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Året	  2015/2016	  
	  
Forside:	  H.K.H.	  Kronprinsesse	  Mary	  og	  15.000	  børn	  plantede	  træer	  for	  et	  bedre	  klima	  med	  Genplant	  Planeten	  i	  no-‐
vember	  2015.	  
	  
Kommaerne	  er	  sat	  ifølge	  Dansk	  Sprognævns	  anbefalinger,	  det	  vil	  sige	  at	  der	  ikke	  er	  sat	  komma	  foran	  ledsætninger.	  
	  
Redaktionen	  er	  sluttet	  28.	  april	  2016.	  
	  
	  
Dansk	  Skovforening	  
	  
Amalievej	  20,	  1875	  Frederiksberg	  C	  
Telefon	  3324	  4266	  
info@skovforeningen.dk	  
www.skovforeningen.dk	  	  
facebook.dk/skovforeningen	  
	  
	  
Formål,	  vision	  og	  mission	  
	  
Dansk	  Skovforening	  er	  skovbrugets	  brancheorganisation.	  Skovforeningens	  formål	  er	  at	  fremme	  danske	  skov-‐	  og	  natur-‐
ejeres	  erhvervsmæssige	  og	  faglige	  interesser	  og	  at	  fremme	  ejernes	  mulighed	  for	  at	  bevare	  og	  udvikle	  naturværdier.	  
	  
Skovforeningens	  vision	  er	  at	  skov-‐	  og	  naturejerne	  belønnes	  for	  at	  skabe	  værdier	  og	  derved	  motiveres	  til	  at	  skabe	  yder-‐
ligere	  værdier	  i	  skovene	  og	  naturen.	  Skovforeningens	  mission	  er	  at	  fremme	  skov-‐	  og	  naturejernes	  viden,	  handlefrihed,	  
omdømme	  og	  muligheder	  for	  at	  skabe	  værdier	  i	  skovene	  og	  naturen.	  
	  
	  
Medlemmer,	  finansiering	  og	  uafhængighed	  
	  
De	  fleste	  medlemmer	  er	  skov-‐	  og	  naturejere,	  fx	  personer,	  selskaber,	  fonde	  og	  kommuner.	  Desuden	  er	  en	  række	  perso-‐
ner,	  virksomheder	  og	  organisationer	  der	  ikke	  ejer	  skov,	  medlemmer.	  	  
	  	  
Skovforeningens	  politiske	  arbejde	  betales	  af	  medlemmernes	  kontingenter.	  Det	  faglige	  arbejde	  betales	  af	  kontingenter	  
og	  især	  projektmidler.	  Det	  meste	  af	  informationsarbejdet	  betales	  af	  projektmidler	  og	  af	  tidsskrifternes	  annoncører	  og	  
abonnenter.	  
	  
Skovforeningen	  administrerer	  ikke	  skov	  eller	  natur	  selv.	  Skovforeningen	  er	  ikke	  bundet	  af	  partipolitik	  og	  yder	  ikke	  øko-‐
nomisk	  støtte	  til	  politiske	  partier.	  
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Skovforeningen	  ejer	  DSHwood	  A/S	  som	  handler	  med	  træ	  og	  træprodukter.	  
Glarmestervej	  7,	  Erritsø,	  7000	  Fredericia	  
Telefon	  7455	  2636	  
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Det har været et godt politisk år for skovbruget. 
 
Generationsskifteafgiften er blevet lempet. Politikerne er enige om at frivillighed og betaling er 
vejen til mere biodiversitet i de private skove. Og satsningen på træ i energipolitikken fortsætter. 
 
Men vi savner stadig en sammenhængende skovpolitik og at politikerne tager stilling til hvordan 
samfundet kan benytte skovbrugets enorme muligheder i en grøn omstilling. Fx savner vi en politik 
for at bruge mere træ i byggeriet. 
 
Der er stadig masser af arbejde at gøre for skovenes politiske organisation. Læs om det hele her i 
Skovforeningens årsberetning. 
 
Vi har igen i år sat medlemsrekord, og det er opmuntrende. Men Skovforeningen har stadig brug 
for mange flere medlemmer. Vi opfordrer alle til at kontakte skovejerkolleger, fortælle om Skov-
foreningens arbejde, tage dem med på vores arrangementer, læse Skoven, læse 
www.skovforeningen.dk og denne årsberetning – og melde sig ind. 
 
 
 
 

 
Niels Iuel Reventlow, 

formand for Dansk Skovforening 



 2 

 

 

 

POLITIK ...................................................................................................................................... 4 
Valg og regeringsskift har udskudt skovprogram ............................................................................ 4 

Der er stadig behov for en samlet skovpolitik ............................................................................. 4 
Naturpakke på vej ........................................................................................................................ 5 

Træ til energi .................................................................................................................................... 6 
Den nye regering er positiv over for biomasse til energi ............................................................ 6 
Samarbejdet Træ Til Energi fortsætter ........................................................................................ 6 
Energiproducenternes brancheaftale kan snart mærkes i praksis .............................................. 6 

Træbyggeprogram............................................................................................................................ 7 
Tømmerforordning .......................................................................................................................... 7 
Naturbeskyttelse .............................................................................................................................. 8 

Biodiversitet er ikke kun urørt skov ............................................................................................. 8 
Frivillighed bliver et krav for naturparker .................................................................................... 8 
Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på §3-arealer ............................................. 8 
Evaluering af habitatdirektivet .................................................................................................... 9 
Skovforeningen tilbyder gratis rådgivning om Natura 2000 ........................................................ 9 
Den Danske Naturfond vil samarbejde med private lodsejere ................................................... 9 

Gæster i skoven .............................................................................................................................. 10 
Inspiration til løsning af konflikter i skoven ............................................................................... 10 
Mountainbikes er ikke almindelige cykler ................................................................................. 10 
Løse hunde er stadig et problem ............................................................................................... 10 

Fortidsminder ................................................................................................................................. 11 
Skovejer dømt objektivt ansvarlig for jagtlejers indgreb i fortidsminde ................................... 11 

Lovreform ....................................................................................................................................... 11 
Miljø- og Fødevareministeriet vil reformere lovgivningen på hele sit område ......................... 11 

Jagt og vildt .................................................................................................................................... 12 
Ny mærkningsordning styrker jagtens omdømme .................................................................... 12 
Bæredygtig Jagt sætter vildt på middagsbordene ..................................................................... 12 
Forslag til ny kronvildtforvaltning trækker ud ........................................................................... 13 
Skal dåvildtforvaltningen have et serviceeftersyn? ................................................................... 13 

Skat på skov .................................................................................................................................... 14 
Nu lempes arveafgiften, langt om længe ................................................................................... 14 
Er tilplantede ejendomme erhverv eller hobby? ....................................................................... 14 
Nyt system til offentlig vurdering af skove trækker ud ............................................................. 15 

Tilskud ............................................................................................................................................ 16 
Danmark barberer skovbrugsordninger under landdistriktsprogrammet ................................ 16 
Stormfaldsordningen er stadig uafklaret ................................................................................... 16 
Skovrejsning: Nyt formål og ændrede tilskud ............................................................................ 16 

International skovpolitik og danske konsekvenser ........................................................................ 17 
Skov er med i global klimapolitik efter COP21 ........................................................................... 17 
EU-kommissionen vil cirkulær økonomi og kaskadebrug af træ ............................................... 17 
EU-kriterier for bæredygtigt energitræ måske på vej ............................................................... 17 
FNs skovkongres: Træproduktion skal øges .............................................................................. 17 



 3 

 
 
 
 

ØKONOMI OG RÅDGIVNING ..................................................................................................... 18 
De private skoves økonomi ............................................................................................................ 18 

Modelberegning: Overskud på godt 800 kr./ha ........................................................................ 19 
Send dine regnskabstal til Skovforeningen ................................................................................ 19 

Træmarkedet gennem 2015 .......................................................................................................... 20 
Løvtræ ........................................................................................................................................ 20 
Nåletræ ...................................................................................................................................... 21 
Kan du genkende billedet?......................................................................................................... 22 

Brug Skovforeningens rådgivning .................................................................................................. 23 
Skovforeningen rådgiver om skov og natur ............................................................................... 23 

Ejendomsudvikling ......................................................................................................................... 24 
Jordfordeling til bedre brug af det åbne land ............................................................................ 24 

Møder og ekskursioner .................................................................................................................. 25 
Skovkredsene ............................................................................................................................. 25 
Medlemsmøder om regeringens naturpakke ............................................................................ 25 
ERFA-gruppe for skovejende kommuner ................................................................................... 25 
Dialogmøder om udsætning af fuglevildt .................................................................................. 25 
Årsmødeekskursion i Svanninge Bjerge ..................................................................................... 25 

INFORMATION ......................................................................................................................... 26 
Tidsskrifter ..................................................................................................................................... 26 

Skoven ........................................................................................................................................ 26 
Indkøbsguide .............................................................................................................................. 26 
Skoven-Nyt ................................................................................................................................. 26 

Skoven i Skolen .............................................................................................................................. 27 
Genplant Planeten ..................................................................................................................... 27 
Fakta om Skoven i Skolen........................................................................................................... 27 

Træ.dk ............................................................................................................................................ 28 
Ny og moderne www.træ.dk ..................................................................................................... 28 
Nyt navn, nyt logo, samme gode ide ......................................................................................... 28 
Sponsorater for virksomheder ................................................................................................... 28 

Skovens dag .................................................................................................................................... 29 
78 arrangementer gjorde Skovens Dag 2016 til den største nogensinde ................................. 29 
Den Store Danske Skovquiz ........................................................................................................ 29 
Meningen med Skovens Dag ...................................................................................................... 29 

DANSK SKOVFORENING ............................................................................................................ 30 
Skovforeningens økonomi ............................................................................................................. 30 

Skovforeningens indtægter i 2015 ............................................................................................. 30 
Medlemstal 2016 ....................................................................................................................... 30 
Fortsat behov for hvervning af nye medlemmer ....................................................................... 30 

DSHwood ........................................................................................................................................ 31 
Resultat ...................................................................................................................................... 31 



 4 

 
POLITIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALG OG REGERINGSSKIFT HAR UDSKUDT SKOVPROGRAM 
 
 
Der er stadig behov for en samlet skovpolitik 
 
 
Den nye regering er på vej med en samlet skovpolitik. 
Det er hårdt savnet. 
 Den gamle regerings skovpolitik blev begravet få 
timer inden offentliggørelse. 
 
 
Den 27. maj 2015 ville den tidligere regering udsende 
sit længe ventede nationale skovprogram. Men få 
timer inden udskrev statsministeren valg. 
 Det medførte en ny regering og at en sammen-
hængende skovpolitik endnu en gang blev udskudt. 
 Den nye regering lagde ud med at lægge miljø- og 
fødevareministerierne sammen, og det er godt for 
skovbruget. Der har tidligere manglet sammenhæng 
mellem skovpolitikken som lå i Miljøministeriet og den 
store del af finansieringen som ligger i landdistrikts-
programmet under Fødevareministeriet. 

