
De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a.
Parallelvej 9A
8680 Ry
Danmark
CVR- nr. 82 28 90 11
info@skovdyrkerne.dk
www.skovdyrkerne.dk

BERETNING
2021/22



Beretning 2021/22

Skovdyrkernes fællesskab 
– Året der gik
I disse år er verden ramt af mange kriser på samme tid. På en for branchen helt uvant 
måde står dansk skovbrug i dag pludselig i midten af flere af dem. Ikke fordi vi har skabt 
dem, men fordi vi kan være med til at løse dem. Det er turbulent og ressourcekrævende, 
men skaber også nye muligheder.

»Svaret er skovbrug! Hvad var 
spørgsmålet?«

Nogenlunde sådan indledte en medarrangør sit indlæg, da 
en bred kreds af aktører indenfor dansk skovbrug mødtes 
til workshoppen ’Skovbruget tager fremtiden i egne hæn-
der’ på Stiftelsen Sorø Akademi i april 2022.

Baggrunden for arrangementet – som Skovdyrkerne var 
med til at finansiere og planlægge – er det besynderlige 
paradoks, at uanset om skovrejsning, dyrkning af skov og 
anvendelse af træ samlet set trumfer alle andre råvarefor-
brugende industrier på miljø- og klimahensyn, og samtidig 
leverer en lang række andre værdsatte økosystemtjenester, 

så mødes skovejerne og skovbrugsbranchen af en tiltagen-
de højlydt kritik fra medievante biologer og grønne interes-
seorganisationer, der ønsker biodiversitetshensyn sat aller-
øverst på skovbrugets dagsorden.

Det er ikke til diskussion, at vi skal forvalte de danske sko-
ve klogt, så de kan bidrage til løsning af kriserne på klima-, 
biodiversitets- og energiforsyningsområdet, og samtidig 
dække behovene for træprodukter, rent grundvand og re-
kreative oplevelsesmuligheder. Skovene kan levere det hele 
– men ikke det hele på samme areal. Derfor er der brug for 
nogle seriøse samtaler om, hvordan vi får balanceret og pri-
oriteret vores ønsker.
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Vi har en stærk og god tradition i Danmark for at tage disse 
samtaler på konferencer og workshops, i råd, nævn og ud-
valg, for dermed at kunne præsentere nogle brede, fagligt 
funderede kompromisser for politikerne. Det foregår hel-
digvis stadig, men i mellemtiden er der skruet meget op 
for retorikken på de sociale medier – og selv om de beteg-
nes som inkluderende og demokratiske, lægges der ikke her 
særligt meget vægt på viden og fakta.

Det kan vi beklage og ærgre os over, eller forsøge at på-
virke.

Vi vælger det sidste. Skovdyrkerne har således i det for-
gangne år skærpet profilen på de digitale kanaler markant 
– med fokus på reel oplysning om skov, træer og den ak-
tivt dyrkede skov, om det vi arbejder med, og den måde vi 
arbejder på. Det har vi gjort på en måde, der også bemær-
kes af vores omverden.

Samtidig har vi lagt endnu mere energi ind i eksisterende 
partnerskaber, og været med til udvikling af nye.

I vores beretning for 2021/2022 har vi bl.a. valgt at bruge 
spalteplads på Skovdyrkernes digitale ageren og de andre 
måder, hvorpå vi forsøger at skabe opbakning til den dyr-
kede skov.

Kriser øger kompleksiteten
Efter flere års kamp, som i 
perioder betød nedluknin-
ger af store dele af verden, 
kom der i det forgangne 
år styr på håndteringen af 
Covid-19. Desværre duk-
kede der straks en ny in-
ternational krise op.

Den 24. februar 2022 rykkede Rusland store troppekon-
centrationer ind over grænsen til Ukraine. Invasionen skab-
te straks øget usikkerhed i verdensøkonomien. Markederne 
kæmpede fortsat med eftervirkningerne af coronakrisen, 
som havde presset de globale forsyningskæder, og givet 
anledning til uvante prisstigninger på råstoffer, energi og 
fødevarer. Nu gik det så fra galt til værre. Ruslands enor-
me leverancer af naturgas til Europa blev en del af ’spillet’, 
både på udbuds- og efterspørgselssiden, og resultatet blev, 
at priserne på naturgas nærmest eksploderede – og trak 
priserne på alle andre energiformer med op. Dermed blev 
en ny energikrise også en realitet.

For den samlede skov- og træindustrisektor skaber energi-
krisen og de allerede eksisterende kriser en kompleks situ-
ation. Og dermed også for Skovdyrkerne.

Først og fremmest er markedet for skovflis nærmest blevet 
vendt på hovedet. I 2020/2021 var markedet trængt (dels 
p.g.a. billig importeret flis fra bille-skovninger i Tyskland, 
dels p.g.a. en generelt stagnerende efterspørgsel efter flis i 
den danske energisektor), men siden er det gået stærkt den 
anden vej. Efterspørgslen er på meget kort tid øget vold-
somt, og markedsprisen på flis er i løbet af regnskabsåret 
2021/2022 steget til det højeste niveau i nyere tid. Isoleret 
set er det en god udvikling for Skovdyrkerne – for såvel vo-
res skovejende medlemmer, som foreningerne. For flis blev 
energikrisen således et vendepunkt.

Men de stigende energipriser har desværre også modsat-
rettede konsekvenser, og træerne vokser ikke ind i himlen. 
F.eks. er brændstof en vigtig inputfaktor i vores drift, og de 
stigende udgifter til entreprenører og til medarbejdernes 
kørsel i tjenesten kan tydeligt ses i regnskaberne.

Samtidig skubber energiprisstigningerne voldsomt til infla-
tionen, renterne går op og i sidste ende påvirkes forbrugs-
kvoter og investeringslyst i alle dele af samfundet. Det 
rammer naturligvis aktiviteten i byggeriet og i andre træ-

Workshop om fremtiden for skoven i Danmark på Stiftelsen 
Sorø Akademi (april 2022).

Naturgasprisen er braget i vejret, og udløser stor efterspørgsel 
efter alternative energikilder (fra Energistyrelsen, okt. 2022).

Krise kommer af 
græsk (krisis) og be-
tegner ’en problema-
tisk forandringssitua-
tion forbundet med et 

vendepunkt’  
(Wikipedia)
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forbrugende erhverv. Vi nåede kun at snuse til det, i form 
af en stabilisering af råtræpriserne, i slutningen af regn-
skabsåret.

For sandheden er, at 2021/2022 blev et nyt rekordår for 
Skovdyrkerne med den højeste samlede omsætning nogen-
sinde. Vi redegør på de sidste sider i beretningen om, hvor-

dan Skovdyrkerne styrede økonomisk gennem et af de mest 
travle år i vores nyere historie.

I krisetider øges kompleksiteten, og dermed lurer både fa-
rer og nye muligheder. I Skovdyrkerne lægger vi stor vægt 
på at have en tæt og langsigtet relation til skovejerne, såle-
des at vi på basis af vores kendskab til skoven, til ejers præ-
ferencer og til markedet kan yde den optimale rådgivning – 
både når verdensøkonomien kører op og ned. 

Skovflis og energitræ fra danske skove bidrager til 
forsyningssikkerheden.

Råtræpriserne fortsatte op i 2021/2022.
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Kommunikation og 
skovpolitiske partnerskaber
Samfundets interesse for skov er stærkt stigende. Derfor bruges der flere og flere res-
sourcer på at debattere skov- og naturpolitik, både på Christiansborg og i medierne. I 
kampen om skoven er fakta og nuancer de første ofre. Det søger vi derfor – alene og 
sammen med vores vigtige partnere – at gøre noget seriøst ved.

