage til målsætningen om mere urørt 
skov, både frivilligt og når betalingen er 
tilfredsstillende.

Nyhedskategori: Biodiversitet, Skovpolitik

EU’S BIODIVERSITETSSTRATEGI 
BEKYMRER DANSKE LODSEJERE

Danmark har tilsluttet sig EU’s biodiver-
sitetsstrategi, der har en målsætning 
om, at 30 % af EU’s landareal og 30% 
af havarealet skal være beskyttet natur i 
2030. Heraf skal 10 % være underlagt en 
streng beskyttelse. I EU-Kommissionens 
første udkast til en EU-vejledning, der 
skal definere hvilke arealer, der kan tælle 
med under de to niveauer af beskyttelse, 
fremgik det, at strengt beskyttede områ-
der skal friholdes for menneskelig aktivitet 
som fx minedrift, skovbrug, fiskeri og jagt. 
Den tolkning finder Dansk Skovforening 
helt ude af proportioner. Særligt da det 
samtidig er uklart, hvilke arealer der skal 
omfattes af den strenge beskyttelse. 
Miljøministeren har heldigvis bekræftet, at 
det ikke automatisk vil være de danske 
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Natura 2000-områder, som skal omfattes 
af en streng beskyttelse.

Dansk Skovforening har gennem den 
Europæiske skovejerorganisation CEPF 
og også på nationalt niveau arbejdet 
benhårdt på at få blødt vejledningen op, 
så vi sikrer, at aktiviteter som skovdrift 
og jagt ikke automatisk bliver forbudt 
på arealer, der tæller med som strengt 
beskyttede i EU’s opgørelse. Samtidig har 
vi fået præciseret i EU-vejledningen, at 
det er en national kompetence at udpege 
de konkrete arealer og beslutte, hvilke 
restriktioner de skal underlægges.

Miljøministeren har bekræftet, at der kun 
er tale om en EU-vejledning, der ikke bli-
ver juridisk bindende, og at udpegningen 

af arealer i Danmark til opfyldelse af EU’s 
biodiversitetsstrategi skal ske gennem 
en national inddragende proces.

Nyhedskategori: Biodiversitet

NATURNATIONALPARKER SKAL ØGE 
BIODIVERSITETEN

Naturnationalparker er den nyeste udpeg-
ning af naturområder. Der er planlagt to 
naturnationalparker og udpeget yderligere 
tre, mens placeringen af de resterende ti 
ikke ligger fast endnu. 

Dansk Skovforening er med i interessent-
gruppen, der er kommet med input til 
Naturstyrelsen om de første to naturna-
tionalparker og generelle betragtninger 

Det er stadig uklart, hvordan fortolkningen af beskyttet og strengt beskyttet natur i EU’s biodiversi-
tetsstrategi skal defineres. Det er vigtigt, at aktiviteter som skovdrift og jagt ikke generelt forbydes på 
strengt beskyttede arealer.
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omkring naturnationalparker. Det har des-
værre været begrænset med mulighed for 
reel debat i interessentgruppen, men vi har 
forklaret vores interesser, der primært har 
været i forhold til potentielle nabogener, 
muligheder for at private arealer kan ind-
drages, samt at der bør laves forskellige 
typer naturnationalparker fx nogle uden 
hegn og udsætning af græssende dyr.

Dansk Skovforening har også indsendt 
et høringssvar til lovændringerne, der 
muliggør etableringen af naturnatio-
nalparker i Danmark. Også her er der 
gjort særligt opmærksom på potentielle 
gener for naboer. Vi har også beskrevet 
ønsket om, at private arealer kan indgå 
i kommende naturnationalparker, hvis 
ejeren ønsker det og kompenseres for 

driftstabet. Muligheden for at private 
arealer kan indgår er ikke kommet med i 
det lovforslag, der i skrivende stund be-
handles i Folketinget, men det er nævnt i 
noterne, at muligheden skal undersøges 
nærmere på et senere tidspunkt.