 Den nye regering erklærede i regeringsgrundlaget 
at den vil prioritere indsatsen for at standse tilbage-
gangen af biodiversiteten. Det var ikke overraskende i 
lyset af Danmark internationale forpligtelser på områ-
det, men samtidig er der hårdt brug for regeringens 
bud på hvordan en kommende biodiversitetsindsats i 
skovene skal gennemføres sammen med alle de andre 
gode ønsker til skovene: Mere træ (verdens mest 
miljøvenlige råstof) til byggeri, produkter og energi, 
bedre oplevelsesmuligheder, øget beskæftigelse og alt 
sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. 
 Skovforeningen har siden valget arbejdet hårdt for 
at den nye regering skal formulere en samlet skovpoli-
tik. Vi fik hurtige møder med 4 ministre der alle lyttede 
og modtog vores budskaber konstruktivt. 
 Vi har gjort det klart at skovejerne og skovbruget 
kan og vil yde en vigtig indsats i den grønne omstilling 
hvis rammerne giver mulighed for det. Derfor er der 
behov for: 



 5 

 
 
 
 
 Skovene må have rammevilkår der muliggør en 

bæredygtig økonomi. Der skal stadig ses på gene-
rationsskifteafgift, jordskat og overimplementering 
af EU-lovgivning. 

 

 Danmark må have en plan for hvordan skovene 
producerer mere træ til den grønne omstilling på 
et bæredygtigt grundlag. Især hvis skovarealer an-
dre steder tages ud af træproduktion. 

 

 Danmark må have en plan for skovenes biodiversi-
tetsindsats. I de private skove skal indsatsen base-
res på frivillighed, samarbejde og betaling. 

 
Skovforeningen fornemmer at den nye regering ved at 
skovene kan levere løsninger på vigtige problemer, 
blandt andet ved at levere et fossilfrit og miljøvenligt 
råstof samtidig med at skovenes naturværdier øges. 

Regeringen forstår behovet for politiske målsæt-
ninger for skovene - både mål for øget træproduktion 
som bidrag til en grøn omstilling og mål for skovenes 
biodiversitet. Regeringen forstår også at der må sæt-
tes mål inden der vælges midler, fx for biodiversitet. 

Regeringens første Miljø- og Fødevareminister lo-
vede en skovpakke sammen med naturpakken, men 
efter tumulten om landbrugspakken, forventningerne 
til hvad naturpakken skal løfte af opgaver samt mini-
sterskiftet forventer vi først et udkast til et nyt natio-
nalt skovprogram i efteråret 2016. 

 

 
 
 
 
Naturpakke på vej 

 
Forhandlingerne om landbrugspakken satte skoven og 
naturen på hold det første halve år efter valget, men 
allerede i september lovede den daværende Miljø- og 
Fødevareminister at en naturpakke i foråret 2016 ville 
tage hånd om naturindsatssen. Det markerede hun og 
statsministeren i januar ved at besøge et stykke urørt 
skov ved Kolding. 

Den daværende Miljø- og Fødevareminister var 
helt klar på at der må sættes konkrete mål for biodi-
versiteten inden der vælges virkemidler, men der er 
ikke tvivl om at urørt skov vil indgå i pakken. Det har 
også den nye minister varslet uden at løfte sløret for 
andre elementer i pakken. De politiske forhandlinger 
begynder netop som denne årsberetning går i trykken. 

Skovforeningen har mødt begge ministre og en 
lang række af partiernes miljøordførere. Der har vi 
fremført vores ønsker til behandling af skovene i na-
turpakken, og vores budskaber er blevet hørt. Alle 
partier over hele linjen er enige om at de private skove 
er værdifulde for biodiversiteten og at indsatsen her 
skal ske gennem frivillige aftaler og betaling. 

Skovforeningen har også lagt vægt på at andre 
midler end urørt skov og skov uden træproduktion kan 
fremme skovenes biodiversitet. Mange driftsformer 
med flersidige hensyn, herunder fortsat træprodukti-
on i et eller andet omfang, kan også gavne biodiversi-
teten og vil være langt billigere for samfundet. 

 

 
 

Skovforeningen tog Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på skovtur til Orenæs i januar 2016. Her kunne Folketings-
medlemmerne se alt det som skovene kan give samfundet - og de udfordringer som skovejerne står med i praksis. 
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TRÆ TIL ENERGI 
 
 
Den nye regering er positiv over for 
biomasse til energi 
 
 
Regeringen har som mål at Danmark er uafhængig af 
fossile brændsler i 2050. Der er nedsat en energikom-
mission som skal foreslå energipolitiske mål og virke-
midler for perioden 2020-2030. 
 
 
Skovforeningen har mødt Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeren som er klar over at skovene kan yde et 
væsentligt bidrag til dette mål ved at opsuge CO2, 
lagre kulstof og producere en fossilfri, vedvarende, 
lokal og forsyningssikker energikilde. 
 Ministeren bekræftede at dansk træ er særlig vel-
komment som vedvarende energikilde til gavn for 
både klimaet og beskæftigelsen på landet. 
 Den forståelse for dansk energitræ har Træ til 
Energi en stor aktie i.  
 
 
 

Samarbejdet Træ Til Energi fortsætter 
 
 
Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmark har 
siden 2010 samarbejdet i Træ Til Energi om at samle 
dokumentation og formidle fakta om træenergiens 
muligheder til politikere og offentlighed. 
 
 
Samarbejdet i Træ Til Energi har været særdeles frugt-
bart og medvirket til at skabe den brede politiske for-
ståelse for træenergiens muligheder og fordele i Dan-
mark. 
 Samarbejdet fortsætter for at få politikerne til at 
sætte troværdige mål for brugen af træ til energi og 
aktivt udnytte træproduktionen i klimapolitikken. Vi vil 
sikre at politikere og andre interessenter i energipoli-
tikken ved at: 

 Dansk skovbrug kan producere stadig mere ener-
gitræ uden at mindske leverancerne til industrien 

 Dansk træflis finder sin afsætning i lokale varme- 
og decentrale kraftvarmeværker.  

 
Træ til Energi har inviteret Folketingets Forsynings-, 
Energi- og Klimaudvalg med i skoven i efteråret 2016 
for at vise hvordan afsætning at træ til energi motive-
rer skovejerne til at sætte flere planter i de nye be-
voksninger. 

Energiproducenternes brancheaftale kan 
snart mærkes i praksis 
 
 
National risikovurdering vil lette skovbrugets doku-
mentationsbyrde ved energiproducenternes branche-
aftale. Skovforeningen vil tage de mange forskellige 
interessenter med i skoven for at vise hvordan ener-
gitræ produceres. 
 
 
Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har aftalt at ener-
giproducenternes fremtidige indkøb af træ skal være 
dokumenteret bæredygtigt.  

Fra august 2016 vil skovbruget derfor møde doku-
mentationskrav, og Skovforeningen har samlet skov-
bruget (Skoventreprenørforeningen, Skovdyrkerne, 
HedeDanmark og DSHwood) om en fælles løsning: 

Der udarbejdes inden sommeren 2016 en national 
risikovurdering som den enkelte skovejendom og en-
treprenør kan bruge i sin dokumentation for træets 
bæredygtighed. 
 Den nye regering har etableret en følgegruppe til 
energiproducenternes brancheaftale. I gruppen sidder 
Skovforeningen, Landbrug & Fødevarer, energiprodu-
center, forskere og grønne organisationer. Interessen-
terne ligger langt fra hinanden. 

Skovforeningen vil invitere gruppen i skoven og vi-
se hvordan dansk produktion af energitræ foregår – til 
gavn for skoven, klimaet, selvforsyningen og den loka-
le beskæftigelse. 
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TRÆBYGGEPROGRAM 
 
 
En konsulentrapport betalt af den tidligere regerings 
klimapulje anbefaler mere træ i byggeriet, men den 
nuværende regering har endnu ingen planer på områ-
det. 
 Skovforeningen fortsætter det politiske arbejde for 
at Danmark får et træbyggeprogram. 
 
 
Efter en faglig og konstruktiv dialog med Skovforenin-
gen fik Enhedslisten inden valget i 2015 regeringen til 
at afsætte 1 million kr. i en klimapulje til en ”analyse af 
muligheden for at fremme brugen af bæredygtige 
danske træbyggematerialer og muligheden for heri-
gennem at forbedre bygningers klimabelastning.” 
 Resultatet blev en konsulentrapport som nu ligger i 
Byggestyrelsen med en række anbefalinger til styrket 
forskning, udvikling, undervisning og information om 
træet muligheder i byggeriet og i klimapolitikken. 
 Skovforeningen deltog i en følgegruppe, og vi vil 
blandt andet bruge rapporten til at fortsætte arbejdet 
for et dansk træbyggeprogram som det også blev 
anbefalet af Skovpolitisk Udvalg i 2012 for at sikre øget 
anvendelse af træ i byggeriet i Danmark fordi træbyg-
geri har så mange fordele - for miljø, klima og økono-
mi. 

Vi har mødt transport- og bygningsministeren om 
sagen. Han vil ikke love et træbyggeprogram, men at 
han vil medvirke til at rydde forhindringer af vejen hvis 
lovgivningen ubegrundet diskvalificerer brug af træ. 

Skovforeningen arbejder tæt sammen med træets 
øvrige organisationer i bestræbelserne for et dansk 
træbyggeprogram. 

TØMMERFORORDNING 
 
 
EU’s tømmerforordning forbyder salg af ulovligt fældet 
træ i EU. Naturstyrelsen har udsendt en vejledning til 
forordningen og erklærer at ville være pragmatisk i sin 
håndhævelse af reglerne. 
 Skovforeningen vil fortsat arbejde for at sikre skov-
ejernes retssikkerhed og begrænse deres administrati-
ve byrde. 
 
 
Naturstyrelsen har præsenteret vejledningen til Tøm-
merforordningen på åbne møder i alle skovkredsene 
(se side 25). 

Der var god tilslutning til møderne og en livlig de-
bat. Der var særlig interesse for kravene til en due 
diligence-ordning. Hvordan opfyldes de? 

For mange skovbrugere er det stadig svært at 
overskue de praktiske konsekvenser for deres egen 
ejendom, og alle synes at afvente Styrelsens kommen-
de praktisering af vejledningen. Tiden vil vise hvilken 
dokumentation og instruktion der skal være på plads 
hvis Naturstyrelsen kommer på besøg.  

Som hjælp til medlemmerne vil Skovforeningen 
udarbejde en model for hvad en sådan due diligence-
ordning bør indeholde. 

Styrelsen vil føre et ”risikobaseret tilsyn” og i det 
hele taget være pragmatisk i sin håndhævelse af 
Tømmerforordningen over for skovbruget. Styrelsen er 
enig med Skovforeningen i at det ikke er hos danske 
skovejere at der er størst risiko for ulovligt fældet træ. 
 Skovforeningen har i vores høringsvar og løbende 
dialog med Styrelsen om vejledningen arbejdet for at 
sikre skovejernes retssikkerhed og begrænse deres 
administrative byrde. Vi er glade for Styrelsens prag-
matiske holdning til håndhævelsen af ordningen. 

Vi vil nu følge den praktiske udmøntning tæt. 
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NATURBESKYTTELSE 
 
 
Biodiversitet er ikke kun urørt skov 
 
 
Bølgerne er gået højt i de senere år i debatten om 
hvordan Danmark bør opfylde sin internationale for-
pligtelse til at sikre biodiversiteten. 
 For Skovforeningen er det afgørende at en indsats i 
private skove sker med frivillighed og betaling. 
 
 
Debatten har fokuseret ret ensidigt på ”urørt skov” 
som middel til mere biodiversitet. Men der er mange 
opfattelser af hvad urørt skov er, og det har skabt 
uklarhed om muligheder og målsætninger og dermed 
risici for dårlige politiske beslutninger der ikke bruger 
pengene hvor de gør mest gavn. 