Hjemmeside og medlemsblad
 
Skovdyrkerne gik i luften med den første hjemmeside og 
fælles logo i 1996. Siden er hjemmesiden blevet opdateret 
mange gange, til det nuværende website.

www.skovdyrkerne.dk varetager i dag fire vigtige funkti-
oner: Markedsføring, præsentation af vores forretningsom-
råder og kompetencer, informationskanal til de lokale skov-
dyrkerforeningers medlemmer samt vidensformidling om 
alle aspekter af skov, natur, juletræer m.v. Det er især på vi-
densformidlingen, at vores website adskiller sig. Vi har så-
ledes lagt over 3.000 faglige artikler, nyheder og indlæg ud 
online, hvor besøgende kan blive klogere på de mange for-
skellige skovbrugsfaglige emner. Og vores medlemsblad er 
også at finde her, både som enkeltartikler og i en samlet 
pdf-version (se mere nedenfor).

I dag opererer vi i et mere mangfoldigt digitalt landskab, 
hvor sociale medier fylder mere og mere. Derfor rykker vi 
os også. Efter en forsigtig start i forrige regnskabsår blev 
2021/2022 året, hvor vi for alvor fik etableret os på de so-
ciale medier.

Sideløbende har vi taget fat på forarbejdet til en moder-
nisering af hjemmesiden. Den nuværende hjemmeside har 
tjent os godt i efterhånden mange år, men både layout og 
bagvedliggende teknik kalder på en overhaling.

SoMe
Nøglen til at få succes på de sociale medier er dels godt, 
velskrevet indhold, dels et solidt greb om de visuelle vir-
kemidler. Det kræver tid, kompetencer og dedikation – og 
derfor blev Samuel Schriver i efteråret 2021 fastansat som 
projektmedarbejder i Skovdyrkernes sekretariat med ansvar 
for vores digitale kommunikation.

Vi er lykkedes ganske godt med at få hul igennem på SoMe- 
kanalerne. Det kan måles på flere måder, men udviklingen i 
antal ’følgere’ er et ret håndgribeligt nøgletal:

 

Kanal Tilvækst antal følgere
Facebook +51%

Youtube +122%

Instagram +148%

LinkedIn +99%
 
For Skovdyrkerne er det vigtigt at skabe indhold, der kan 
engagere og fastholde alle dem, vi når ud til. Indholdet fo-
kuserer på at tilbyde brugerne ny viden og information om 
skov og natur, om Skovdyrkerne som fællesskab, og om 
hvordan vi arbejder. Indholdet er således typisk (1) små vi-
deoreportager fra skoven (’tag med skovfogeden på arbej-
de’), (2) længere videoer om vores forretningsområder, el-
ler (3) scriptede videoer om de emner, som folk især søger 
meget på, f.eks. de træarter, som dyrkes i skoven.

Skovdyrkernes første fælles hjemmeside gik i luften for præcis 
25 år siden hjemmeside.
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Sidstnævnte har udmøntet sig i serien ’Alt om træarterne 
på tre minutter’, som udgives på vores Youtube-kanal, og 
hvortil der linkes fra de andre platforme. Skovrider Kristian 
Løkke Kristensen (foran kameraet) og Samuel Schriver (sto-
ryboard og optagelser) har fået stor ros for serien – og den 
blev for nyligt tildelt en af dansk skovbrugs hædersbevis-
ninger, Heilmanns Ærespris 2022, med følgende motivati-
on:

’Det er med formidling som denne, at skovbruget får et for-
nyet image og ikke blot ses som et reaktionært fag, men et 
fag der tager tidsånden til sig.’

Succes avler succes – og efterhånden har rigtigt mange kol-
leger i Skovdyrkerne budt ind med formidling foran kame-
raet, med emner lige fra skovrejsning over aflægning af nå-
letræ til naturnær skovdrift.

I den video, der til dato har fået allerstørst rækkevidde, føl-
ger vi således skovfoged Kai Boisen, der registrerer såkald-
te risikotræer i bøgeskoven i Skanderborg, hvor den sto-

re Smukfest afholdes. Med det helt relevante hashtag, 
#smukfest, gik videoen viralt – og den var klart medvir-
kende til, at Skanderborg Kommune på det netop afholdte 
Bytræseminar på Skovskolen fik tildelt Bytræprisen 2022.

Man vil ikke opleve man-
ge reklamer på SoMe for 
vores rådgivning, services 
eller produkter. Dels for-
di erfaringen viser, at pub-
likum ikke er til fals for det 
(gode relationer og godt 
omdømme virker meget 
bedre). Dels fordi vores 
sigte er bredere. Naturlig-
vis søger vi at skabe gene-
rel synlighed og opmærk-
somhed om Skovdyrkerne 
– både som forening og forretning – men mere specifikt 
vil vi især:

• I dialog med omverdenen – d.v.s. få feedback fra sko-
vejere, potentielle og nuværende medlemmer, og andre 
med interesse for skovbruget som driftsgren;

• Forsøge at gøre de yngre generationer interesseret i 
skov, træer og aktiv skovdrift; samt

• Bringe vores faglighed i spil med henblik på at kvalifice-
re den skovpolitiske debat.

Behovet for at kvalificere debatten om skoven er virkeligt 
stort – og hvis ikke dem, der kender til de faktiske forhold i 
skovbruget tager ordet, så bliver debatten både ensidig og 
afsporet. Derfor har Skovdyrkerne – sammen med resten af 
dansk skovbrug – et stort ansvar for at bringe fakta på bor-
det. Vi tager dette ansvar på os.

 

Hvis du vil vide mere om træarterne, så følg med på Youtube.

De stolte fædre til træartsvideoerne, som udløste Heilmanns 
Ærespris 2022.

Scan QR-koden og land 
direkte på Skovdyrkernes 
Youtube-kanal.
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Videoen om risikotræer på Smukfest-området 
har fået mange positive ord med på vejen.
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Skovdyrkeren
Vores medlemsblad udkom syv gange i det forgangne år – 
og i hvert eneste nummer forsøger vi at levere ny viden om 
skovbrug, eller kendt viden i nye sammenhænge.

I det seneste år har redaktør og journalist Jens Mathie-
sen især gjort meget ud af at formidle skovenes rolle i 
den grønne omstilling – faktabaseret og på en letforståe-
lig måde: CO2-regnskab, skovcertificering, biodiversitet og 
byggeri med træ er nogle af de vigtige temaer, som er ble-
vet slået an. Når artiklerne er læst håber vi, at vores med-
lemmer og andre læsere har fået et godt grundlag for at 
deltage aktivt i de samtaler om skov og natur, som opstår 
ved middagsselskaberne, i kantinerne, i fodboldklubben og 
mange andre steder, hvor folk mødes – og dermed også på-
virke omgivelserne til et mere nuanceret syn på skovbruget.

Bladet er til for medlemmerne, og vi lægger derfor stor vægt 
på, at formidle erfaringer fra vores egne medlemmer og 
medarbejdere – men meget ofte kommer andre praktikere, 
forskere, træindustrien og sågar politikere på banen i bladet. 
Igen for at sikre både bredden og nuancerne i formidlingen.

Det enkelte nummer er på 24 sider, hvoraf de tre sidste 
skrives og redigeres af den lokale skovdyrkerforening. Spal-
terne bruges især til information om lokale arrangementer, 
personalia og foreningens generelle virke – krydret med 
faglige artikler om lokalt prioriterede emner. De lokale sider 
og angivelsen af lokalforeningen på forsiden er med til at 
styrke relationen mellem medlem og forening. 

Tidligere var en nyhedsmail med link til artiklerne i bladet 
en vigtig måde at tiltrække ’trafik’ til vores hjemmeside. I 
dag har SoMe overtaget den rolle. Målet er, at alt det gode 
indhold vi producerer kommer ud på så mange kanaler som 
muligt.

Værdifulde partnerskaber
Skovdyrkerne har over 4.000 skovejere, juletræsproducen-
ter og ejere af naturområder som medlemmer. Der er godt 
18.000 private skovejere i Danmark, og selvom vi således 
udgør en stor flok, er der brug for at gå sammen med an-
dre for at sikre skovbrugets rammevilkår og fortsatte ud-
viklingsmuligheder.