Nyhedskategori: Nationalpark, Biodiversitet

TEST AF NY BETALINGSMODEL 
FOR BIODIVERSITET VISER STORT 
POTENTIALE 

Dansk Skovforening og Københavns 
Universitet har over et par år udviklet og 
nu afprøvet en ny model til betaling for 
biodiversitetstiltag i private skove. Model-
len er teknisk set ”en omvendt auktion”. 
Den er baseret på, at skovejere giver et 

Der skal udpeges i alt 15 naturnationalparker. Der indgår ikke private arealer i de første parker, og det 
er endnu uvist, om det bliver muligt.
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bud på, hvilken kompensation de ønsker 
for at levere særlige tiltag for at forbedre 
biodiversitet. Den køber, der efterspør-
ger biodiversitetsydelser, vælger herefter 
de tilbud fra skovejerne, der giver mest 
biologisk værdi for pengene.

Efter en længere opbygningsproces har 
vi i foråret og sommeren 2020 testet den 
omvendte auktionsmodel i praksis.

Vi udbød en afgrænset og betinget pen-
gepulje for biodiversitetstiltag til private 
skovejere i 16 udvalgte kommuner i Jyl-
land og på Fyn. 24 skovejere indsendte 
deres bud på, hvordan biodiversitets- og 
naturkvaliteten kunne forbedres på deres 
ejendomme, og hvilken pris de skulle 
have for at gennemføre projekterne. 

Tilsammen afgav de bud for omkring 3 
gange den pulje, der var til rådighed i 
projektet. Det gav optimale forudsæt-
ninger for at teste auktionsmodellens 
omkostningseffektivitet og potentiale. 
Deltagerantallet viste, at danske skove-
jere er villige til at bidrage til beskyttelse 
og fremme af biodiversiteten gennem 
den omvendt auktionsmodel og ligger 
inde med mange gode og kreative idéer 
til biodiversitetstiltag i deres skove.

Erfaringerne vil nu blive udbredt og indgå 
i Dansk Skovforenings fortsatte arbejde 
med at sikre gode betalingsordninger 
for skovejere, der ønsker at producere 
biodiversitetsydelser i Danmark.

Nyhedskategori: Biodiversitet

En ny model "omvendt auktion" er blevet testet i forbindelse med at kompensere ejere ved biodiver-
sitetstiltag.
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JAGT OG VILDT 
Året har også inden for jagt og vildtområdet været karakteriseret af lange  
og komplicerede forhandlinger om blandt andet nye jagttider, fremtidig  

udsætning af ænder, kronvildt og dåvildtforvaltning og en ny  
forvaltningsplan for ulv. 

DANMARKS ULVEFORVALTNING BØR 
SIKRE LODSEJERNE ØKONOMISK 
I 2014 vedtog Miljøministeren den første 
forvaltningsplan for ulv. Dansk Skovfor-
ening har deltaget aktivt i den faglige 
arbejdsgruppe under Vildtforvaltnings-
rådet, der har udarbejdet et nyt forslag, 
som i marts 2021 er sendt til ministeren. 
Det nye forslag anerkender i langt højere 
grad end den tidligere forvaltningsplan 
problemerne, og anbefaler at den øko-
nomiske regning for et naboskab med 
ulven ikke må efterlades hos de berørte 
lodsejere.

Af særlig betydning for skovejerne er 
anerkendelsen af ulvens negative påvirk-
ninger af jagtmulighederne på hjortevildt 
og generne fra den ulveturisme, som er en 
realitet flere steder. Samtidig er det positivt, 
at samtlige organisationer i arbejdsgruppen 
bakker op om, at myndighederne skal 
afsætte markant flere ressourcer til forvalt-
ningen af ulv i Danmark.

Planens styrke ligger i, at der også denne 
gang er bred enighed blandt alle de del-
tagende organisationer om de anbefalede 
tiltag. Det er nu op til Miljøministeren at 

Nyt forslag til forvaltningsplan for ulv anerkender negative påvirkninger af jagtmuligheder på hjortevildt.
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beslutte, om der skal udsendes en ny for-
valtningsplan med de mange anbefalinger 
fra Vildtforvaltningsrådet.