Skovforeningen har gennemført et projekt for at 
afklare og formulere skovbrugets forståelse af ”urørt 
skov”. På den baggrund har vi sammen med Danmarks 
Naturfredningsforening givet fælles oplæg til Skovrå-
det om urørt skov og andre virkemidler til at øge sko-
venes biodiversitet. Resultatet blev et notat fra Natur-
styrelsen, med input og opbakning fra et enigt Skov-
råd, om definitioner og virkemidler som fagligt grund-
lag for at fremme skovenes biodiversitet. Disse anbe-
falinger er sendt til Miljø- og Fødevareministeren. 

Vi håber at debatten dermed kan finde en fælles 
og fagligt velbegrundet forståelse af de forskellige 
virkemidler. Det er nødvendigt for den vigtige afklaring 
af hvordan Danmark får mest biodiversitet for de pen-
ge som politikerne ender med at ville bruge på sagen. 
 For Skovforeningen er det afgørende at en indsats i 
private skove baseres på frivillighed og betaling. Vi er 
meget glade for at begge Folketingets fløje har givet 
tilsagn om netop det. 
 Sammen med Naturfredningsforeningen har vi 
også foreslået en fortrydelsesmulighed i aftalerne for 
yderligere at motivere ejerne til at indgå aftaler. 
 
 
 

Frivillighed bliver et krav for naturparker 
 
 
I 2013 lancerede Friluftsrådet mærkningsordningen 
Danske Naturparker hvor kommuner kan mærke om-
råder med natur af særlig betydning og gode frilufts-
muligheder. 
 Skovforeningen har arbejdet for at sikre lodsejernes 
frivillighed i naturparkerne, og det er lykkedes. 
 
 

Kravet om frivillighed er skrevet ind som betingelse for 
at et område kan få mærket Danske Naturparker: 
 "Naturparkens afgrænsning, planer og projekter 
skal udarbejdes efter forudgående drøftelse med de 
berørte parter, foreninger og lodsejere som har en 
væsentlig interesse i parken. Borger- og lodsejerind-
dragelse bør startes så tidligt op som muligt i proces-
sen. Hensigten er på den måde på bedste vis at sikre 
princippet om frivillighed, realiseringsmulighed og 
bred lokal opbakning som er en forudsætning for na-
turparkens og projekternes forankring til lodsejerne, 
borgerne og de frivillige foreninger. Mange aktører og 
interesser er på spil i en naturpark, fx naturpleje, fri-
luftsliv, kulturværdier og bæredygtig turisme, ejerinte-
resser samt interessen for erhvervs- og lokaludvikling. 
Projekternes succes afhænger af velfungerende sa-
marbejdsprocesser, partnerskaber og koordination 
mellem de lokale aktørgrupper – såvel private som 
offentlige." 
 Efter denne indføjelse af frivillighed som betingelse 
er Skovforeningen indtrådt i den nationale komite som 
godkender naturparker til mærkningsordningen. 
 Her vil vi sikre at frivilligheden også bliver respek-
teret i praksis. Frivilligheden gælder deltagelse i Na-
turparkens aktiviteter, fx stiforløb. 
 
 
 

Ophævelse af forbud mod gødskning og 
sprøjtning på §3-arealer  
 
 
Regeringen har ophævet forbuddet mod gødskning og 
sprøjtning på §3-arealer inden det trådte i kraft. I ste-
det vil regeringen forbedre lodsejernes muligheder for 
frivilligt at pleje og forbedre naturen. Det er godt. 
 
 
Den tidligere regering forbød fortsat gødskning og 
sprøjtning på §3-arealer der fra før Naturbeskyttelses-
loven i 1992 har været drevet blandt andet med græs-
ning, sprøjtning, gødskning og omlægning. Forbuddet 
skulle træde i kraft i 2017. 
 Skovforeningen kritiserede dette forbud som ville 
mindske arealernes græsningsværdi, gøre det økono-
misk uinteressant at fortsætte afgræsning, koste ejer-
ne betydelige indtægter og koste væsentlige biologi-
ske værdier knyttet til disse græsningsarealer. 
 Vi er glade for at forbuddet nu er rullet tilbage. 
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Evaluering af habitatdirektivet  
 
 
EU-kommissionen har evalueret habitat- og fuglebe-
skyttelsesdirektiverne. 
 Skovforeningen og de europæiske skovejere (CEPF) 
har peget på mange muligheder for forbedringer. 
 
 
Om selve habitatdirektivet mener Skovforeningen og 
CEPF at tilgangen til naturbeskyttelse er for statisk og 
ikke tager nok hensyn til at natur i sig selv er dyna-
misk. Der mangler også hensyn til sociale, økonomiske, 
kulturelle og lokale særpræg som ellers er et strategisk 
mål i habitatdirektivet. Der tages heller ikke hensyn til 
de mange omkostninger som skovejerne pålægges 
uden dækkende betaling. Og vi har påpeget det bety-
delige behov for at beskytte konkrete arter forskelligt 
alt efter hvor truede de er i de enkelte lande. Det bør 
direktivet og vejledningerne afspejle. 
 Men de største problemer ligger i den forskellige 
implementering af habitatdirektivet landene i mellem. 
Der har ikke fra starten været klare retningslinjer for 
udpegning af Natura 2000-områder, og denne første 
fase blev i Danmark præget af tilfældigheder og af at 
skovejerne fejlagtigt blev lovet at udpegningen aldrig 
ville få praktisk betydning for dem. Danmark har der-
efter kortlagt en del mere eller mindre kulturprægede 
skove selv om direktivet som udgangspunkt skulle 
beskytte naturlige eller tilnærmelsesvis naturlige sko-
ve. 

Skovforeningen har til evalueringen desuden frem-
hævet at der er behov for (1) en gennemsigtig, sam-
menhængende og konsekvent gennemførelse af lov-
givningen om natur i hele EU, (2) at ejendomsretten 
anerkendes og respekteres, (3) at lodsejere, forvaltere 
og organisationer involveres i alle faser af gennemfø-
relsen og forvaltningen af Natura 2000 og (4) at direk-
tivernes bilag tilpasses for at opretholde et langsigtet 
perspektiv og muliggøre mere fleksible og holdbare 
løsninger. 
 Det forventes at kommissionen præsenterer deres 
rapport om evalueringen senere i år. 

 

 
 

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

 
 
 

 
Den Danske Naturfond vil samarbejde med 
private lodsejere 
 
 
Naturfondens strategi indeholder et ønske om at fi-
nansiere aftaler med private lodsejere om at gøre en 
særlig indsats for truet og sjælden natur. Det delmål vil 
Skovforeningen holde fonden fast på.  

Fondens første projekt bliver afgræsning i Mols 
Bjerge.  
 
 
Naturfonden skal skabe bedre sammenhæng mellem 
de nuværende naturarealer og forbedre forholdene 
for sårbare og truede naturtyper og dyre- og plantear-
ter. Det skal ske gennem projekter som kan hjælpe 
natur og biodiversitet bedst og mest omkostningsef-
fektivt. Fonden har foreløbig modtaget 150 projektfor-
slag på arealer med et stort naturpotentiale. 

Skovforeningen er repræsenteret i fondens rådgi-
vende udvalg. Her lægger vi vægt på at pengene bru-
ges på pleje og udvikling af naturværdier mere end på 
at købe jord. 

Fonden kan indgå driftsaftaler med private ejere 
og er fri til at vælge driftsorganisation. Det skal udnyt-
tes til vælge løsninger der giver mest natur for penge-
ne. 
 Fonden kan blive et stærkt redskab til at trække 
flere penge til naturen og skabe større folkeligt og 
politisk engagement i naturens værdier. 
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GÆSTER I SKOVEN 
 
 
Inspiration til løsning af konflikter i skoven 
 
 
Skovforeningen har medvirket i udviklingen af to inspi-
rationskataloger til at mindske konflikter i naturen. 
 
 
Skovforeningen har medvirket i et delprojekt af Fri-
luftsrådets kampagne ”Flink af natur” om at mindske 
konflikter i naturen, både mellem de mange forskellige 
brugergrupper og mellem brugerne og skovejeren.
 Projektet har taget udgangspunkt i de to største 
konfliktområder – mountainbikes og løse hunde. Skov-
foreningen og skovejere har bidraget med gode og 
dårlige erfaringer, og en følgegruppe har samlet de 
bedste forslag i to inspirationskataloger. 
 Skovforeningen har fremhævet at skovejerne kan 
mindske konflikter når de kan koordinere aktiviteter. 

Der er fortsat også behov for større viden hos na-
turgæsterne om reglerne for adgang. Friluftsrådet 
forbereder en oplysningskampagne med det formål, 
og Skovforeningen deltager i en følgegruppe. 
 
 
 

Mountainbikes er ikke almindelige cykler 
 
 
Natur- og Miljøklagenævnet fastslår at der i skove kun 
må køres på mountainbikes på veje og stier der er 
egnede til almindelige cykler. Mountainbikes anses 
ikke for almindelige cykler i denne sammenhæng, uan-
set at der kører langt flere af dem end for 10 år siden. 
 Skovforeningen er helt enig. 
 
 
Mountainbikekørsel har i mange år givet konflikter, 
både med andre brugergrupper og med ulovlig kørsel 
på fx veje og stier der ikke er egnet til almindelige 
cykler. Det er stadig et stort problem at håndhæve 
reglerne, men lovfortolkningen er klar: En mountain-
bike er ikke en ”almindelig cykel” i Naturbeskyttelses-
lovens forstand. 
 I en sag mener Friluftsrådet at der er almindelig 
adgang til fods og på cykel på etablerede mountainbi-
kespor. Skovforeningen er ikke enig, og vi har i første 
omgang bedt Naturstyrelsens fortolkning af reglerne. 

Skovforeningen vil fortsat have et meget stort fo-
kus på ulovlig mountainbikekørsel i skovene. 

 
 

Løse hunde er stadig et problem 
 
 
Informationsindsats for at ændre hundeejeres adfærd 
er på vej. 
 
 
Løse hunde er stadig et problem i mange skove. Fx 
viser DNA-analyser at mange af de formodede ulvean-
greb på husdyr i Jylland i virkeligheden skyldes hunde.  

Også i kystnære områder er der konstateret uac-
ceptabelt mange løse hunde. 
 Skovforeningen og en lang række interessenter har 
mødtes med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen 
om problemet. Der er enighed om en informationsind-
sats for at ændre hundeejeres adfærd. Indsatsen vil 
blive koordineret med tredje del af Friluftsrådets kam-
pagne ”Flink af natur”. 
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FORTIDSMINDER 
 
 
Skovejer dømt objektivt ansvarlig for 
jagtlejers indgreb i fortidsminde 
 
 
Landsretten fastholder at en skovejer er objektivt an-
svarlig for indgreb i fortidsminde. 

Skovforeningen vurderer mulighederne for at tage 
problemet op politisk, og vi skriver på en vejledning til 
ejere og entreprenører om regler og god praksis om 
fortidsminder i skov. 
 
 
En byretsdom fastslog i 2015 at en skovejer var objek-
tivt ansvarlig (ansvar uden skyld) for skader som en 
jagtlejer havde påført et fortidsminde ved at grave en 
kunstig rævegrav i en gravhøj uden skovejerens viden-
de. Landsretten har nu stadfæstet dommen. 
 Kun hvis ejeren kan bevise at en skade er forårsa-
get af en person uden nogen tilknytning til ejendom-
men, kan ejeren gå fri. 