Vores vigtigste samarbejdspartner er de private skovejeres 
brancheorganisation, Dansk Skovforening, både i kraft af 
vores medlemskab og vores fælles partnerskaber.

Dansk Skovforening
Skovdyrkerne har en historisk stærk tilknytning til Dansk 
Skovforening. Således var det i starten af 1900-tallet tone-
angivende medlemmer i Dansk Skovforening, der skubbede 
på for at organisere ejere af mindre skove med henblik på at 
sikre dem bedre afsætningsvilkår for deres skovprodukter. 
Initiativet var også økonomisk støttet af Dansk Skovfor-
ening, og ledte i 1904 til etableringen af den første skov-
dyrkerforening, i Vejle Amt.

De Danske Skovdyrkerforeninger er associeret medlem af 
Dansk Skovforening, og betaler kontingent efter en særlig 
overenskomst med foreningen. Dermed indgår Skovdyrker-
nes godt 4.000 medlemmer i det ’politiske bagland’, som 
Dansk Skovforening repræsenterer, når de har foretræde 
for Folketingets stående udvalg eller er i kontakt med em-
bedsværket på Slotsholmen.

Alle private skovejere kan blive medlem af Dansk Skovfor-
ening, og der er der også en del af Skovdyrkernes medlem-
mer, der allerede er. Dansk Skovforening tæller i dag 600 
skovejere som medlemmer, inklusive langt de fleste stør-
re skovejere i Danmark. Det seneste år har man oplevet en 
medlemstilgang på knap 7% - efter en målrettet hverve-
indsats. Sammen med HedeDanmark bakker Skovdyrker-
ne op om denne hverveindsats. Både i skriftlige og mundt-
lige beretninger på foreningernes generalforsamlinger og i 
Skovdyrkeren har vi opfordret vores medlemmer til at over-
veje direkte medlemskab af Dansk Skovforening. Vi tillader 
os derfor at antage, at nogle af de nye medlemmer er kom-
met til via HedeDanmark og Skovdyrkerne.

For Dansk Skovforenings sekretariat har det været et ekstra 
travlt år. Den øgede politiske interesse for skov skal hånd-
teres i forhold til både Christiansborg og andre interessen-
ter og stakeholders. Samtidig blev der i årets løb gennem-
ført et direktørskifte, idet Anders Frandsen pr. 1. februar 
2022 tiltrådte som direktør, og dermed afløste Jan Sønder-
gaard, der efter 24 års virke i foreningen takkede af.

I medlemsbladet er der stof til mange gode samtaler om 
skovens rolle i den grønne omstilling.
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Skovdyrkerne har meget hurtigt etableret et godt samar-
bejde med den nye direktør, der bl.a. deltog på Skovdyr-
kernes Halvårsmøde i marts, på dialogmøde med Hoved-
bestyrelsen i april og tillige på vores personaleseminar i juni 
måned.

Samarbejdet med Dansk Skovforening er mangesidet.  
Vigtigst er, at Skovdyrkerne har sæde i Dansk Skovfor-
enings bestyrelse. Posten varetages af De Danske Skov-
dyrkerforeninger formand, Lars Skou Gleerup. Herudover 
er organisationerne naturligvis i løbende kontakt på direk-
tionsniveau. Målt i tidsforbrug udgør samarbejdet i diverse 
råd, nævn, udvalg og projekter, samt ikke mindst i de fæl-
les partnerskaber, dog langt den største faktor.

Partnerskab for Ansvarlig Træbiomasse
Med Dansk Skovforening og HedeDanmark etablerede 
Skovdyrkerne allerede i 00’erne et partnerskab til fremme 
af skovflis som et grønt alternativ til de sorte energikilder – 
kul, olie og gas. Initiativet gik i mange år under navnet ’Træ 
til Energi’, men den betegnelse blev for snæver, og for få år 
siden fik partnerskabet et mere dækkende navn (med den 
unikke forkortelse: PfAT).

Partnerskabet er siden udvidet med nye medlemmer, her-
under Danske Maskinstationer & Entreprenører, Ørsted, 

HOFOR a/s og Dansk Fjernvarme. Det betyder, at der er 
’mere at slå med’, og flere at fordele arbejdsopgaverne 
imellem.

Skovrider Michael Sheedy Gehlert har været Skovdyrkernes 
repræsentant i partnerskabet siden det blev etableret – et 
naturligt valg, eftersom vores VidenCenter for Flis er for-
ankret i den vestjyske forening. De seneste år har tidligere 
sekretariatschef Svend J. Christensen trukket et stort læs 
som sekretær for partnerskabet. Han har nu nedtrappet sit 
virke, og overlader gradvist den funktion til Dansk Skovfor-
enings sekretariat.

Partnerskabet bruger rigtigt mange ressourcer (både intel-
lektuelt og tidsmæssigt) på at skabe ro og tålelige vilkår for 
den danske produktion af skovflis, der er under konstant 
beskydning. Det handler især om at udarbejde læserbreve, 
kronikker og replikker, f.eks. på det politiske forum, Altin-
get, men også – og i stigende grad – at koordinere hørings-
svar og reagere på fornuftsstridig regulering på området.

Skovdyrkerne finansierer sin del af arbejdet i partnerskabet 
som et fælles projekt på tværs af foreningerne.

Partnerskab for Dansk Skovbrug
Ud af samarbejdet i PfAT er der i det forgangne år udsprun-
get et nyt: Partnerskab for Dansk Skovbrug. Den titel er 
ambitiøs og appellerer bredt – men det er også meningen! 
Der er nemlig et stort og presserende behov for at skabe 
en anden fortælling om skoven og træerne, end den, som 
de grønne interesseorganisationer og dedikerede biodiver-
sitetsforkæmpere har fået held til at plante i store dele af 
befolkningen.

På invitation fra Hedeselskabet/HedeDanmark gik Skov-
dyrkerne, Dansk Skovforening og Træ- og Møbelindustrien 
i starten i 2022 sammen om et forprojekt, der dels via en 
spørgeskemaundersøgelse skulle dokumentere, hvor dybt 
de grønne organisationers fejlslutninger var blevet integre-
ret i befolkningen, og dels lægge sporene til en omfattende 
informationskampagne om det bæredygtige og balancere-
de danske skovbrug, som er det vi tror på, og som part-
nerne ønsker at bibeholde – ved at fremme forståelsen for 
træproduktionen i Danmark, skovenes rolle til den grøn-
ne omstilling og skovens bidrag til at imødegå klimaforan-
dringer.

Efter forelæggelse af forprojektets formål og kampagnens 
hovedidé besluttede Hovedbestyrelsen at bevilge midler 
til finansiering af Skovdyrkernes andel. Skovrider Michael 
Sheedy Gehlert har deltaget i forprojektet på Skovdyrker-
nes vegne.

Dansk skovbrugs branchepolitiske organisation, Dansk 
Skovforening, fik ny direktør og nyt logo i 2022.

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse arbejder for at 
fremme anvendelsen af flis fra skoven.
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Befolkningsundersøgelsen blev gennemført i løbet af for-
året, og resultaterne bekræftede, at der er ’noget at ar-
bejde med’. Undersøgelsen peger således samlet set på en 
legitimitetsudfordring for produktionen af træ i Danmark 
samt en manglende anerkendelse af skovbrugets rolle i den 
grønne omstilling.

Resultater af PfDS’ 
befolkningsundersøgelse, 
foråret 2022 (uddrag):

• 70% af danskerne mener skovene er vigtige for 
klimaet, samtidig med at 20% mener der bliver fældet 
for meget træ i Danmark, og 16% mener, at produktio-
nen af træ i Danmark skader naturen.

• Hver fjerde dansker undervurderer mængden af skov i 
Danmark, og knap halvdelen af danskerne vurderer, at 
andelen af skov er faldet i Danmark – stik imod fakta.