Ingen løsning for problemulve

Vi ved, at mange af Dansk Skovfor-
enings medlemmer også har ønsket, at 
vi arbejdede for at ændre på definitionen 
af problemulve. Men det er hverken 
Vildtforvaltningsrådets opgave eller 
mandat.

Ulvegruppen var alene en faglig arbejds-
gruppe, og de politiske aspekter af ulvefor-
valtningen har ikke indgået i arbejdet. Det 
betyder blandt andet, at den eksisterende 
definition af problemulv ikke er behandlet. 
Gruppen har således ikke diskuteret eller 
forholdt sig til muligheden for i større om-
fang at regulere ulve her og nu, og lægger 
ikke op til ændringer på det område.  

Det ændrer dog ikke på, at Dansk Skov-
forening stadig mener, at der skal være 

bedre og mere operationelle muligheder 
for at regulere problemulve. Vi opfordrer 
derfor Miljøministeren til at fortsætte 
arbejdet med at sikre mere fleksible 
nationale muligheder for forvaltning af 
ulven – herunder regulering.

Nyhedskategori: Jagt og vildt 

TID TIL SELVJUSTITS MED 
UDSÆTNINGEN AF GRÅÆNDER  

Dansk Skovforening vil have en op-
stramning af reglerne for udsætning af 
gråænder til jagt. Målet er at komme de 
misvisende indberetninger til livs. Indbe-
retningernes rigtighed er et afgørende 
grundlag for et fagligt samarbejde om 
vildtforvaltningen i Danmark.  

En ny undersøgelse fra Århus Universitet 
viser, at der i Danmark opdrættes ca. 
335.000 ællinger årligt. Resultatet af den 
lovpligtige indbetning til Fødevarestyrelsen 

Dansk Skovforening opfordrer til at alle får indberettet det vildt de udsætter. Det er med til at sikre 
muligheden for udsætning i fremtiden.
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viser derimod, at der kun udsættes af ca. 
60.000 stk. 

Det misvisende og uacceptable tal- 
materiale blokerer for en faglig baseret 
behandling i forhandlingerne om udsæt-
ningen af gråænder, der i øjeblikket foregår 
i Vildtforvaltningsrådets udsætnings-
udvalg. Flere grønne organisationer fra 
Vildtforvaltningsrådet har på baggrund 
af mørketallene valgt at anbefale et 
stop for al udsætning af gråænder, når 
forligsperioden udløber. Det er vigtigt, at 
det faglige grundlag for diskussionen om 
udsætning af ænder kommer på plads, 
så man kan genoptage forhandlingerne 
om betingelserne for udsætning af 
gråænder.

Ud over at blokere for saglige forhandlin-
ger om udsætning af gråænder giver de 
manglede indberetninger de danske jæ-
gere et alvorligt troværdighedsproblem. 
Derfor indskærper Dansk Skovforening 
igen over for vores medlemmer og også 

alle skovejere, der ikke er medlem, men 
om at tilsikre at reglerne om indberetning 
såvel som de øvrige regler vedrørende 
udsætning af gråænder overholdes. Her 
har vi som lodsejere og jagtudlejere et 
særligt ansvar. 

Dansk Skovforening foreslår sammen 
med Landbrug & Fødevarer og Dan-
marks Jægerforbund, at kontrollen med 
indberetningerne intensiveres og de 
sanktioner, der pålægges ved mang-
lende indberetninger og ulovlige udsæt-
ninger, skærpes.

Dansk Skovforening opfordrer samtidigt 
Vildtforvaltningsrådet til at genoptage ar-
bejdet og først sikre en faglig udredning i 
forbindelse med andeudsætning, så der 
kan fortsættes et fagligt funderet samar-
bejde om vildtforvaltning i Danmark, der 
har været Vildtforvaltningsrådets styrke, 
fremfor at gøre det til en ideologisk 
slagmark. 

Nyhedskategori: Jagt og vildt 

ANBEFALING OM AREALKRAV FOR 
AFSKYDNING AF HJORTEVILDT 
POSITIVT MODTAGET AF MINISTEREN

Kron- og dåvildt har spredt sig i Danmark, 
men en forkert afskydning af særligt 
hjorte skaber problemer. Forvaltningen af 
hjortevildtet har været heftigt diskuteret 
i årtier, uden at der er fundet en fælles 
forståelse for en løsning. 