Skovforeningen overvejer nu mulighederne for at 
tage problemet op politisk. Det er urimeligt at pålægge 
ejeren ansvar for handlinger hos brugere som han 
ingen mulighed har for at kontrollere. En ejer har fx 
ikke instruktionsbeføjelser over for en jagtlejers med-
hjælpere. 
 På baggrund af dommen opfordrer vi vores med-
lemmer til at sikre at kontrakter med brugere af ejen-
dommen, fx jagtlejere og orienteringsløbere, indehol-
der klare bestemmelser om diger og fortidsminder på 
ejendommen og de regler der gælder for dem. 
 Hvis der ikke indgås egentlige kontrakter med en 
eller flere af brugergrupperne, bør ejerne på anden vis 
sikre sig at brugerne er opmærksomme på disse for-
hold. Skovforeningen kan hjælpe med udformning af 
disse bestemmelser. 

Sådanne bestemmelser tjener alene til at forebyg-
ge at der sker skader på fortidsminderne og til at hjæl-
pe ejeren i en eventuel erstatningssag mod brugeren 
hvis skaden alligevel skulle ske. Ejeren kan ikke på 
baggrund af sådanne bestemmelser undgå ansvar. 
 Skovforeningen har udsendt en vejledning til ejere 
og entreprenører om regler og god praksis for for-
tidsminder i skov. Vi håber at den vil være en hjælp i 
det daglige arbejde i skoven og medvirke til at fore-
bygge skader på fortidsminderne.  

Samtidig arbejder Skovforeningen videre på en ge-
nerel forbedring af skovejernes vilkår med særlig fokus 
på kriterierne for synlighed af fortidsminderne og på 
ansvar når det gælder skovenes fortidsminder. 

 

LOVREFORM 
 
 
Miljø- og Fødevareministeriet vil reformere 
lovgivningen på hele sit område 
 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har reduceret antallet af 
love og bekendtgørelser under ministeriet med næsten 
40%. Ministeriet er også på vej med en reform af hele 
ministeriets lovgivning for at gøre det lettere for virk-
somheder og borgere at finde regler. 
 
 
Miljø- og Fødevareministeriets hensigt med reduktio-
nen i antallet af love og bekendtgøreler og med den 
kommende lovreform er både at nedbringe antallet af 
regler og at forenkle reglerne.  
 Der er forskellige holdninger til hvordan lovene kan 
opdeles. 
 Skovforeningen ønsker at brugervenlighed og til-
gængelighed tilgodeses ved at reglerne opdeles emne- 
og målgruppespecifikt. 
 Vi har særligt understreget vigtigheden af at der 
fortsat er en selvstændig skovlov. Skovene skal vareta-
ge vidt forskellige hensyn til træproduktion, naturvær-
dier og friluftsliv på de samme arealer, og det giver 
ikke mening at opsplitte disse forskellige hensyn på 
flere forskellige love. Det vil fjerne fokus fra arealernes 
flersidige mål og fra det helhedssyn som skovenes 
ejere og ansatte skal praktisere hver dag. 
 Vi har også anbefalet at naturbeskyttelsesloven 
opretholdes som en selvstændig lov, eventuelt supple-
ret med regler fra andre tilgrænsende love. 
 Skovforeningen følger arbejdet meget tæt. 
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JAGT OG VILDT 
 
 
Ny mærkningsordning styrker jagtens 
omdømme 
 
 
Bæredygtig Jagt introducerer en mærkningsordning 
for udsat fuglevildt. 
 Skovforeningen anbefaler alle jagtvæsner med 
udsætning af fuglevildt at indtræde i ordningen. En 
stor tilslutning er et godt fundament for genforhand-
lingen af udsætningsforliget i Vildtforvaltningsrådet. 
 
 
Mærkningsordningen dokumenterer at udsætning af 
fuglevildt og efterfølgende jagt på den enkelte ejen-
dom sker etisk og fagligt forsvarligt og overholder 
loven. 
 Ordningen ejes af Bæredygtig Jagt der er et samar-
bejde mellem Dansk Skovforening, Sektionen for Stør-
re Jordbrug, Danmarks Jægerforbund og Foreningen 
Danske Herregårdsjægere. Ordningen administreres af 
Jægerforbundet. 
 Målet er at jagten på udsat fuglevildt bliver lang-
sigtet bæredygtig og at skabe forståelse for jagt og for 
jagtens gavn for naturen og biodiversiteten. 
 Skovforeningen deltager aktivt i udviklingen og 
udbredelsen af mærkningsordningen. Vi håber at 
mange medlemmer vælger at træde ind i ordningen 
allerede fra denne jagtsæson da det vil styrke jagtens 
og jægernes omdømme. 
 
 
 

 
 
 

 

Bæredygtig Jagt sætter vildt på 
middagsbordene 
 
 
Bæredygtig Jagt arrangerer hvert år kokkekonkurren-
cen Årets Vildtret i Forum, København. 

I 2015 skulle finalisterne lave god mad af friskskud-
te harer fra Roskilde Fjord og fasaner fra Sjælland. 
 
 
 
Vinderne blev Yasser Naz og Ahmed Amin fra Svinkløv 
Badehotel med shish kebab af fasan, naanbrød og 
sauce med varme krydderier til forret og stegt hare 
med hibiscus samt en fyldig vildtsauce til hovedret. 

Formålet med konkurrencen er at inspirere dan-
skerne og øge deres kendskab til vildtkødets kvaliteter 
og anvendelsesmuligheder. 
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Forslag til ny kronvildtforvaltning trækker 
ud 
 
 
En ny forvaltningsmodel for kronvildt er forsinket mens 
parterne i Vildtforvaltningsrådet søger at finde et 
fælles forslag.  
 
 
I Vildtforvaltningsrådets nationale hjortevildtgruppe 
blev Skovforeningen, landbruget og Naturfrednings-
foreningen i 2015 enige om principperne for en ny 
forvaltningsmodel for kronvildt. Modellen skal give 
flere jagtmuligheder for lodsejere som frivilligt indgår i 
et hjortevildtlav. 

Modellen vil give mere arbejde og bureaukrati, 
men det er et nødvendigt onde for at fastholde prin-
cippet om forvaltning på lokalt plan og med størst 
mulig frihed for den enkelte lodsejer. 
 Inden forslaget blev behandlet i Vildtforvaltnings-
rådet selv, blev det klart at Jægerforbundet ikke kunne 
støtte modellen. Siden har den nationale hjortevildt-
gruppe arbejdet på at finde andre løsninger. Vi er 
indstillet på at processen må tage længere tid, så også 
Jægerforbundet kan få afklaret sin indstilling inden 
Vildtforvaltningsrådet træffer en endelig beslutning. 
 Det er grundlæggende for Skovforeningen at hjor-
tevildt forvaltes bedst med brug af lokal viden. Lods-
ejerne skal have flere redskaber i forvaltningen så 
jagtværdier og oplevelsesmuligheder øges uden de 
uacceptabelt store afgrødeskader. Ellers er der risiko 
for nye restriktioner. 
 Skovforeningens regionale repræsentanter i hjor-
tevildtgrupperne har ydet et stort arbejde for at finde 
lokalt forankrede løsninger med opbakning i skovbru-
get. Vi vil arbejde videre for at medlemmernes jagt-
mæssige- og økonomiske interesser sikres i en ny 
forvaltningsmodel for kronvildt.  
 
 
 

Skal dåvildtforvaltningen have et 
serviceeftersyn? 
 
 
Allerede inden en model for kronvildt er klar, ønsker 
nogle parter også en ny model for dåvildtforvaltning. 

Skovforeningen vurderer at forholdene for dåvildt 
adskiller sig væsentligt fra kronvildt. Derfor skal kron-
vildtforvaltningen i mål inden vi tager stilling til om 
dåvildtforvaltningen bør have et serviceeftersyn. 
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SKAT PÅ SKOV 
 
 
Nu lempes arveafgiften, langt om længe 
 
 
Det var en stor og god nyhed for skovbruget da der 
under finanslovsforhandlingerne sidst i 2015 blev aftalt 
en lempelse på 2/3 af arveafgiften frem mod 2020. 

Skovforeningen har kæmpet i årevis for at få denne 
skat fjernet. 
 
 
Danmarks høje generationsskiftebeskatning er et sær-
ligt problem for skovene som typisk har et meget lavt 
afkast af den bundne kapital. Skatten modvirker inve-
steringer i skovenes træproduktion og udvikling af 
naturværdier og dermed skovenes beskæftigelse og 
udvikling. En bedre økonomi i skovbruget er forud-
sætningen for alt hvad vi vil med skovene - både mere 
træ, flere arbejdspladser i landdistrikterne, mere natur 
og mere friluftsliv. 

Afgifterne forringer dansk skovbrugs konkurrence-
vilkår over for fx svensk og tysk skovbrug hvor politi-
kerne for længst har indset de negative konsekvenser 
og i praksis afskaffet disse skatter for skovene.  
 I 2013 lykkedes det Skovforeningen sammen med 
flere andre samarbejdspartnere at skabe politisk for-
ståelse for beskatningens skadevirkninger for udviklin-
gen af familieejede virksomheder. Men det lykkedes 
ikke at få lempet de rammevilkår som påvirker skov-
bruget særligt negativt. De høje skatter på produkti-
onsjord og generationsskifte blev i 2013 fastholdt til 
skade for den langsigtede skovdrift og udvikling af 
naturværdierne. Dog blev der afsat 2 milliarder kr. til 
senere forhandlinger, fx til at fjerne arveafgifterne.  
 I november 2015 kontaktede erhvervs- og vækst-
ministeren så Skovforeningen med den glædelige 
nyhed at regeringen under finanslovsforhandlingerne 
havde opnået en aftale om at nedsætte arveafgiften 
fra 15 % til 5 % frem mod 2020. 
 For Skovforeningen er det resultatet af et årelangt 
politisk arbejde. Vores mål er fortsat helt at få fjernet 
arve- og jordskat på skov til gavn for opbygningen af 
produktive skove med stort naturindhold. 
  Skatteministeriet forbereder nu det lovforslag som 
skal gennemføre aftalen. Arbejdet omfatter blandt 
andet værdiansættelse og succession. 
 For skovbruget er det vigtigt at alle de virksomhe-
der der i dag har adgang til skattemæssig succession, 
bliver omfattet af lempelsen. Skovbruget har også 
brug for at værdiansættelsen sker entydigt og rimeligt 
i forhold til virksomhedernes indtjeningsevne. 
 Skovforeningen er i løbende kontakt med SKAT. 
Især værdiansættelse af skove er en stor og kompleks 

opgave, som Skatteministeriets ekspertudvalg i 2014 
måtte opgive at finde en løsning på (se næste side). 
 Vi fortsætter det tætte samarbejde med andre 
brancher hvor de familieejede virksomheder har paral-
lelle problemer. I det arbejde foreslår vi at formue-
skattekursen genindføres så virksomhedens økonomi 
bliver mere forudsigelig. Vi foreslår også værnsregler 
der sikrer at pengene bliver i virksomheden efter et 
generationsskifte. 
 Skovforeningen og ministeren har aftalt et møde 
for at drøfte hvordan lempelsen af arveafgiften skal 
gennemføres i skovene. 
 
 
 

Er tilplantede ejendomme erhverv eller 
hobby? 
 