• Flertallet mener, at første prioritet for de danske skove 
er at give plads til natur og dyreliv, dernæst skal 
skovene anvendes rekreativt, mens skovbrug er sidste 
prioritet.

• Alligevel er træ populært hos danskerne – hele 90% 
kan godt lide træ som materiale, men kun hver fjerde 
dansker lægger vægt på, at træet er dansk produceret.

• Samtidig observeres det, at jo flere træprodukter 
danskerne omgiver sig med – desto mere bekymret er 
de for klimaet,

Konklusionen er, at danskerne på denne ene side er skepti-
ske overfor skovbrug – men på den anden side anerkender, 
at skoven er vigtig for klimaet, og at træ er et godt mate-
riale. Det paradoksale er dermed, at et flertal ikke ser sam-
menhængen mellem træerne i skoven og den produktion, 
som er nødvendig for, at træ kan indgå som en fornybar 
ressource i byggeriet og boligen.

På baggrund af undersøgelsen og med input fra kommuni-
kationsfagfolk vedtog partnerne herefter nogle fælles prin-
cipper som ramme for kampagnen, og omsatte dem til kon-
krete forslag til kampagnens indhold (tekster og grafiske 
oplæg). Det bærende i kampagnen vil være at appellere til 
danskernes kærlighed til både den levende skov og til træ-
produkter – og gøre dem klar over sammenhængen.

Forprojektet blev afsluttet før sommerferien, og arbejdet 
videreføres nu i en egentlig projektorganisation, med en 
styregruppe, en arbejdsgruppe og en udpeget en projekt-
leder til at forestå driften af kampagnen. Sekretariatschef 
Kristian Gernow indgår i såvel styregruppe som arbejds-
gruppe.

 
Fra skoven til borgen.  
Samarbejde med Tænketanken Frej

I efteråret 2021 rakte de unge aktivister i Tænketanken Frej 
ud til dansk skovbrug. Frej er etableret med den mission ’at 
engagere den unge Generation Bæredygtighed og fødeva-
reproducenter i at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fø-
devaredanmark gennem viden, dialog og samarbejde’. Og 

Partnerskabet for Dansk Skovbrug planlægger informationskampagne om skoven og brug af træ – og et af budskaberne kunne 
være dette (udkast).
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nu havde man fået den glimrende idé 
at tænke Skovbrugsdanmark ind i mis-
sionen.

Frejs styrke er dels, at de har en ung, 
ivrig og pågående organisation bestå-
ende af en smal, men fagligt skarp stab 
plus en stor gruppe dygtige frivillige, 
dels at de har formået at skabe end-
og rigtigt gode relationer til partiernes 
ordførere på Christiansborg – som også 
gerne lytter til dem!

Sammen med Hedeselskabet, DLF 
Kredit, BIO, Stiftelsen Sorø Akade-
mi og DSL gik Skovdyrkerne med i et 
partnerskab med Frej, der først i star-
ten af april samlede skovejere, skov-
forvaltere, savværker, interesseor-
ganisationer og fagpersoner til en 
heldagsworkshop for at diskutere pro-
blemstillinger, sætte visioner og kom-
me med anbefalinger til konkrete løs-
ninger til politikerne, og dernæst den 
10. maj afviklede en konference på 
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Samarbejdet med Tænketanken 
Frej kastede både en workshop, en 
konference på Christiansborg og et 
skriftligt produkt af sig.



Skovbruget i dialog med Folketingspolitikerne ved 
Tænketanken Frejs konference på Christiansborg (maj 2022).
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Christiansborg, hvor disse anbefalinger blev afleveret.

Udover at lykkes rigtigt godt med en kreativ afvikling af 
workshop og konference, herunder at samle anbefalinger-
ne op på tryk, har Frej efterfølgende fulgt konferencen op 
med flere videoer, og med en række yderligere tiltag på de-
res hjemmeside – med ’de unge’ som målgruppe. 

Effekten på politikerne er svær at måle – men konferencen 
var under alle omstændigheder en nyskabelse i forhold til 
at skabe politisk opmærksomhed om det aktive skovbrug. Der er stor interesse for skovrejsning til klimaformål – og for 

Klimaskovfondens kommende tilskudsordninger.

Skovdyrkerne var ikke bare medarrangør – men deltog også 
meget aktivt i både workshop og konference. Således del-
tog skovrider Henrik Fredslund-Petursson med et oplæg på 
Christiansborg, hvor vi også fik gjort opmærksom på pro-
duktionsskovbruget ved uddeling af en douglasgran-plan-
te til alle deltagere, inkl. politikerne. (Se foto på bagsiden).

Klimaskovfonden
Den Danske Klimaskovfond blev etableret som en del af Fi-
nanslovsaftalen for 2020, og Lov om Den Danske Klima-
skovfond blev vedtaget af Folketinget ultimo 2020. Klima-
skovfonden er sat i verden for at understøtte det danske 
klimamål om 70% reduktion af CO2 i 2030 gennem etab-
lering af skov og udtagning af lavbundsarealer i Danmark.

Som en af de toneangivende aktører indenfor skovrejsning 
i Danmark har Skovdyrkerne en naturlig stor interesse i Kli-
maskovfondens arbejde. Klimaskovfonden har ikke etab-
leret egentlige partnerskaber med erhvervet, men er me-
get bevidste om, at Skovdyrkerne er i rigtig god kontakt 
med de lodsejere, som skal lægge jord til Klimaskovfondens  
skovrejsningsprojekter.

Vi har i perioden fulgt Klimaskovfondens arbejde meget 
tæt – både via Dansk Skovforenings repræsentation i Kli-
maskovfondens Rådgivende Udvalg, men også gennem lø-
bende dialog med Klimaskovfondens sekretariat, hvor vi har 
tilbudt vores knowhow og viden fra praksis.

Den første ansøgningsrunde rettet mod ’almindelige’ priva-
te lodsejere forventes skudt i gang primo 2023.
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Skovdyrkerne på de indre linier
De selvstændige skovdyrkerforeninger – Nordøst, Vest, Midt, Syd og Øer – arbejder tæt 
sammen på tværs af de geografiske ansvarsområder i De Danske Skovdyrkerforeninger 
(DDS).

afvikles ultimo november – kort tid efter de regionale med-
lemsmøder er afholdt i de fem lokale skovdyrkerforeningers 
virkeområder. På de regionale medlemsmøder vælges det 
regionale repræsentantskab, der efterfølgende vælger re-
gionens repræsentant til DDS’ hovedbestyrelse.

Der var genvalg til hovedbestyrelsesmedlemmerne fra re-
gionerne NORD-ØST, VEST, MIDT og SYD. I Region ØER-
NE afgik Jes Lützhøft, også langvarigt bestyrelsesmedlem 
i først Skovdyrkerforeningen Øst, og siden Øerne. Han blev 
afløst af Hans Christian Teisen, også nyvalgt næstformand 
for Øernes bestyrelse.

Hovedbestyrelsen 2021/2022 konstituerede sig herefter 
således:

Halvårsmøde
Hvert år i marts måned samles alle medlemmer af de lo-
kale skovdyrkerforeningers bestyrelser med skovridergrup-
pen til Skovdyrkernes Halvårsmøde. Mødet afvikles over to 
dage, og har til formål at dele viden om og give inspirati-

DDS’ Hovedbestyrelse er Skovdyrkernes øverste myndig-
hed. Her besluttes og overvåges den fælles strategi for 
Skovdyrkerne, og her tages løbende initiativer til løsning af 
de opgaver, som bedst klares i fællesskab – på tværs af de 
enkelte foreningers geografier. Udmøntningen sker i regi 
af Skovdyrkernes fælles Sekretariat i Ry – i meget vid ud-
strækning i tæt parløb med Skovridergruppen, som også 
beslutter særskilte indsatser og leverer ressourcer til den 
fælles opgaveløsning.