Dansk Skovforening mener, at en af 
de væsentligste forvaltningsmæssige 
problemer er en gal afskydning af hjorte. 
Derfor sendte Dansk Skovforening 
sammen med de fleste andre organisati-
oner i Vildtforvaltningsrådet i sommeren 
2019 en fælles indstilling til ministeren 
med både forslag til mål og midler for 

HUSK AT INDBERETTE  
UDSÆTNING AF FUGLEVILDT

Enhver udsætning af fasan, ager-
høne og gråand skal indberettes 
digitalt til Miljøstyrelsen. 

Udsættes flere arter, skal der fore-
tages indberetning for den enkelte 
art.

Indberetningen skal finde sted 
senest 1 uge efter den enkelte 
udsætning har fundet sted. 

Det er ejerens ansvar at indberet-
ningen sker.

Læs mere på vores hjemmeside
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en fremtidig forvaltning af kronvildtet. I 
den indstilling foreslog vi blandt andet at 
indføre arealbegrænsning for afskydning 
af kronhjorte. 

Miljøministeren meddelte i sommeren 
2020 at hun, sammen med støtteparti-
erne, er klar til at indføre et arealkrav for 

afskydning af kronhjortene, for at sikre en 
mere bæredygtig jagt og en bedre ba-
lanceret alders- og kønsfordeling af den 
danske kronvildtbestand. Vi har endnu 
ikke set det lovforslag, der skal imple-
mentere ministerens beslutning.

Nyhedskategori: Jagt og vildt 

Dansk Skovforening har foreslået, at der indføres arealbegrænsninger for afskydning af kronhjorte.
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 TAK
Som det fremgår flere steder i denne beretning har Dansk Skovforening  
igen i år stor nytte af mange forskellige samarbejder. Det gælder både 

samarbejder med jer som medlemmer, når I flittigt bidrager med værdifulde 
input gennem det lokale arbejde i råd og nævn samt leverer input fra  

dagligdagen i skovbruget, når vi har brug for det i det politiske  
arbejde. Tak for de værdifulde inputs.

Vi har også stor og værdifuld nytte af de 
mange organisationer vi samarbejder 
med i arbejdet for skovene og skov-
bruget. Vi vil derfor gerne takke alle de 
mange personer og organisationer, der 
sparrer med os, og som på den måde 
bidrager til Dansk Skovforenings vigtige 
arbejde. 

Vi har i det forgangne år sagt farvel til et 
par værdsatte og dygtige medarbejdere, 
idet både seniorkonsulent Hans Hede-
gaard og direktionssekretær Ingelise 
Andersen er gået på velfortjent pension. 

I forbindelse med at økonomi- og med-
lemsadministration er outsourcet til Pa-
triotisk Selskab i Odense, har vi desværre 
måttet sige farvel til regnskabschef Susie 
Jensen. Bestyrelsen vil gerne takke hver 
enkelt for deres mangeårige og værdsatte 
indsats for Dansk Skovforening.

Der skal i år lyde er særlig tak fra be-
styrelsen til alle medarbejderne i Dansk 
Skovforening, der på trods af meget 
vanskelige arbejdsforhold har ydet en stor 
og værdifuld indsats. 
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REGNSKAB
Du kan i dette afsnit finde et overblik over Dansk Skovforenings  

økonomiske forhold for 2020.