 
Skatteministeren anerkender at tilplantede arealer 
godt kan være erhverv selv om der går mange år før 
indtægterne kommer. 

Skovforeningen vil holde øje med SKAT’s afgørelser 
om skovejendomme er erhverv eller hobby. 
 
 
Efter flere sager hvor SKAT har underkendt tilplantede 
landbrugsejendomme som erhvervsvirksomheder, har 
Skovforeningen mødt SKAT flere gange om principper-
ne for afgrænsning mellem erhvervs- og hobbyvirk-
somhed for sådanne ejendomme. Det kan har store 
konsekvenser for fradragsret, moms, ejendomsvurde-
ring og jordskat – og dermed for skovrejsningen. 
 SKAT har hidtil kun set på den økonomiske og ar-
bejdsmæssige intensitet på arealet i sin vurdering af 
om driften er erhverv eller hobby. Men Skovforenin-
gen mener at der i vurderingen også skal indgå det 
faktum at træerne vokser uden at der er en økono-
misk eller arbejdsmæssig indsats i en længere periode. 
 Vi har derfor spurgt skatteministeren om hans 
holdning til afgrænsningen. Han svarede at den lange 
periode før der kommer indtægter fra et tilplantet 
areal ikke i sig selv udelukker at det kan være en er-
hvervsvirksomhed. 
 Det tager vi som ministerens accept af at træernes 
vækst på et tilplantet areal er en aktivitet der skal 
indgå i vurderingen (sammen med andre kriterier) af 
om skoven drives som erhverv eller hobby. 
 Skovforeningen vil nøje følge SKAT’s afgørelser på 
området. SKAT har lovet at de i fremtiden vil begrunde 
afgørelserne nærmere hvis skovejendomme får afslag 
på at være erhvervsmæssig virksomhed. 
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Nyt system til offentlig vurdering af skove 
trækker ud 
 
 
Der er lange udsigter før der kan etableres et nyt vur-
deringssystem for skovene, men Skatteministeriet er 
nu åbent over for at fastsætte rent driftsøkonomiske 
grundværdier for skovene, uden herlighedsværdi. 
 
 
Efter voldsom kritik af meget varierende og urimelige 
ejendomsvurderinger nedsatte den tidligere regering 
et ekspertudvalg der skulle foreslå et nyt vurderings-
system for fast ejendom. Men udvalgets anbefalinger 
har endnu ikke ført til et nyt vurderingssystem, heller 
ikke for skovene.  
 Regeringen ønsker nu en samlet løsning for ejen-
domsvurderinger og ejendomsskatter. Derfor udsky-
des de politiske forhandlinger om et nyt vurderingssy-
stem til efteråret 2016. 

Skovforeningen har orienteret Skatteministeriet 
om det nuværende systems store problemer for sko-
vene. Ministeriet var i vid udstrækning enig. Ministeri-
ets ambition med et nyt vurderingssystem er: 

 At genskabe tilliden til ejendomsvurderingssyste-
met 

 At ejerne kan genkende deres ejendom i vurderin-
gerne  

 At sikre ensartede vurderingsniveauer for ensarte-
de ejendomme 

 At vurderingerne relaterer sig til virkeligheden og 
de forventede handelsværdier 

 At sikre gennemsigtighed. 
 
Skovejerne vil stadig skulle sende oplysninger til SKAT 
som grundlag for fremtidens ejendomsvurderinger. 
Ministeriet og Skovforeningen vil sammen udarbejde 
et skema som både giver grundlag for vurderingerne 
og er langt lettere at udfylde for skovejerne end de 
hidtidige skemaer. 
 Skovforeningen har i mange år argumenteret for at 
skovenes grundværdier ifølge loven ikke må indeholde 
elementer af herlighedsværdi. Det har SKAT, på trods 
af en landsskatteretskendelse, aldrig accepteret. Men 
nu er Skatteministeriet helt åbent over for at fastsæt-
te rent driftsøkonomiske grundværdier for skovene. 
Skovforeningen håber at et nyt vurderingssystem kan 
gøre op med dette mangeårige problem. 

Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med Skattemini-
steriet for at få etableret et mere retfærdigt og admi-
nistrativt lettere vurderingssystem for skovene. 
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TILSKUD 
 
 
Danmark barberer skovbrugsordninger 
under landdistriktsprogrammet 
 
 
Skovbrugsordningerne barberes, og fra 2017 er der 
ikke længere er penge til ordningen om bæredygtig 
skovdrift, herunder grønne driftsplaner, beskyttelse af 
værdifulde skove, mere løvskov og døde træer. 
 
 
Danmark har besluttet at indsatser til sikring af Natura 
2000-områder og generel fremme af natur, biodiversi-
tet og skovrejsning skal betales via landdistriktspro-
grammet. Det giver nemlig medfinansiering fra EU. 
 EU's landdistriktsforordning giver gode muligheder 
for at lave skovordninger der kan fremme bæredygtig 
skovdrift, gavne klimaet og fremme biodiversiteten i 
skovene. Men Danmark har ikke udnyttet disse mulig-
heder godt.  
 Danske skovejeres muligheder har ligget i ordnin-
gen "bæredygtig skovdrift" som tilbyder betaling til 
grønne driftsplaner, særlige aftaler om at beskytte 
særligt værdifulde skove, at konvertere nål til løv og at 
efterlade træer til død og henfald. 
 Men i 2015 blev fjernet yderligere 10 millioner kr. 
fra skovbrugsordningerne som i forvejen er mere end 
halveret gennem de seneste 3 år. Under forhandlin-
gerne om landbrugspakken blev skovbrugsordninger-
ne yderligere beskåret, og i 2017 er kun afsat 23 milli-
oner til Natura 2000-sikring i skov, mens der ikke læn-
gere er penge til ordningen om bæredygtig skovdrift. 
 Mange skovejere er glade for at lave grønne drifts-
planer, hvorimod puljerne til Natura 2000 og skovrejs-
ning ikke har været fuldt udnyttet de seneste år. Disse 
ordninger rummer så mange begrænsninger og bu-
reaukrati at de er uinteressante for mange lodsejere, 
og betalingen for Natura 2000-sikring dækker end ikke 
skovejernes økonomiske tab ved projekterne. 
 Barberingen af midlerne til skovbrugsordningerne 
er stærkt beklagelig og harmonerer ikke med Folketin-
gets ønsker om en større naturindsats i skovene. 
 

 

Stormfaldsordningen er stadig uafklaret 
 
 
Der har taget urimelig lang tid for myndighederne at 
behandle ansøgninger om tilskud til gentilplantning 
efter stormfaldene i 2013. Skovforeningen arbejder for 
en helt ny og bedre stormfaldsordning. 
 
 
Den urimeligt langvarige behandling af stormfaldssa-
gerne efter 2013-stormfaldene skyldes blandt andet at 
ordningen er administrativt meget tung og at reglerne 
var meget længe om at komme på plads.  
 Erhvervs- og vækstministeriet har i årevis arbejdet 
med at ændre ordningen. Skovbruget ønsker at få 
defineret klart hvornår ordningen aktiveres, at den 
åbnes for alle skove, at reglerne for forsikring og til-
skud ensrettes og at administrationen forenkles. 
 Skovforeningen har mødt erhvervs- og vækstmini-
steren som vil se på sagen når embedsmandsudvalget 
der evaluerer ordningen, har afleveret sin rapport. 
 
 
 

Skovrejsning: Nyt formål og ændrede tilskud  
 
 
Under finanslovsforhandlingerne i efteråret 2015 var 
skovrejsningsordningen tæt på at forsvinde. Den blev 
reddet af landbrugspakken fordi skovrejsning omkost-
ningseffektivt kan sikre vandkvaliteten og medvirke til 
Danmarks opfyldelse af EU’s vandrammedirektiv. 
 
 
Den nye skovrejsningsordning 2016-2020 mindsker 
administrationen og samler tilskuddet i én udbetaling. 
Det er godt, også for ejerne. Med ordningens nye for-
mål vil projekter blive prioriteret efter disse kriterier: 

 Beliggenhed inden for hovedvandoplande med 
kvælstofreduktionsmål 

 Omkostningseffektivitet (pris pr. kg kvælstof) 

 Beliggenhed inden for områder med særlige drik-
kevandsinteresser 

 Mulig integration af klimatilpasningshensyn. 
 
Beløb og vilkår bliver måske mindre attraktive end 
hidtil. De endelige regler ligger endnu ikke fast. 

Skovforeningen forventer at ordningen revideres i 
2017 når de nye vandområdeplaner er vedtaget. Vi 
arbejder for en ordning der kan forfølge et bredere 
formål end blot at opfylde EU’s vandrammedirektiv.
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK OG DANSKE KONSEKVENSER 
 
 
Skov er med i global klimapolitik efter 
COP21 
 
 
I den globale klimaaftale der blev indgået på COP21 i 
Paris i 2015 fik skov sin egen artikel. Den lægger vægt 
på både skoven som CO2-lager (herunder at undgå 
skovrydning og –ødelæggelse) og som producent af et 
vigtigt og klimavenligt råstof. 

Skovforeningen og CEPF vil holde politikerne fast 
på den erkendelse både i Danmark og Europa. EU har 
annonceret at skovbrug, landbrug, transport og indivi-
duel boligopvarmning skal have CO2-reduktionsmål. 

Skovforeningen og CEPF vil arbejde for at skovbru-
gets mange muligheder for CO2-reduktion anerkendes 
og dermed at skoven ikke kun ses som et CO2-lager. 
 
 
 

EU-kommissionen vil cirkulær økonomi og 
kaskadebrug af træ 
 
 
EU-kommissionen vil fremme brugen af biobaserede 
produkter i en "cirkulær økonomi", og det er godt. 
 Men kommissionen vil også fremme "kaskedebrug" 
af træ, og det kan blive et problem hvis det skal ske 
med tvang. 
 
 
EU-kommissionen foreslår en pakke om "cirkulær 
økonomi” som indebærer effektiv udnyttelse af res-
sourcer som i størst muligt omfang genanvendes og 
mindsker affaldsmængder. Kommissionen vil blandt 
andet prioritere biobaserede produkter fordi de kan 
erstatte fossile ressourcer. Det er en god hensigt, og 
den kan fremme brugen af træ. 
 Mere problematisk kan det blive at Kommissionen 
er opsat på at fremme "kaskadebrug" som blandt 
andet kan indebære at træprodukter skal genbruges 
inden afbrænding med energiudnyttelse. 
 Skovforeningen støtter helhjertet bestræbelsen på 
ressourceeffektivitet, styrkelse af bioøkonomien og 
brugen af af træ til højværdiprodukter. Men vi er dybt 
kritiske over for kaskadeanvendelse hvis det skal være 
et obligatorisk princip der dikterer hvordan træ må og 
ikke må bruges. Det kan stride imod princippet om det 
åbne marked og ramme hele den skovbaserede sektor 
negativt. 
 Vi vil både i Danmark og i EU arbejde for at kaska-
deprincippet ikke indføres som lovkrav. 

EU-kriterier for bæredygtigt energitræ 
måske på vej 
 
 
I 2016 vil EU-kommissionen revidere direktivet for 
vedvarende energi, sandsynligvis med bæredygtig-
hedskriterier for al biomasse til energi. 

I så fald vil Skovforeningen og de europæiske skov-
ejeres organisation CEPF arbejde for at direktivet 
håndhæves med fokus på træ med reelle risici for 
bæredygtighedsproblemer.  Det er næppe europæisk 
træ. 
 