I det følgende beskrives nogle vigtige begivenheder i DDS 
i regnskabsåret 2021/2022.

Hovedbestyrelsen
I løbet af foråret 2021 kom corona under kontrol herhjem-
me, og det betød, at Skovdyrkerne igen kunne skrue op 
for fysiske møder på tværs af organisationen. Hovedbesty-
relsen havde det mest intensive mødeprogram i mange år.

Ny aftale om finansiering af DDS
Driften af DDS’ faste aktiviteter, hvoraf løn til sekretaria-
tets medarbejdere udgør størstedelen, betales af det så-
kaldte ’servicebidrag’, der efter aftale opkræves af de fem 
lokalforeninger efter en særlig fordelingsnøgle. Denne for-
delingsnøgle var i årets løb genstand for en intens og lang-
varig debat i Hovedbestyrelsen, som også omfattede fem 
særskilte dialogmøder med hver enkelt af lokalforeninger-
nes bestyrelser.

Efter alle synspunkter var indsamlet og fordøjet, satte for-
eningernes formænd og næstformænd sig sammen og blev 
enige om at indstille en ny fordelingsnøgle til Hovedbesty-
relsens beslutning. På Budgetmødet i april godkendte Ho-
vedbestyrelsen den nye fordelingsnøgle, som led i vedta-
gelse af DDS’ budget for 2022/2023.

Den nye fordelingsnøgle er kendetegnet ved, at der er ind-
sat grænser for den enkelte forenings minimums- hhv. mak-
simumsbidrag til DDS. Den indfases gradvist i løbet af det 
næste år.

Årsmøde og konstituering
Årsmødet er betegnelsen for DDS’ generalforsamling, som 

Formand Lars 
Skou Gleerup, 
valgt i Region 

MIDT

Næstformand 
Jørn Bertelsen, 
valgt i Region 

VEST

Benny Hammer, 
valgt i Region 
NORD-ØST

Poul Ejnar  
Jochumsen, valgt 

i Region SYD

Hans Christian 
Teisen, valgt  

i Region ØERNE

Kommitteret  
Peter Sejr,  

valgt af  
medarbejderne
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on til arbejdet i de lokale bestyrelser, samt i øvrigt udbyg-
ge relationerne mellem de folkevalgte, på tværs af forenin-
gernes geografier.

2022-mødet blev holdt i nærheden af Sorø, med det over-
ordnede tema: Biodiversitet, klima og skovbrugsvirksom-
hed – et komplekst samspil – med inspirerende indlæg fra 
professor Katherine Richardson (Københavns Universitet), 
seniorbiolog Thor Hjarsen (WWF), branchedirektør Lærke 
Flader (Træ- & Møbelindustrien/Dansk Industri), samt di-
rektør Anders Frandsen (Dansk Skovforening).

På andendagen var der arrangeret ekskursion om urørt skov 
og produktionsskov til Suserup Skov og Stiftelsen Sorø 
Akademis skove, med direktør Jens Kristian Poulsen (Stif-
telsen Sorø Akademi) som vært og lektor Jacob Heilmann-
Clausen (Københavns Universitet) som faglig guide.

 
De Danske Skovdyrkerforeningers  
Udviklingsfond

Under Halvårsmødets traditionelle festmiddag havde for-
mand Lars Skou Gleerup den særlige glæde at meddele, at 
DDS er modtager af en betydelig testamentarisk gave – og 
at Hovedbestyrelsen dermed havde en spændende opgave 
foran sig. Der er fra giveren ikke stillet nogle særlige krav til 
arvegavens anvendelse, men det stod hurtigt klart for Ho-
vedbestyrelsen, at gaven skal forvaltes med et langt sigte, 
og komme Skovdyrkerne – medlemmerne, foreningerne og 
medarbejderne – til gavn i mange år fremover.

Hovedbestyrelsen har på den baggrund taget beslutning om 
at oprette ’De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklings-
fond’, med arvegaven som kapitalgrundlag. Fonden oprettes 
som en intern fond, hvis formål er at yde økonomisk støtte 
til udviklingsprojekter i Skovdyrkernes fællesskab.

Støtten vil stamme fra det løbende afkast af fondens kapi-
tal. Fonden støtter kun projekter eller aktiviteter, der ind-
stilles af Skovdyrkernes egne organer. Eksterne ansøge-
re kan således ikke komme i betragtning. Fonden vil være 
åben for evt. anden arv, gave og donation.

Det formelle grundlag for fondens drift og administration er 
netop besluttet i Hovedbestyrelsen.

 
Skovridergruppen

Cheferne for de fem lokale skovdyrkerforeninger mødes ca. 
en gang om måneden i regi af Skovridergruppen, for at dele 
viden, koordinere fælles udviklingsprojekter og iværksæt-
te nye initiativer på tværs af foreningerne. Følgende tema-
er var – udover de tidligere nævnte – især på dagsordenen 
i 2021/2022.

MinSkov
Skovdyrkernes fælles medlemsportal findes på MinSkov.dk, 
og den gik vi i luften med i efteråret 2021. Hen over det se-
neste år er portalen blevet udrullet i foreninger, efterhån-
den som medlemmerne bliver klar eller melder sig til. Med 
portalen udnytter vi nye digitale muligheder til at knytte 
medlem og skovfoged tættere sammen, og til en sikker ud-
veksling og arkivering af de dokumenter, der går frem og 
tilbage til det enkelte medlem.

Udviklingen har taget udgangspunkt i brugeroplevelsen, 
hvorefter de tekniske løsninger og integrationen med vo-
res øvrige IT-systemer er blevet etableret. Tilbagemeldin-
gerne fra de medlemmer, som har taget MinSkov i brug, er 
meget positive, og giver os god grund til at videreudvik-
le systemet. Senere på året tilbydes medlemmerne således 

Halvårsmødets deltagere diskuterer produktion og 
biodiversitet i Stiftelsen Sorø Akademis skove.

Cheferne i de fem skovdyrkerforeninger (øverst fra venstre): 
Peder Toftgaard Gregersen, Henrik Fredslund-Petursson, 
Lars Muldbak, Kristian Løkke Kristensen og Michael Sheedy 
Gehlert.
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en opgraderet version af MinSkov med adgang til et dyna-
misk skovkort – og ikke bare en statisk pdf-version. Det er 
direktør Lars Muldbak, der står i spidsen for udviklingen af 
MinSkov.

Certificering
I 2021/2022 satte Skov-
dyrkerne turbo på ud-
viklingen af certificering 
som forretningsområde. 
Vi har længe tilbudt cer-
tificering af vores med-
lemmers skove, i regi af 
vores gruppecertifice-
ring under hhv. PEFC- 
og FSC-ordningerne, 
men efterspørgslen har 
været begrænset. Det 
er den ikke mere – ef-
tersom savværkerne nu 
tilbyder fornuftige tillæg 
på råtræ fra certificerede skove, navnlig på nåletræ.

Skovridergruppen nedsatte i årets start derfor en særlig 
Task Force – bemandet af foreningernes certificeringsan-
svarlige, og med skovrider Henrik Fredslund-Petursson i 
spidsen – med det opdrag at gennemgå og trimme vores 
fælles certificeringskoncept. Arbejdsgruppen har gennem-
trævlet både den gamle og den nye PEFC-standard (indført 
pr. 1. oktober 2022), kørt lean på processerne samt udvik-
let og opdateret de værktøjer og dokumenter, der kræves 
for at gennemføre en certificering både sikkert og til en 
skarp pris. Undervejs er konceptet blevet testet i realtid, 
eftersom mange medlemmer i årets løb har ønsket at bli-
ve certificeret. 

På Skovridergruppens anbefaling har Hovedbestyrelsen i 
øvrigt besluttet, at Skovdyrkerne anbefaler certificering af 
skove med regelmæssig hugst.