Det samlede koncernregnskab kan læses på hjemmesiden.
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2020 for Dansk Skovforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens og kon-

cernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens og

koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 26. maj 2021

Direktion      

Jan Søndergaard

Bestyrelse      

Peter Arnold Busck

formand

Niels Otto Lundstedt

næstformand

Bendt Wedell

Bo Jellesmark Thorsen Christian Sehestedt Juul Silja Nyboe Andersen

Jens Kristian Poulsen Jørgen Westergaard Lars Skou Gleerup

Michael Glud
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Dansk Skovforening

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens

og foreningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Skovforening for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen

(”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse

regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

2
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om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og foreningens evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt

at likvidere koncernen eller foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre

dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af koncernens og foreningens interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og foreningens ev-

ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er

tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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føre, at koncernen og foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er

ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revi-

sionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 26. maj 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Aslund Pedersen

statsautoriseret revisor

mne17120
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Ledelsesberetning

Dansk Skovforenings aktiviteter

Vi ser tilbage på et historisk anderledes driftsår, som har været præget af covid-19 og hermed store

forandringer i både arbejdsform og også muligheden for at komme i dialog med Christiansborg. Uanset

omvæltningerne er det lykkedes at opretholde en stærk kontakt til det politiske system, til myndigheder og

til vore mange andre samarbejdspartnere. Vi har også i 2020 været fuldt optaget af at skabe en forståelse

for, hvordan den langsigtede politiske plan for skovene og skovbruget bør realiseres. 

Et 0-emissionssamfund og sikring af biodiversitet er begge højtprioriterede mål for regeringen, og

indfrielsen af begge mål opnås billigst og mest effektivt gennem en skovpolitik, hvor skovene tildeles en

nøglerolle. 

Opfyldelse af regeringens klimaplan er forsat et arbejde, som har stor indflydelse på skovens fremtid og

vilkårene for at eje skov og drive skovbrug i det hele taget. Flere vigtige politiske beslutninger om skovenes

og træprodukters rolle behandles af regeringen her i foråret, og vi arbejder derfor fortsat for at sikre

skovejernes interesser i de politiske beslutninger og den efterfølgende lovgivning.

I 2020 har Dansk Skovforening bl.a. lanceret nye tilbud til vores medlemmer om udarbejdelse af

klimaregnskaber, arbejde med FN's verdensmål på ejendomsniveau, og vi har flere nye tilbud på vej i det

kommende år. Vi håber at mange medlemmer vil finde værdi og inspiration i tilbuddene. Dansk

Skovforening anvender tilbuddene som en aktiv del af vores løbende arbejde for at få flere skovejere til at

blive medlem. 

I løbet af året er tillige indledt et generationsskifte af vores organisation på Frederiksberg. Der er sagt

farvel til flere loyale og højt værdsatte medarbejdere der går på velfortjent pension. 

For at forbedre driftsøkonomien er der i 2020 indgået samarbejdsaftaler om outsourcing af økonomi- og

medlemsadministration samt Dansk Skovforenings it-drift med Patriotisk Selskab i Odense.

Dansk Skovforenings regnskab

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabsloven for regnskabsklasse C, mellemstore selskaber, og

indeholder et koncernregnskab. 

Dansk Skovforening (moderselskabet) har i 2020 haft en omsætning på TDKK 8.674. Heraf udgør

medlemskontingenter TDKK 4.434 eller godt 50%. Hovedparten af Dansk Skovforenings øvrige omsætning

skabes via salg af medlemsydelser, abonnementer og annoncer.

Resultatet af primær drift i moderselskabet blev for året et underskud på TDKK 1.716.

Moderselskabet opnåede et positivt resultat efter skat på TDKK 249. Resultatet anses for tilfredsstillende. 

Moderselskabets samlede egenkapital udgør ultimo 2020 TDKK 40.784.

Bestyrelsens ambition om at opnå en rentabel drift i mindst økonomisk balance baseret på
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medlemskontingenter, brugerbetalte medlemsydelser samt huslejeindtægter fra ejendomsinvesteringer og

formueafkast er glædeligvis opfyldt for regnskabsåret 2020.

DSHwood A/S

Dansk Skovforenings 100% ejede datterselskab, DSHwood A/S, har i 2020 haft et overskud efter skat på

TDKK 13.261. Resultatet anses som meget tilfredsstillende i et år med vanskelige markedsforhold i

forbindelse med covid-19 i både Europa og Asien, herunder afledte effekter på fragtmarkederne.

Selskabets bestyrelse har besluttet at udbetale udbytte til Dansk Skovforening på TDKK 5.000.