 
 

FNs skovkongres: Træproduktion skal øges 
 
 
Hvert 6. år afholder FN topmøde om skov og bæredyg-
tig udvikling. 2015-kongressen i Sydafrika konkludere-
de at skovene endnu bedre bør sikre fødevarer, energi, 
beskyttelse, indtægter og jobs til lokalbefolkninger og 
hele samfundet. Produktive skove har en særlig rolle 
ved at mindske CO2-indholdet i atmosfæren. 
 
 
I kongressen deltog skovministre fra hele verden, 
ledere af internationale organisationer og flere tusin-
de delegerede fra fx forskning og den private sektor. 
 Kongressen afleverede vigtige politiske oplæg til 
FNs topmøder om bæredygtig udvikling og om klima-
et. Skovene er vigtige, og produktive skove løser 
grundlæggende problemer for verdenssamfundet. 
 De europæiske skovejere allierede sig inden kon-
gressen med organisationer for lokalt ejede skove, for 
oprindelige folkeslag og for familieejede skove fra 
andre verdensdele. Alliancen dokumenterede de for-
valtede skoves mange værdier og om hvordan poten-
tialet kan udnyttes bedre hvis politikere giver skovene 
bedre rammer og klare ejer- og brugsrettigheder. 
 Kongressens sluterklæring understreger at skove er 
afgørende for fødevaresikkerhed og bedre levevilkår. 
Fremtidens skove bør endnu bedre sikre fødevarer, 
energi, beskyttelse, indtægter og jobs til både lokalbe-
folkninger og hele samfundet. De produktive skove har 
desuden en særlig rolle i at imødegå klimaforandringer 
ved at mindske CO2-indholdet i atmosfæren. 
 Der er brug for mere skov og mere træ til en grøn 
omstilling, samtidig med at skovenes andre ydelser, fx 
biodiversitet, også øges. Kombinationen er mulig, men 
kræver politiske beslutninger og investeringer. 
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ØKONOMI OG 

RÅDGIVNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE PRIVATE SKOVES ØKONOMI 
 
 
Skovforeningens statistik over de private skoves øko-
nomi i 2014 viser en fortsat stabil økonomi set gennem 
de seneste 5 år. Der er forskelle landsdelene imellem. 
 
 
Landsgennemsnittet i 2014 var et overskud før renter 
og løn til ejeren på 1381 kr./ha. Det er lavere end 2013 
(1440 kr./ha), men samme niveau som siden 2010.  
 Skovningsaktiviteten steg i 2014 og hugsten ud-
gjorde gennemsnitligt 8,6 m3/ha på landsplan mod 7,0 
m3/ha i 2013. Denne hugst ligger fortsat under tilvæk-
sten. 

Dækningsbidrag II for træproduktionen steg med 
240 kr./ha sammenlignet med 2013, mens dæknings-
bidrag II for juletræer og pyntegrønt faldt med 350 
kr./ha til. Samlet set gav den traditionelle skovdrift 
(træ, juletræer og pyntegrynt) et overskud på 520 
kr./ha. Det er lidt lavere end i 2013 (539 kr./ha). 
 Andre indtægter fra fx jagtudlejning, ridekort og 
husudlejning gav i 2014 922 kr./ha, hvilket ikke afviger 
væsentligt fra de seneste 5 år. 
 Generalomkostningerne steg fra -1.015 kr./ha i 
2013 til -1.093 i 2014. 
 
Øerne: Samlet resultat 1525 kr./ha 
Efter en stigning i 2013, oplevede Øerne et fald i over-
skuddet fra den traditionelle drift i 2014 på 226 kr./ha. 

Det samlede overskud fra den traditionelle skov-
drift blev på 624 kr./ha. Faldet skyldes især et fald i 
afsætningen af pyntegrønt og en stigning i udgifterne 
til skovning og transport. 

De andre indtægter faldt med 79 kr./ha i forhold til 
2013. Det samlede overskud blev 1525 kr./ha, hvilket 
er 300 kr./ha lavere end i 2013. 
 
Jylland uden hedeplantager: Samlet resultat 947 kr./ha  
I Jylland uden hedeplantagerne faldt overskuddet i 
den traditionelle skovdrift 217 kr./ha i forhold til 2013 
og endte på 136 kr./ha. Faldet skyldes især højere 
udgifter til høst og transport samt kultur- og bevoks-
ningspleje af pyntegrønt, men også stigende udgifter 
til sociale omkostninger har haft indflydelse. 

Andre indtægter steg 114 kr./ha. Det samlede re-
sultat på 947 kr./ha er under landsgennemsnittet. 
 
Hedeplantagerne: Samlet resultat 1593 kr./ha 
Hedeplantagerne fordoblede dækningsbidrag II fra 
træproduktion (1358 kr./ha) i forhold til 2013 (684 
kr./ha), især på grund af stormfald. I alt steg bidraget 
fra traditionel skovdrift med 512 kr./ha til 743 kr./ha. 
 Tillægges indtægterne fra andre indtægter (845 
kr./ha), opnås et samlet resultat på 1593 kr./ha. Dette 
resultat overstiger for første gang nogensinde lands-
gennemsnittet (1381 kr./ha). 
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Modelberegning: Overskud på godt 800 
kr./ha 
 
Renteniveauet for fastforrentede obligationslån er i 
2014 højere end i 2013, mens flexlån ligger stabilt og 
holder samme niveau. Efter renter og før aflønning af 
ejer gav en modelejendom i 2014 et overskud på 818 
kr./ha. Det er lidt lavere end i 2013 (854 kr./ha). Det er 
tredje år i træk at skovene får et positivt resultat også 
efter medregning af renteudgifter. 

I modelberegningen indgår en belåning på 50% af 
den offentlige vurdering. Lånet er en kombination af 
flexlån og fastforrentet lån baseret på Realkredit 
Danmarks statistik for kombinerede ejendomme. Det-
te er en typisk belåning i danske skove hvor generati-
onsskifteafgifterne medvirker til belåningsgraden. 

Figuren viser den samlede fordeling af udgifter og 
indtægter på landsplan. 

 

 
 
 
 
Send dine regnskabstal til Skovforeningen 
 
 
Skovforeningens statistik over de private skoves øko-
nomi er afgørende for vores politiske arbejde. Ingen 
andre indsamler systematisk disse tal, så uden dem 
har vi intet samlet billede af skovbrugets økonomi. 
 Vi beder alle private skove bidrage ved at udfylde 
Skovforeningens skema så snart skovens regnskab er 
klart. Se det som en chance for at gennemgå tallene 
inden de skal indberettes til Skat. 
 Skemaet kan både udfyldes på papir og på nettet 
via regnskab.skovforeningen.dk. 
 Skovforeningen tilbyder hjælp til dem der ikke har 
indberettet tidligere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelberegning for økonomien på én ha. dansk privat skov, 
inklusive renteudgifter ved belåning på 50 %, eksklusive aflønning af ejer 
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TRÆMARKEDET GENNEM 2015 
 
 
Løvtræ 
 
Priserne på B- og C-kævlerne for bøg, eg og ask har som vanligt været en del mere stabile end A-kvalitetskævlerne. 
Gennem 2015 har priserne for løvtræet svinget lidt mere end i 2014, med en tendens til lidt stigende priser.  
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

Bøg 
 
Den samlede middelpris for bøgekævler på tværs af 
sortimenter oplevede efter januar 2015 et fald til ni-
veauet for efteråret 2014. Gennem 2015 har prisen 
herefter ligget omkring de 600 kr/m3. Prisen for C-
kvalitet kævler oplevede igen i 2015 en svag stigning 
og har holdt den gode tendens fra 2014. B-kvaliteten 
holdt også sin pris rimeligt igennem 2015, men ople-
vede et kort dyk sidst i 2015 for igen at stige i januar 
2016. Middelprisen på A-kvalitetskævlerne har som 
vanligt udvist store svingninger. 
  
 
 
 
Eg 
 
Efter i 2014 at have ligget mere stabilt oplevede pri-
serne på egekævler indberettet til prisstatistikken igen 
markante udsving særligt for A-kævlerne. Der blev i 
2015 indberettet lidt mere eg til statistikken end året 
før.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ask 
 
Mængden af indberettet ask faldt igen i 2015 og det 
ser ud til at de store mængder ask på grund asketop-
tørren er aftagende.  

Priserne på askekævler steg i slutningen af 2014 og 
har gennem 2015 holdt et lidt højere niveau end de 
senere år. Dog med udsving imellem månederne.  
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Nåletræ 
 
 
Nåletræspriserne har i 2015 ligget stabilt for korttømmeret, men haft en faldende tendens for det uafkortede tømmer. 
Mængderne indberettet til statistikken har generelt været faldende. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uafkortet tømmer 
 
De indberettede priser for dette sortiment har været 
faldende fra lidt over 400 kr/m3 til lidt under sidst på 
året. Priserne for rødgran ligger generelt lidt over 
priserne for de andre hvide nåletræarter. Mængderne 
indberettet til statistikken har gennem året været 
meget svingende for dette sortiment, hvorfor stati-
stikken skal tages med et vist forbehold. 
 
 
 
 
 
 
Korttømmer 
 
Der blev i 2015 igen oplevet større udsving mellem 
månederne end tilbage fra 2010-2013. Prisen for rød-
gran har svinget mellem 350 kr/m3 og 410 kr/m3, 
mens prisen for de andre picea-arter har haft endnu 
større udsving og generelt ligger under prisen for rød-
gran. Volumen indberettet i 2015 er svingende og 
generelt på et lavere niveau end tidligere. 
 
 
 
 
 
 
Cellulose- og emballagetræ 
 
Priserne for cellulose- og emballagetræ har i modsæt-
ning til tidligere år haft flere udsving. Dette særligt for 
celluloseprisen for blandet nål. Der har for både em-
ballagetræet og cellulosetræet været en nedadgående 
tendens i prisen.  
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Energitræ 
 
Priserne på indberettet energitræ har stadig en ned-
adgående tendens, men er stabiliseret og i december 
måned oplevede prisen i stor stigning. Prisdata er dog 
baseret på en meget begrænset mængde indberettet 
og skal tages med stort forbehold. 

 
 
 
 
Kan du genkende billedet? 
 
Denne rapport om træmarkedet er udelukkende base-
ret på Skovforeningens prisstatistik. 
 Den udarbejder vi månedligt for en række træsor-
timenter. 16 forhandlere tilknyttet danske skove ind-
beretter hver måned deres handler. Disse data tjekkes 
og bearbejdes så statistikkerne for de enkelte måne-
der udgives tidligst en måned efter den seneste indbe-
rettede handel. 
 
Kan du ikke genkende billedet af markedet? Så er det 
måske dine salgstal vi har brug for, så vores statistik 
dækker bedre.  
 Jo flere som indberetter, jo mere troværdig stati-
stik kan vi levere.  
 Indberetningerne er fuldt fortrolige. Skovforenin-
gen modtager og behandler data efter en fast proce-
dure som sikrer fortroligheden.  
 Kontakt Skovforeningen og få mere at vide om 
hvordan du kan bidrage til prisstatistikken.

 
 
 
 
 
 

 



 23 

BRUG SKOVFORENINGENS RÅDGIVNING 
 
Skovforeningen rådgiver om skov og natur 
 
• Konkrete enkeltsager, både store og små. Fx sager 

om fredning, ekspropriation, erstatning, beskyttel-
seslinjer, vandløb, byggeri og adgang. 