Henrik Fredslund-Petursson repræsenterer i øvrigt Skov-
dyrkerne i PEFC’s bestyrelse.

Deltagelse i eksterne udviklingsprojekter
Offentlige myndigheder, interesseorganisationer, univer-
siteter og andre vidensinstitutioner samt praktikere finder 
løbende sammen i store eller mindre projekter, med hen-
blik på at få adgang til ekstern finansiering fra EU’s fonde, 
hjemlige støtteordninger etc. Det gælder i stigende grad 
også projekter indenfor skovbrug, eller hvor skovbrug spil-
ler en særlig rolle. Skovdyrkerne deltager kun, hvis vi mener 
et projekt kan skabe værdi for vores medlemmer – enten 
direkte (fordi medlemmernes skove er involveret) eller indi-
rekte (gennem efteruddannelse, vidensopbygning og me-
todeudvikling).

P.t. er vi involveret i flere sådanne projekter – hvor vores 
egenfinansiering (typisk arbejdstid) leveres af foreninger-
ne. (Se tabel).

Foruden disse store udviklingsprojekter, hvor vi har forplig-
tet os økonomisk, er DDS også involveret i udviklingspro-
jekter, hvor vi sidder i projekternes styre-, følge- eller ar-
bejdsgrupper. Det drejer sig p.t. om:

Miljøstyrelsen: Følgegruppe til projekt om kortlægning af 
naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25-registrering) i pri-
vate skove (forstfuldmægtig Casper Pleidrup).

Naturstyrelsen/Københavns Universitet: Arbejds-
gruppe vedr. opdatering af tal og oplysninger i Skovøkono-
misk Tabelværk (forstfuldmægtig Casper Pleidrup).

Miljøstyrelsen/Københavns Universitet: Sparrings-
gruppe vedr. Skovplan 2022 - Virkemiddelkatalog om frem-
me af biodiversitet i dyrket skov (skovrider Peder Toftega-
ard Gregersen).

Skovdyrkerne anbefaler skove 
med regelmæssig hugst at blive 
certificeret.

Projekt/ Hovedformål Projektsum/løbetid DDS egenfinansiering

LIFE 4Forest

(EU Life; 21 partnere)
Identificere barrierer og samle eksisterende og ny 
viden om naturnær skovdrift.

98 mio. kr.
8 år

200.000 kr.

Robust

(GUDP; 12 partnere)
Forretningsudvikling af skovlandbrug under 
danske forhold 

12 mio. kr.
4 år

160.000 kr.

INNO4est

(Innovationsfonden; 
15 partnere)

Muligheder for integration af hensyn til biodiver-
sitet, næringsstoftilbageholdelse og rekreative 
oplevelser ved skovrejsning med klimaformål.

12 mio. kr. 
4 år

125.000 kr.
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Datterselskaberne

Green Product A/S
Julen og julehandlen var i 2021 stadig præget af corona-
pandemien. Heldigvis ikke med samme grad af nedluknin-
ger og restriktioner som i året forinden, men stadig med 
meget begrænset ferierejseaktivitet hen over juleferien. 
Det betød at mange var hjemme og holde jul, og formo-
dentligt betød det også et større forbrug af juletræer.

Skovdyrkernes handelsselskab for juletræer og klippegrønt, 
Green Product A/S (GP), solgte samlet set godt 10% fle-
re træer i sæsonen, end i sæsonen forud. Det stærke ef-
termarked vi så i 2020 udeblev dog stort set i 2021, og der 
kom desværre til at stå en del oparbejdede træer tilbage på 
paller over hele landet.

For første gang i mange år fik vi den gennemsnitlige salgs-
pris til at stige en lille smule. En positiv ting, der måske er 
det første varsel om at markedet begynder at bevæge sig 
i en mere positiv retning set fra producentens synspunkt.

Klippegrøntmarkedet for nobilis er stadig stærkt, og GP 
solgte alt det nobilis, der var kapacitet til at oparbejde, 
endog til stigende priser.

I 2022 kunne direktør Henning Post og hans salgsteam 
genoptage messedeltagelse og kundebesøgene i Europa, 
som er højt prioriterede. Det giver en vigtig feedback at 
møde kunderne udenfor sæsonen og på deres ’hjemmeba-
ne’, og der tages altid godt imod GP’s medarbejdere over-
alt.

Danish Forestry Extension A/S
I mange år har Skovdyrkerne – i regi af Danish Forestry Ex-
tension – med stor succes arbejdet med såvel teknisk råd-

givning om skovdrift som systemeksport af skovdyrkerfor-
eninger som organisationsform for private skovejere, i både 
Baltikum, på Balkan og i tredjeverdenslande. Over de se-
neste år er konkurrencen om stadigt mindre statslige puljer 
til bistand og rådgivning i udviklingslande desværre blevet 
skærpet. Samtidig stilles der meget store krav til de delta-
gende rådgivervirksomheder i form af levering af ’frivillig-
timer’, som kun store, rendyrkede NGO’er kan levere.

I årets løb stod det klart for DFE’s bestyrelse, at udviklin-
gen på ret kort sigt ville gøre selskabet urentabelt, og det 
blev med ’rettidig omhu’ derfor besluttet at foretage en fri-
villig, solvent likvidation af DFE – hvorefter selskabet i god 
ro og orden har afsluttet og afrapporteret projektporteføl-
jen. Med likvidationen betales aktionærernes (de fem skov-
dyrkerforeningers) indskudskapital tilbage.

DFE’s lukning er også endestationen på en fantastisk rej-
se for alle de medarbejdere i Skovdyrkerne, der over åre-
ne har været udsendt til DFE’s projekter som rådgivere. De 
har først og fremmest skabt værdi for de respektive projek-
ter og lokalt involverede, men i anden række også for DFE 
som organisation, og for de foreninger, som medarbejder-
ne blev udsendt fra. 

En meget stor tak skal lyde til medarbejderne og særligt le-
delsen i DFE gennem tiden – først direktør Karsten Raae og 
siden (fra 2011) direktør Flemming Sehested. 

 
Organisationsudvikling

VidenCentre og personaleseminar
For Skovdyrkernes virke er medarbejderne og deres vi-
den den altafgørende faktor for fremdrift. Derfor bruger vi 
mange ressourcer på fælles organisationsudvikling i form af 
efteruddannelse og videndeling.

Vores videndeling er sat i system – og varetages i regi af 
vores seks forskellige VidenCentre med ansvar for hver sit 
forretningsområde, og hver tilknyttet en ’værtsforening’: 
VidenCenter Skovdyrkning (Nord-Øst), VidenCenter Råtræ 
(Midt), VidenCenter Juletræer (Øerne), VidenCenter Klip-
pegrønt (Midt), VidenCenter Flis (Vest) og VidenCenter 
Landskab (Vest). VidenCentrene planlægger hver en ræk-
ke aktiviteter indenfor deres fagområde – f.eks. temada-
ge, workshops og ekskursioner – og disse aktiviteter ud-
gør herefter ’rygraden’ i vores fælles efteruddannelsesplan.

En særlig begivenhed var et vellykket to-dages kursus i ef-
teråret 2021 om (1) biodiversitet i den dyrkede skov kombi-
neret med (2) håndtering af risikotræer – arrangeret af Vi-

2021-sæsonen bød på prisstigninger på juletræerne for første 
gang i mange år.



16    Beretning DDS — 21/22

Beretning 2021/22

denCenter Skovdyrkning og med forskere fra Københavns 
Universitet som undervisere.

Til efteruddannelsesplanen hører også to faste aktiviteter, 
nemlig et årligt introduktionskursus for nye medarbejdere 
og det årlige personaleseminar – begge arrangereret af Se-
kretariatet.