Markedsrisici

Efterspørgslen efter europæisk råtræ er især påvirket af den generelle økonomiske udvikling i hele verden,

herunder udvikling i fragtraterne. Koncernens resultat er derfor konjunkturfølsomt, og en global

økonomisk tilbagegang vil derfor ramme virksomhedens forretning. Disse risici afdækkes i videst mulige

omfang gennem spredning af afsætning på flere markeder samt spredning i træarter og sortimenter.

Valutarisici

Salg til flere oversøiske markeder samt indkøb af fragt foretages i valuta, som ikke er bundet til EUR. I

disse situationer foretages valutaafdækning. Langt størstedelen af koncernens aktiviteter foregår dog i

EUR, hvorfor valutarisikoen vurderes som værende lav.

Klimarisici

Leveringen af råtræ fra koncernens leverandører påvirkes jævnligt negativt af uhensigtsmæssige

vejrforhold og herved udfordringer for adgang til skovene. Idet koncernen er aktiv på flere forskellige

geografiske indkøbsmarkeder, kan denne risiko imødekommes til en vis grad. Stormfald kan påvirke

koncernens aktiviteter ved forskydning af leveringsplaner samt usædvanlige prisudsving.

Landerisici

Koncernens aktiviteter er spredt på en lang række lande. Ingen af koncernens hovedaktiviteter er i lande,

der vurderes som høj risikolande.

Miljøforhold

DSHwood er Chain of Custody-certificeret efter både PEFC´s og FSC´s krav og regler om bæredygtig

skovdrift. DSHwood er desuden certificeret efter Controlled Wood og energiafdelingen i DSHwood A/S er

certificeret efter SBP.
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Filialer i udlandet

Koncernen er struktureret med et dansk moderselskab og datterselskaber i Tyskland, England, Indien og

Frankrig. Derudover er moderselskabet repræsenteret med egen salgsorganisation i Kina og Vietnam, men

har ingen filialer.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

DSHwood A/S forventer for 2021 en fortsat normaliseret drift og positivt driftsresultat. Efterspørgslen for

datterselskabets produkter er stadig høj, og det forventes at dette fortsætter i 2. halvår 2021.

Dansk Skovforening, koncernen

Dansk Skovforening koncernen har i 2020 haft en bruttoavance på TDKK 47.130. Resultat af primær drift

blev for året 20.735 TDKK. Koncernen har opnået et resultat efter skat på 13.413 TDKK. Resultatet anses

for tilfredsstillende. Koncernens samlede egenkapital udgør ultimo 2020 TDKK 71.836.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af koncernens ak-

tiviteter og pengestrømme for 2020 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.

Forventninger for det kommende år

For hele koncernen forventes et positivt resultat i 2021.

10



43DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2020 /2021

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderforening

Note 2020

DKK

2019

DKK

2020

DKK

2019

DKK

Bruttofortjeneste 47.130.464 74.272.423 5.608.295 39.921.984

Personaleomkostninger 1 -25.730.027 -28.834.516 -7.107.597 -7.492.854

Af- og nedskrivninger af immaterielle

og materielle anlægsaktiver 2 -568.790 -859.210 -217.197 -42.874

Resultat før finansielle poster 20.831.647 44.578.697 -1.716.499 32.386.256

Finansielle indtægter 3 2.237.433 684.779 2.068.600 130.534

Finansielle omkostninger -2.347.810 -3.385.849 -103.226 -184.730

Resultat før skat 20.721.270 41.877.627 248.875 32.332.060

Skat af årets resultat 5 -7.211.871 -6.917.985 0 -2.314.554

Årets resultat 13.509.399 34.959.642 248.875 30.017.506
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderforening

Note 2020

DKK

2019

DKK

2020

DKK

2019

DKK

Software 0 1.803 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 6 0 1.803 0 0

Grunde og bygninger 13.050.387 13.107.738 12.969.623 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar 714.991 769.081 7.926 28.806