• Generel lovgivning. Fx skovlov, naturbeskyttelse, 
adgang, vandløbslov, planlov og beskatning. 

• Myndighedskontakt i konkrete sager. 
• Konfliktløsning. Fx med brugergrupper. 
 
Skovforeningen yder juridisk og økonomisk rådgivning 
om skov og natur. Vi har den juridiske og skovfaglige 
ekspertise som gør at vi kan sætte os i ejerens sted og 
forstå de spørgsmål der opstår. Dermed kan vi gøre en 
forskel for ejeren, også økonomisk. 

Det gælder fx erstatninger hvor vi altid arbejder på 
at sikre at også de tab som kan være svære at måle, 
bliver dækket, fx tab i herlighedsværdi og mindsket 
handlefrihed. Og vi kender den politiske proces bag 
lovgivningen og de forskellige aktører. 

Så tag fat i os. Jo tidligere vi kommer ind i sagen, jo 
bedre kan vi hjælpe til et godt resultat og i sidste ende 
spare omkostninger. 
 
 
 
 
 

Råd om boligudlejning  
 
Som skovejende medlem af Skovforeningen kan du 
trække på Ejendomsforeningen Danmarks ekspertvi-
den om boligudlejning. Kontakt Skovforeningen hvis 
du har spørgsmål eller brug for rådgivning. Så får du 
kvalificerede svar fra Ejendomsforeningen. 
 Du kan også få Ejendomsforeningens medlemsbla-
de ”Huset” og ”Huset Jura” med stor rabat. 
 Vi tilbyder medlemmerne at annoncere udlej-
ningsboliger på boligportalen lejebolig.dk. Tilbagemel-
dingerne tyder på at annoncerne virker og fører til 
mange henvendelser. Tilbuddet giver særlige fordele: 
 
• Stor eksponering. 
• Det er nemt. 
• Det er hurtigt. Og udlejningen kommer normalt 
hurtigt. 
• Annoncen holdes aktiv i 6 måneder. 
• Rabatter på øget synligheden af annoncen. 
• Annoncer får egen netadresse som vi også mar-
kedsfører på http://naturbolig.lejebolig.dk. 
 
 
 
 

  

http://naturbolig.lejebolig.dk/
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EJENDOMSUDVIKLING 
 
 
Jordfordeling til bedre brug af det åbne land 
 
 
Skovforeningen deltager i en styregruppe til Realdani-
as satsning på bedre udnyttelse af det åbne land. 
 I første omgang igangsættes pilotprojekter om 
frivillig jordfordeling. Vi tror at resultaterne også kan 
bruges til jordfordeling i skov 
 
 
Realdania vil støtte at det åbne land udnyttes hen-
sigtsmæssigt og bæredygtigt så arealanvendelsen 
tilgodeser en effektiv skov- og landbrugssektor, styrker 
produktionen af vedvarende energi og samtidig be-
skytter naturressourcerne til gavn for miljø, friluftsliv, 
bosætning og turisme i landdistrikterne. 
 
 

 Skovforeningen deltager i projektets styregruppe 
som har analyseret muligheder for at levere resultater 
inden for forskellige temaer. De mest interessante 
temaer for skovbruget er en udvidet brug af jordforde-
ling og naturplaner på ejendomsniveau. 
 Efter analysearbejdet har Realdania valgt pilotpro-
jekter 3 forskellige steder i landet. Med en samlet 
bevilling på 10 millioner kr. og en lånepulje til jordfor-
deling på 40 millioner kr. skal projekterne gennemføre 
multifunktionel jordfordeling i praksis. 
 Skovforeningen havde helst set at der blev valgt 
pilotprojekter med mere skovbrug i end de valgte, 
men vi glæder os under alle omstændigheder til at få 
indsamlet data der kan vise at effektiv jordbrugspro-
duktion kan gå hånd i hånd med naturbeskyttelse og 
attraktive landdistrikter.  
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MØDER OG EKSKURSIONER 
 
Skovkredsene 
 
Skovforeningens 5 skovkredse har afholdt 12 møder i 
alt. 5 af møderne var åbne og samlede i alt cirka 230 
deltagere. Her præsenterede Naturstyrelsen vejled-
ningen til EU’s Tømmerforordning (side 7). 
 Skovkredsene har også afholdt ekskursioner til 
medlemsskove og til Junckers Industrier A/S samt 
temadiskussioner om kronvildt og træmarkederne. 
 
 
 

Medlemsmøder om regeringens naturpakke 
 
Skovforeningen har afholdt 2 medlemsmøder med 
livlig debat om regeringens påtænkte naturpakke og 
om sikringen af medlemmernes interesser i den. 

Medlemmerne spurgte til realismen i de forskellige 
partiers forslag om urørt skov og om de vilkår som 
private skove vil få hvis forslagene skal realiseres. 
 Skovforeningen fremlagde de mange politiske 
tilsagn om at indsatsen i private skove skal ske med 
frivillighed og betaling. Vi vil også arbejde for en for-
trydelsesmulighed for ejerne i aftalerne. 
 
 
 

ERFA-gruppe for skovejende kommuner 
 
Skovforeningens netværk for kommuner der ejer skov 
har afholdt 1 møde hvor Furesø Kommune præsente-
rede deres strategi og kortlægning for risikotræer. 

På mødet blev udvekslet mange erfaringer om 
kommunernes håndtering af interessekonflikter mel-
lem borgere der ønsker træer bevaret eller fjernet. 
 
 
 

Dialogmøder om udsætning af fuglevildt 
 
Skovforeningen, Jægerforbundet, Landbrug & Fødeva-
rer, Herregårdsjægerne, Fødevarestyrelsen og Natur-
styrelsen har afholdt 3 åbne dialogmøder om natur og 
vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af 
fjervildt samt jagt på udsatte fasaner, agerhøns og 
gråænder. 
 Det var opfølgninger på tidligere møder og led i en 
fortsat proces for at bevare udsætningsmuligheden i 
Danmark, både for jægere med små terræner og på 
større ejendomme med jagtudlejning som en vigtig 
forretningsaktivitet. 

Årsmødeekskursion i Svanninge Bjerge 
 
Ekskursionen efter Skovforeningens årsmøde 2015 
trak 132 deltagere til naturområdet Svanninge Bjerge 
ved Faaborg.  

Området er erhvervet af Bikubenfonden over 10 år 
og er nu på 579 ha. Terrænet er meget varieret og 
med flotte udsigter. 

Der vil Bikubenfonden etablere et ”natur- og land-
skabshistorisk monument” og formidle områdets na-
turhistoriske, geologiske og kulturhistoriske værdier. 

Der udføres omfattende natur- og landskabspleje, 
blandt andet gennem kvæggræsning, for at genskabe 
naturtyper der har været i Danmark siden istiden. Der 
etableres også et omfattende stiforløb med forskellige 
temaer. 

Samtidig bruges området til en natursocial indsats 
for sårbare og socialt udsatte børn og unge som har 
gavn af naturen som helende rum. Desuden er der 
aktiviteter inden for forskning, undervisning og kunst. 
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INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

TIDSSKRIFTER 
 
 
Skoven 
 
Skoven udkom med 11 numre med i alt 540 sider. Der 
var især mange artikler om biodiversitet (urørt skov, 
dødt ved og debat), stormfald (oparbejdning, gen-
plantning og svenske erfaringer) samt skovens og 
træets klimagavn (lagring af CO2 og træbyggeri). Der 
var også artikler om fx råtræmarkeder, brændefyring, 
dækrodsplanter, ekskursionen til Svanninge Bjerge (se 
side 25) og nyt fra årets messer. 
 Der var bedre tilgang af annoncer til Skoven end 
forventet, mens annoncerne svigtede i Skoven-Nyt i 2. 
halvår. Det samlede resultat for Skoven og Skoven-nyt 
endte bedre end budgetteret. 
 
 
 

Indkøbsguide 
 
Sammen med Skoven 11/2015 blev udgivet Skovbru-
gets indkøbsguide som giver en oversigt over leveran-
dører til skovbruget. 
Der er gratis optagelse af stamdata, mens der betales 
for supplerende oplysninger. Der laves også en digital 
udgave på www.skovguide.dk 
 
 

Skoven-Nyt 
 
Fra nytår 2016 er Skoven-Nyt omlagt fra papir til digi-
talt format. Den udsendes nu med e-mail og kan læses 
på computer, tablet og smartphone.  
 Det digitale Skoven-Nyt er blevet godt modtaget, 
og der har været stor interesse for at formidle både 
nyheder og annoncer. Skoven-Nyt udsendes med kort 
varsel 2-4 gange om måneden og er derfor velegnet til 
aktuelle annoncer for fx stillinger og møder. 
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SKOVEN I SKOLEN 
 
 
Genplant Planeten 
 
 
I november 2015 plantede 15.000 børn fra 200 skoler 
33.000 træer for et bedre klima. 

Det skete i projekt Genplant Planeten som er et 
samarbejde mellem en lang række af skovens og træ-
ets organisationer. 
 
 
Skoven i Skolen leder og markedsfører Genplant Pla-
neten. Ved åbningsarrangementet i Vestskoven ved 
København plantede H.K.H. Kronprinsesse Mary den 
første eg. Og derefter flere rækker bøg. 
 Ved siden af træplantningerne har Skoven i Skolen 
udgivet undervisningsmaterialer om træets kredsløb 
og klimaet - om plantning, dyrkning, fældning og brug 
af træer til produkter og til energi. 

Formålet er at vise børn at de selv kan gøre noget 
aktivt for at komme klimaforandringerne i møde - og 
at sætte fokus på træplantning, bæredygtigt skovbrug 
og brug af træ som en del af løsningen. 
 Genplant Planeten er finansieret af Nordea-
fonden, DONG Energy, friluftslivets tipsmidler, Danske 
Planteskoler, Danske Leverandører af Pejse og Bræn-
deovne samt 15. Juni Fonden. 

Genplant Planeten gentages i den første uge af no-
vember 2016 og 2017. 

 
 
Alle klasser der deltager i Genplant Planeten får hæftet 
"Træets Kredsløb og klimaet". Her er viden og ideer til 
udeskolearbejde med fem temaer: Vi planter træer, 
dyrker træer, fælder træer, bruger træ og træ som 
grøn energi. Hæftet er skrevet af Skoven i Skolen 

 
 
 
 

Fakta om Skoven i Skolen 
 
Skoven i Skolens formål er at øge befolkningens viden 
om skov og træ. Målgrupperne er elever, lærere og 
lærerstuderende. 

Skoven i Skolen giver materialer og ideer til skoler-
ne så de kan flytte undervisningen ud i skoven – i alle 
fag og på alle klassetrin. 

På www.skoven-i-skolen.dk ligger hundredevis af 
faglige undervisningsforløb, leksikonartikler, skovakti-
viteter, opskrifter på skovmad, snitteideer, fotos, ny-
heder, boganmeldelser, kontakter til skoler, naturvej-
ledere, skove og trævirksomheder samt en naturka-
lender og et årstidshjul der viser hvad der sker i skov-
bruget og i skovens natur. Siden har op til 100.000 
unikke besøgende om måneden, og tallet vokser. 