Personaleseminaret blev i år afviklet på Bygholm Park i 
Horsens – og blev indledt med oplæg og debat om den 
hjemlige skov- og naturpolitiske arena. Det skete under tit-
len ’Hvor skal træet komme fra i fremtiden?’ Vi havde invi-
teret fire markante profiler til at fremlægge deres (og deres 
organisationers) perspektiver på skov- og naturforvaltning 
anno 2022, nemlig direktør Anders Frandsen, Dansk Skov-
forening, skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlan-
det, direktør Poul Erik Lauridsen, Klimaskovfonden, samt 
seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden. 
Den livlige debat blev meget dygtigt modereret af udvik-
lingsdirektør Laura Hoffman fra Tænketanken Frej.

Som altid var der også nyt fra foreningerne – men i år i et 
nyt format: ’Cheferne på Grill’en’ – mens hhv. VidenCenter 
Råtræ og VidenCenter Klippegrønt havde arrangeret to rig-
tig gode seminarekskursioner.

Under aftenens festmiddag kårede vi som traditionen by-
der Årets Skovdyrker.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
2022

Med 2-3 års interval måler vi på medarbejdernes trivsel. Det 
gjorde vi igen i forsommeren 2022 – vel vidende, at det 

Årets Skovdyrker 2022
Årets Skovdyrker er en ærestitel – 
og har en helt særlig værdi, fordi 
man bliver indstillet til titlen af kol-
legerne i Skovdyrkerne.

Kåringen er et af højdepunkter-
ne på personaleseminaret. I år var 
kåringen dog en særlig udfordring, 
eftersom Årets Skovdyrker, skov-
foged Jakob Nielsen, Skovdyrker-
ne Øerne, ikke kunne deltage i se-
minaret.

Sekretariatschef Kristian Gernow 
måtte derfor holde kåringstalen 
(hvor spændingen udløses) for kol-
legerne, hvorefter Jakob blev rin-

get op og fik overbragt det gode 
budskab. Beviset for hæderen blev 

overrakt senere. På beviset er bl.a. 
gengivet disse udpluk af kolleger-
nes indstilling: 

• Årets Skovdyrker er en rollemo-
del for, hvordan en rigtig skov-
dyrkerskovfoged skal agere, og

• Årets Skovdyrker har den fagli-
ge værktøjskasse er i orden, men 
næsten endnu vigtigere er, at 
kompasretningen altid er rigtig 
– det er medlemmets interesser, 
der styrende.

Stort tillykke til Jakob!

Skovfoged Jakob Nielsen blev kåret 
som Årets Skovdyrker 2022

Introduktionskursus for nye medarbejdere og elever: 
Velkommen til Skovdyrkerne!
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skete på bagkant af de mest travle år i Skovdyrkerne i ny-
ere tid.

Hen over sommeren blev besvarelserne på undersøgelsen 
analyseret af en ekstern konsulent – og efter præsentati-
on for både skovridergruppen og Hovedbestyrelsen er re-
sultaterne blevet gennemgået ved personalemøder i lokal-
foreningerne.

I løbet af 2022/2023 vil resultaterne blive videre bearbej-
det lokalt og omsat til handlingsplaner i foreningerne.

Fremtidens medarbejdere i Skovdyrkerne
Som en af de ’store’ skovbrugsvirksomheder herhjemme 
påtager Skovdyrkerne sig gerne et ansvar for at skabe gode 
muligheder for unges uddannelse indenfor skovbrug – dog 
med fokus på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør. 
Vi tilbyder således praktikpladser i foreningerne til SLing-
studerende på tredje uddannelsesår.

Der er vigtigt, at praktikværten og den studerende har af-
stemt ønsker og behov inden praktikforløbet starter, og 
derfor deltager Skovdyrkerne i den såkaldte ’Praktikvært-
aften’, som Skovskolen arrangerer. I 2022 er der for før-
ste gang studerende fra både Nødebo og fra Eldrupgaard 
på Djursland, der søger praktikpladser, og derfor også be-

hov for flere praktikpladser. I forlængelse af de to praktik-
værtaftener og den efterfølgende dialog med de studeren-
de, fik vi fyldt vores praktikpladser op med nogle ivrige og 
dygtige studerende. 

Vi ser frem til samarbejdet – som erfaringsmæssigt kan ud-
vikle sig til en senere ansættelse et sted i organisationen.

Klar til rykind af studerende ved Praktikværtaften 2022.

VidenCenter Råtræ deler viden om aptering på årets Personaleseminar. 
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Sekretariatet
Sekretariatets mission er at skabe gennemslagskraft og 
sammenhængskraft på tværs af Skovdyrkerne.

Opgaverne
I overskrifter betyder det, at Sekretariatet varetager:

• Den fælles markedsføring, profilering og kommunikation
• Politisk interessevaretagelse
• Beskyttelse af Skovdyrkernes fælles brand
• Løbende opfølgning på fælles og lokale strategier
• Servicering af Skovdyrkernes organisation: Hovedbesty-

relse, lokalforeninger og skovridergruppe
• Facilitering af tværgående videnopsamling, videndeling 

og efteruddannelse)
• Fælles personalepolitik
• IT-strategi, øvrige stabsfunktioner og drift af Sekretari-
at og Udviklingsfonden.

Til drift af Sekretariatet hører bl.a. regnskabsfunktionen, 
som er outsourcet til Skovdyrkerne Nord-Øst, og en række 
øvrige administrative opgaver (diverse registreringsopgaver 
m.v.), som er outsourcet til Skovdyrkerne Midt.

Organisation
Efter flere år med samme besætning blev 2021/2022 præ-
get af flere ændringer i Sekretariatets medarbejderstab. 
Foruden tidligere nævnte fastansættelse af Samuel Schri-
ver gik således skovrider Torsten Hansen på pension efter 
36 års tjeneste. Han blev afløst af forstfuldmægtig Casper 
Pleidrup, der kom fra flere års virke som juletræsskovfoged 
i Skovdyrkerne Midt.

I foråret tog vi endvidere afsked med projektleder Anders 
Jensen, der ønskede nye udfordringer. De opgaver, som 
Anders varetog, er efterfølgende ’hjemtaget’ af forenin-
gerne (økonomi/controlling) eller outsourcet til eksterne 
leverandører (IT).

Med udgangen af regnskabsåret beskæftigede Sekretaria-
tet således 3,45 årsværk, mod 4,35 årsværk året før.

Holdopstillingen 2022:

Ressourceforbrug
Aktivitetsniveauet i Skovdyrkernes fællesskab var forrige år 
delvist påvirket af coronarestriktionerne. I 2021/2022 kom 
det, som det fremgår af beretningen, tilbage på et mere 
normalt niveau. Således balancerede DDS’ økonomi med en 
omsætning på 5,7 mio. kr., mod 5,4 mio. i 2020/2021.

Servicebidraget fra foreningerne blev i regnskabsåret 
2021/2022 anvendt og fordelt til nedenstående aktiviteter.

Sekretariatschef  
Kristian Gernow

Forstfuldmægtig  
Casper Pleidrup

Redaktør/ 
kommunikationsmedarbejder 

Jens Mathiasen

SoMe- 
projektmedarbejder  

Samuel Schriver

25%

18%

27%

19%

11%
Markedsføring

SkovdyrkerenOrganisations-
udvikling

Produkt-
udvikling/

videndeling

Politik m.v.
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træer og pyntegrønt, kørt så mange kilometer på landeve-
jen … og snakket så meget om, hvor hektisk det har været.

De fem skovdyrkerforeninger leverer tilsammen den største 
omsætning i Skovdyrkernes historie – i alt 649 mio. kr., en 
fremgang på 12% fra året før.

Ved indgangen til året var det svært at forestille sig, at ef-
terspørgslen efter skovens produkter, og i anden række 
Skovdyrkernes ydelser til skovejerne, slet ikke var ’maxet’ 
ud endnu, og at også dette år skulle blive så hæsblæsen-
de travlt. Men sådan blev det. Sjældent før har vi skovet så 
meget træ, hugget så meget flis, plantet så mange planter 
i skoven eller det åbne land, høstet og solgt så mange jule-

Over stok og sten 
er det gået …
Gode salgspriser på skovens produkter og øget aktivitetsniveau i foreningerne løftede 
Skovdyrkernes samlede omsætning til rekordniveau. Når det går hurtigt, er der dog også 
risiko for at få buler i hatten.