Forudbetaling for materielle anlægs-

aktiver 0 0 0 13.141.850

Materielle anlægsaktiver 7 13.765.378 13.876.819 12.977.549 13.170.656

Kapitalandele i dattervirksomheder 8 0 0 4.000.000 4.000.000

Deposita 9 146.588 146.588 146.588 146.588

Finansielle anlægsaktiver 146.588 146.588 4.146.588 4.146.588

Anlægsaktiver 13.911.966 14.025.210 17.124.137 17.317.244

Varebeholdninger 62.700.030 19.925.595 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 68.373.319 49.713.156 194.597 1.115.252

Andre tilgodehavender 7.483.710 4.934.267 653.871 83.820

Udskudt skatteaktiv 13 0 138.644 0 0

Selskabsskat 382.133 0 150.000 0

Periodeafgrænsningsposter 10 260.820 512.902 145.868 160.495

Tilgodehavender 76.499.982 55.298.969 1.144.336 1.359.567

Værdipapirer 23.260.269 0 23.260.269 0

Likvide beholdninger 11.960.136 33.130.156 3.622.960 27.673.245

Omsætningsaktiver 174.420.417 108.354.720 28.027.565 29.032.812

Aktiver 188.332.383 122.379.930 45.151.702 46.350.056
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Passiver  

Koncern Moderforening

Note 2020

DKK

2019

DKK

2020

DKK

2019

DKK

Reserve for valutaomregning -596.542 0 0 0

Overført resultat 72.528.874 59.019.475 40.783.515 40.534.640

Egenkapital 71.932.332 59.019.475 40.783.515 40.534.640

Hensættelse til udskudt skat 13 20.873 0 0 0

Hensatte forpligtelser 20.873 0 0 0

Kreditinstitutter 3.094.000 0 0 0

Leasingforpligtelser 166.692 0 0 0

Anden gæld 1.289.391 586.182 539.787 251.481

Langfristede gældsforpligtelser 14 4.550.083 586.182 539.787 251.481

Kreditinstitutter 14 18.374.325 13.350.284 0 0

Leasingforpligtelser 14 75.360 0 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.422.983 1.237.059 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 69.361.782 34.239.833 472.143 615.483

Selskabsskat 11.541.578 6.626.013 0 2.423.338

Anden gæld 14 11.005.593 7.097.084 3.308.783 2.437.114

Periodeafgrænsningsposter 15 47.474 224.000 47.474 88.000

Kortfristede gældsforpligtelser 111.829.095 62.774.273 3.828.400 5.563.935

Gældsforpligtelser 116.379.178 63.360.455 4.368.187 5.815.416

Passiver 188.332.383 122.379.930 45.151.702 46.350.056

Resultatdisponering 12

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 18

Nærtstående parter 19

Anvendt regnskabspraksis 20

Specifikation af resultat i

moderforeningen

13



45DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2020 /2021 DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2020 /2021

Balance 31. december

Passiver  

Koncern Moderforening

Note 2020

DKK

2019

DKK
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2019

DKK

Reserve for valutaomregning -596.542 0 0 0

Overført resultat 72.528.874 59.019.475 40.783.515 40.534.640

Egenkapital 71.932.332 59.019.475 40.783.515 40.534.640

Hensættelse til udskudt skat 13 20.873 0 0 0

Hensatte forpligtelser 20.873 0 0 0

Kreditinstitutter 3.094.000 0 0 0

Leasingforpligtelser 166.692 0 0 0

Anden gæld 1.289.391 586.182 539.787 251.481

Langfristede gældsforpligtelser 14 4.550.083 586.182 539.787 251.481

Kreditinstitutter 14 18.374.325 13.350.284 0 0

Leasingforpligtelser 14 75.360 0 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.422.983 1.237.059 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 69.361.782 34.239.833 472.143 615.483