 Hver 14. dag udsendes nyhedsbrev med årstidsak-
tuelle ideer til undervisning og andre aktiviteter. Næ-
sten alle danske skoler er abonnenter. 
 Skoven i Skolen er stiftet i 1999 af Skovforeningen, 
Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet 
og Træ Er Miljø. Der samarbejdes med mange yderli-
gere parter. Arbejdet er finansieret af private og of-
fentlige fonde, og det meste udføres af Skovforenin-
gen som huser Skoven i Skolens sekretariat. 

 

http://www.skoven-i-skolen.dk/
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TRÆ.DK 
 

 
 

Ny og moderne www.træ.dk 
 
 

 
 

 
 
 

Nyt navn, nyt logo, samme gode ide 
 
I 1995 blev informationssamarbejdet Træ Er Miljø 
stiftet for at formidle veldokumenteret viden om det 
miljøvenlige råstof træ. Hovedaktiviteten har været at 
drive og udvikle den danske portal for træ, 
www.træ.dk, og oplyse om alle træets anvendelser. 
 I 2015 har samarbejdet skiftet navn til Træ.dk og 
moderniseret sit logo: 
 
 

 
 
 

Bag Træ.dk står trækædens organisationer, myndig-
heder og forskningsinstitutioner. 

Skovforeningen deltager også aktivt på konsulent-
basis i Træ.dk’s ledelse og udvikling. 

 

 
 

Sponsorater for virksomheder 
 
Virksomheder kan blive Træambassadører for Træ.dk. 
Med et sponsorat på kr. 5.000 om året kan virksom-
heden blandt andet bruge Træ.dk’s logo med ordene 
”Ambassadør for”, blive nævnt på www.træ.dk og i 
nyhedsbreve som Træambassadør og blive informeret 
løbende om Træ.dk’s aktiviteter. 

Kontakt Skovforeningen og hør nærmere. 

Træ.dk har 
moderniseret 
www.træ.dk, 
Danmarks 
mest besøgte 
hjemmeside 
om træ. 

Den nye 
side skal ap-
pellere til nye 
målgrupper, 
herunder 
kvinder og 
unge. 

Formålet 
er fortsat at 
informere om 
træets mange 
muligheder og 
fordele så 
flere vælger 
produkter af 
træ. 
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SKOVENS DAG 
 
 
78 arrangementer gjorde Skovens Dag 2016 til den største nogensinde 
 

 
 

 

 

 

Den Store Danske Skovquiz 
 
Som noget nyt introducerede Skovforeningen en quiz 
på 10 spørgsmål om Danmarks skove og skovbrug i 
anledning af Skovens Dag. Se www.skovquiz.dk. 
 Spørgsmålene er halvsvære, men med ihærdighed 
kan man finde svarene på www.skoven-i-skolen.dk. 
 
 

Meningen med Skovens Dag 
 
Skovens Dag er den årlige invitation til danskerne om 
at se hvad skovbruget laver og hvorfor. Meningen er at 
øge danskernes viden om skovbrug, glæde ved at 
bruge skoven og dialog med skovbruget. 
 Der er et skævt forhold mellem skovbruget og 
danskerne: Næsten alle kender og elsker skoven og får 
nogle af deres bedste oplevelser i skoven. Men næ-
sten ingen kender skovbruget eller ved hvad skovdrift 
betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og 
skovgæsterne. Og næsten ingen ved at skovenes træ 
er verdens mest miljøvenlige råstof og en nøgle til en 
fossilfri fremtid hvis træerne bliver fældet og skoven 
dyrket bæredygtigt.

De 78 arrangementer 
blev afholdt i både priva-
te, kommunale og stats-
ejede skove. 

Flere og flere bru-
gergrupper som fx spej-
dere, vandrere og lokale 
naturorganisationer 
deltager som arrangører 
på Skovens Dag, og det 
bringer antallet af ar-
rangementer så højt op. 

Skoven 6-7/ 2016 
bringer reportager fra 
dagen. 

Skovens Dag arran-
geres af Skovforeningen 
og støttes af Nordea-
fonden 
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DANSK 

SKOVFORENING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOVFORENINGENS ØKONOMI 
 
 
Skovforeningens indtægter i 2015 
 
 Kontingent fra skovejende medlemmer 4,4 mio. 

 Andre kontingenter       0,7 mio. 

 Konsulentydelser        1,6 mio. 

 Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)  1,7 mio. 

 Husudlejning mm.       1,5 mio. 

 Renter og udbytter       0,0 mio. 
 
I alt            9,9 mio. 
 
 
 

Medlemstal 2016 
 
Pr. 21. april 2016 havde Skovforeningen 706 danske 
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på 
144.101 ha. 

Det er en nettotilgang på 1 ejendom i løbet af det 
seneste år, men et tab på 1808 ha i medlemmernes 
samlede skovareal. 

Desuden er indmeldt 22.314 ha ubevokset natur 
hvilket er en stigning på 676 ha i forhold til 2015. 

     

Fortsat behov for hvervning af nye 
medlemmer 
 
Skovforeningens politiske arbejde betales af kontin-
genterne. Arbejdet er underfinansieret, og Skovfor-
eningen behøver flere medlemmer for at kunne fast-
holde indsatsen. 
 Vi har især haft held med telefonisk hvervning i de 
seneste år. 
 Det er vigtigt at medlemmerne fortæller andre 
skovejere om nødvendigheden af en indmeldelse. Det 
skal sikre arbejdet for skovejernes retsstilling, politiske 
interesser og indtjeningsmuligheder.  

Kontingentet til Skovforeningen er fradragsberetti-
get og billigt i forhold til de værdier der er på spil - og i 
forhold til hvad danskere typisk betaler for at deres 
politiske interesser og løn- og pensionsforhold bliver 
varetaget. 
 Ring til Skovforeningen og tal om mulighederne for 
at hverve skovejere i lokalområdet.
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DSHWOOD 
 
 
Udviklingen i Skovforeningens handelsselskab i 2015 
blev præget af at markederne ikke udviklede sig som 
ventet. Især lav efterspørgsel og øget konkurrence på 
nåletræ i Europa og Asien påvirkede resultatet. Fejldi-
spositioner i DSHwoods tyske datterselskab forringede 
resultatet yderligere med store lagernedskrivninger.  

Mod slutningen af 2015 blev markedsforholdene 
bedre, og der er gennemført kapacitetstilpasninger. 
Derfor forventer DSHwood i 2016 positive resultater. 
 
 
Nåletræmarkedet var gennem 2015 præget af lav 
efterspørgsel både i Europa og på de oversøiske mar-
keder. I første halvår var de globale priser for både 
råtræ og savet nåletræ de laveste i adskillige år, og 
blandt andet tyske savværker reducerede kapaciteten. 
 På energitræmarkedet betød store lagre af flis og 
en mild fyringssæson at efterspørgslen generelt har 
været vigende. På længere sigt vil efterspørgslen imid-
lertid stige da omstillingen til træbiomasse er i gang i 
store dele af den danske fjernvarmesektor. Fra og med 
august i år vil energibranchen stille nye krav om do-
kumentation af bæredygtighed. DSHwood vil hjælpe 
leverandørerne med at finde en enkel model med 
mindst mulig bureaukrati og besvær (se også side 6). 
 Efterspørgslen på løvtræ var generelt mere positiv 
end på nåletræ på de oversøiske markeder. Kvalitet og 
leveringssikkerhed bliver stadig vigtigere for kunderne, 
og det har øget kravene til et tættere samarbejde med 
dem. 
 DSHwood forventer svagt forbedrede markedsfor-
hold i løbet af 2016. Samtidig vil forbedrede interne 
forretningsgange medføre bedre driftsresultater, bed-
re pengestrømme og en markant lavere forretningsri-
siko. Vi forventer derfor at DSHwood igen i 2016 vil 
levere positive resultater. 
 
 

Resultat 
 
DSHwoods resultat i 2015 blev et underskud på 8,3 
mio. kroner. Det er ikke tilfredsstillende. 
 Der bliver ikke udbyttebetaling fra selskabet i år. 
Skovforeningen vil derfor anvende et del af det eks-
traordinært store udbytte fra selskabet i 2014 til finan-
sieringen af det skovpolitiske arbejde. Selskabets års-
rapport ligger på medlemsafdelingen af 
www.skovforeningen.dk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DSHwood har salgskontorer Danmark, Tyskland, 
Frankrig, Skotland, Kina, Indien og, som her, Vietnam 

hvor dansk eg og ask bliver til stole.
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Skovforeningens	  bestyrelse	  
	  
	  
Forretningsudvalg	  
•   Niels	  Iuel	  Reventlow,	  Hverringe	  (formand)	  
•   Niels	  Otto	  Lundstedt,	  Dønnerup	  (næstformand)	  
•   Peter	  Arnold	  Busck,	  Rye	  Nørskov	  
	  
Øvrige	  medlemmer	  
•   Ditlev	  Berner,	  Holstenshuus	  
•   Torben	  Bille	  Brahe,	  Fraugdegaard	  (Skovdyrkerfor-‐

eningerne)	  
•   Marie	  Louise	  Friderichsen,	  Allingkloster	  Skov	  
•   Michael	  Glud,	  Hedeselskabet	  
•   Jørgen	  Kappel	  Hansen,	  skoven	  Shangri	  La	  
•   Martin	  Petersen	  (Danske	  Juletræer)	  
•   Jens	  Kristian	  Poulsen,	  Stiftelsen	  Sorø	  Akademi	  
•   Bo	  Jellesmark	  Thorsen,	  Københavns	  Universitet	  

(forskning	  og	  undervisning)	  
	  
	  
	  
	  
Skovkredsenes	  formænd	  og	  næstformænd	  
	  
	  
Nord-‐	  og	  Midtsjællands	  kreds	  
•   Bo	  Jung,	  Den	  Suhrske	  Stiftelse	  
•   Anders	  Grube,	  Stiftelsen	  Sorø	  Akademi	  
	  
Storstrøms	  kreds	  
•   Marie	  Louise	  Friderichsen,	  Allingkloster	  
•   Jens	  Rasmussen,	  Skovdyrkerforeningen	  Øst	  

	  
Fynske	  kreds	  
•   Per	  C.	  Christensen,	  Skovdyrkerforeningen	  Fyn	  
•   Klaus	  Jørgensen,	  personligt	  medlem	  
	  
Sydlige	  Jyllands	  kreds	  
•   Mogens	  Lunde,	  Fromsseier	  Plantage	  
•   Jesper	  Fink,	  Jyndevadgård	  Plantage	  
	  
Nordlige	  Jyllands	  kreds	  
•   Carsten	  Ishøy,	  Ormstrup	  
•   Klaus	  Lindhardtsen,	  Skovdyrkerforeningen	  Østjyl-‐

land	  
	  
	  

Skovforeningens	  personale	  
	  
	  
Sekretariat	  
•   Jan	  Søndergaard,	  direktør	  
•   Ingelise	  Andersen,	  direktionssekretær	  
	  
Erhvervspolitisk	  afdeling	  
•   Tanja	  Blindbæk	  Olsen,	  afdelingsleder	  
•   Hans	  M.	  Hedegaard,	  chefkonsulent	  
•   Marie-‐Louise	  Bretner,	  forstfuldmægtig	  
•   Karin	  A.	  Holm,	  seniorkonsulent	  
	  
Informationsafdeling	  
•   Martin	  Einfeldt,	  kommunikationschef	  
•   Søren	  Fodgaard,	  redaktør	  
•   Liselotte	  Nissen,	  redaktionssekretær	  
•   Alex	  Møllbach,	  webmaster	  
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