Selskabsskat 11.541.578 6.626.013 0 2.423.338

Anden gæld 14 11.005.593 7.097.084 3.308.783 2.437.114

Periodeafgrænsningsposter 15 47.474 224.000 47.474 88.000

Kortfristede gældsforpligtelser 111.829.095 62.774.273 3.828.400 5.563.935

Gældsforpligtelser 116.379.178 63.360.455 4.368.187 5.815.416

Passiver 188.332.383 122.379.930 45.151.702 46.350.056

Resultatdisponering 12

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 18

Nærtstående parter 19

Anvendt regnskabspraksis 20

Specifikation af resultat i

moderforeningen

13



46 DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2020 /2021 DANSK SKOVFORENING ÅRSBERETNING 2020 /2021

Egenkapitalopgørelse

Koncern
Reserve for

valutaom-

regning

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 0 59.019.475 59.019.475

Valutakursregulering udenlanske enheder -596.542 0 -596.542

Årets resultat 0 13.509.399 13.509.399

Egenkapital 31. december -596.542 72.528.874 71.932.332

Moderforening

Egenkapital 1. januar 0 40.534.640 40.534.640

Årets resultat 0 248.875 248.875

Egenkapital 31. december 0 40.783.515 40.783.515
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Noter til årsregnskabet

4 Specifikation af resultatet i moderforeningen

2020

DKK

2019

DKK

Medlemskontingenter, skovejende medlemmer 4.434.237 4.336.216

Medlemskontingenter, øvrige 642.340 627.179

Konsulentydelser* 910.415 852.024

Abonnements- og annonceindtægt vedr. tidsskriftet Skoven og Skoven-Nyt 1.214.487 1.229.544

Huslejeindtægter 1.470.000 1.044.122

Refusion af kontorudgifter 0 72.137

Øvrige indtægter 2.552 11.411

Indtægter i alt 8.674.031 8.172.633

Sekretariatslønninger -6.579.236 -6.964.493

Husleje mv. -810.612 -199.484

Kontorudgifter -488.333 -547.868

Sekretariatsudgifter -512.018 -283.145

Omkostninger vedr. tidsskriftet Skoven og Skoven-Nyt -460.899 -616.868

Ejendommens drift -166.517 -467.706

Bestyrelse og udvalg samt bestyrelseshonorarer -657.541 -689.114

Årsmøde -25.537 -40.895

Særlige aktiviteter -371.391 -220.426

Internationalt samarbejde -115.216 -167.809

Omkostninger i alt -10.187.300 -10.197.808

Driftsresultat før afskrivninger -1.513.269 -2.025.175

Af- og nedskrivninger -217.197 -42.874

Avance ved salg af anlægsaktiver 0 34.454.305

Driftsresultat -1.730.466 32.386.256

Finansielle poster, netto 1.979.341 54.588

Årets resultat før skat 248.875 32.440.844

Skat inkl. rentetillæg 0 -2.423.338

Årets resultat 248.875 30.017.506

*Projektet Skilte til Private Skove har fra Miljøstyrelsen modtaget midler til dækning af transport, forsendelse og

administration, i alt DKK 69.083.
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DANSK SKOVFORENINGS 
BESTYRELSE

FORRETNINGSUDVALG
• Peter Arnold Busck, Rye Nørskov (formand)
• Niels Otto Lundstedt, Dønnerup (næstformand)
• Bendt Wedell, Frijsenborg og Wedellsborg

ØVRIGE MEDLEMMER
• Bo Jellesmark Thorsen, Københavns Universitet
 (forskning og undervisning)
• Christian Sehestedt Juul, Ravnholt
• Jens Kristian Poulsen, Stiftelsen Sorø Akademi
• Jørgen Vestergaard (Danske Juletræer)
•  Lars Skou Gleerup, Steensgaard  

(Skovdyrkerforeningerne)
• Michael Glud, HedeDanmark
• Silja Nyboe Andersen, Vissinggaard Skove
 

DANSK SKOVFORENINGS  
PERSONALE
Sekretariat
• Jan Søndergaard, direktør
• Astrid Søborg, ledelseskonsulent 
•  Louise Sunny Hansen, ekstern  

regnskabsmedarbejder
 

ERHVERVSPOLITISK AFDELING
• Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder
• Marie-Louise Bretner, forstfuldmægtig
• Ditte Galsgård, politisk konsulent
• Christian Jürgensen, politisk konsulent
• Alex Møllbach, webmaster
 

REDAKTION
• Søren Fodgaard, redaktør
• Liselotte Nissen, redaktionssekretær