Stor cadeau til alle medarbejdere i Skovdyrkerne, der endnu engang har leveret  
en fantastisk indsats. Pulsen har været høj; vi går efter at få den lidt ned igen.
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I fire af de fem foreninger har top- og bundlinie samme for-
tegn, mens en af foreningerne slog en ordentlig skævert, pri-
mært p.g.a. store udsving i flispriserne og en problematisk ri-
sikostyring. De enkelte foreningers resultater ser således ud: 

Resultat 2021/2022 (efter skat; 1.000 kr.)

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 1.364

Skovdyrkerforeningen Vestjylland 2.262

Skovdyrkerforeningen Midt 557

Skovdyrkerforeningen Syd 1.093

Skovdyrkerforeningen Øerne -3.219

Samlet 2.058

Kigger man kun på de fire skovdyrkerforeninger med positi-
ve resultater, realiserer de tilsammen en omsætning på 451 
mio. kr. og heraf et samlet resultat på 5.277 tkr. Overskud-
det i de fire foreninger udgør således 1,2% af omsætnin-
gen, hvilket er på niveau med sidste års tal.

En resultatgrad på 1% betragter vi under normale omstæn-
digheder som tilfredsstillende, idet foreningerne opererer 
som medlemsejede non-profitorganisationer, hvor pengene 
ligger bedst i medlemmers lommer, og hvor der kun er brug 
for et mindre overskud til løbende at lægge til egenkapita-
len og til investering i medarbejderne. For foreninger med 
behov for styrkelse af egenkapitalen gælder dog, at indtje-
ningsgraden skal øges i en periode.

Der knytter sig enkelte kommentarer til foreningernes 
2021/2022-resultater.

Udviklingen i lokalforeningerne
For andet år i træk kommer Skovdyrkerne Nord-Østjyl-
land ud med et resultat på over 1 mio. kr. Den turn-around, 
som man tog fat på i 2019/2020, må dermed siges at have 
’bidt sig fast’ – og med den gode udvikling foreningen er 
inde i, vil man indenfor en overskuelig fremtid være helt fri 
af krisen. Foreningen har et stabilt medlemsantal og den 
’sivende’ tendens, der har været i nogle år, ser ud til at være 
stoppet.
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I årets løb er der netto ansat yderligere en skovbrugsfaglig 
medarbejder i foreningen – dels i erkendelse af, at forenin-
gens eksisterende medarbejdere har løbet meget stærkt i 
flere år, og dels for at være i stand til at samle yderlige-
re vækst op.

Skovdyrkerne Vestjylland har hele året ligget i overha-
lingsbanen – og både omsætning (153 mio. kr.) og resul-
tat ender rekordhøjt. Foreningen erkender, at ’indtægterne 
er løbet fra omkostningerne’ – altså at organisationen har 
overpræsteret, og at der er behov for at rebalancere akti-
viteter og bemanding. Med andre ord: Nye kolleger søges!

Medlemstallet er konstant, dog med en mindre afgang af 
de små ejendomme. Dette mere end opvejes af tilgang af 
større ejendomme, særligt >100 ha, således at skovarea-
let under forvaltning fortsat er i stigning, og nærmer sig 
24.000 ha. 

I Skovdyrkerne Midt skuffede juletræs- og klippegrønt-
forretningerne, som landede under budget, primært p.g.a. 
stigende fragtomkostninger. Til gengæld har råtræ og flis 
overgået forventningerne, således at man samlet set lander 
et tilfredsstillende positivt resultat.

At det ikke bliver et rekordresultat skyldes også, at forenin-
gen i årets løb har ansat både en forstfuldmægtig og en 
skovfogedassistent i nyoprettede stillinger.

Foreningen har i årets løb afviklet markant flere medlemsar-
rangementer (foredrag, markvandringer, ekskursioner m.v.) 
end tidligere – dels for at fastholde medlemmernes interes-
se og tilknytning til foreningen, dels for at hjælpe dem til at 
træffe de bedste beslutninger i skoven.

For Skovdyrkerne Syd er året også gået godt. På alle øko-
nomiske målepunkter ligger man således over det forven-
tede. Resultatet er skabt på baggrund af et fornuftigt ak-
tivitets- og indtjeningsniveau på alle forretningsområder, 
men særligt afsætningen af nåletræ har bidraget positivt 
til årets resultat.

I det forgangne år har foreningen ansat to nye skovbrugs-
faglige medarbejdere – men har på trods heraf stadig 
usædvanligt travlt.

Med et stort antal små skovejere som medlemmer anser 
man nedgangen i medlemstallet som en naturlig del af 
strukturudviklingen i jordbruget. Man kan dog glæde sig 
over en flot arealmæssig fremgang på over 6%.

De seneste år har Skovdyrkerne Øerne forfulgt en vækst-
strategi, med en målsætning om en stærkt forøget omsæt-
ning. Det har bl.a. udmøntet sig i, at en lang række projek-
ter er aftalt som netto-på-rod, d.v.s. med en på forhånd 
aftalt afregningspris.

I årets løb blev man desværre hårdt ramt af stigende ef-
terspørgsel og stigende priser på flis, idet man for at skaf-
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fe den nødvendige mængde flis blev nødt til, af flere om-
gange, at opjustere den netto-på-rod-pris, som blev tilbudt 
kunder og medlemmer. For at opfylde leveringsforpligti-
gelserne overfor værkerne var det desuden nødvendigt at 
købe større mængder flis hos underleverandører til mar-
kedspris. Denne ’dobbelte uppercut’ betød, at dæknings-
bidraget på flisforretningen blev væsentligt reduceret i for-
hold til det budgetterede.

Foruden flisen, trak også entreprenørydelser og juletræer 
ned i foreningens dækningsbidrag – også her p.g.a. kom-
binationen af opgaver udført i fast pris og stærkt stigende 
omkostninger, bl.a. til brændstof og fragt.

Bestyrelsen betegner det samlede årsresultat som særde-
les utilfredsstillende – og har besluttet at ophøre med net-
to-på-rod-projekter, at styrke risikostyringen og genbesø-
ge strategien. Desuden er der indført ansættelsesstop.

Udviklingen i foreningens medlemsantal og medlemsareal 
var desværre vigende i 2021/2022.

Samlet set står Øerne i en udfordrende situation, der også 
kræver mange ressourcer at håndtere. Men planerne er på 
plads for at skabe en lønsom drift. Der budgetteres i inde-
værende år med et resultat på 1,8 mio. kr. (f.skat).

Skovdyrkerne – samlet set
I et samlet overblik er Skovdyrkernes 2021/2022-nøgletal 
således:

Regnskabsåret 
2021/2022

Regnskabsåret 
2020/2021

Medlemmer 4.063 4.150

Tilknyttet areal 83.260 ha 82.905 ha

Ansatte 90 88

Omsætning 649 mio. kr. 579 mio. kr.

Resultat 2,1 mio. kr. 6,5 mio. kr.

Det er navnlig glædeligt, at der er en lille fremgang i Skov-
dyrkerens samlede medlemsareal. Det er ikke en eksplosiv 
udvikling, men efter flere år med stagnation er det dejligt 
at kurven går op.

Tallene viser desuden, at gennemsnitsstørrelsen på vore 
medlemmers ejendomme er steget til 20,5 ha.

En positiv hældning er der også på omsætningskurven. 
Over de sidste tre år er vi vækstet med knap 22%. Vi er dog 
meget bevidste om, at væksten i overvejende grad skal til-

skrives de positive konjunkturer, som vi har oplevet i de sid-
ste år – og at vi lige om lidt vil opleve fald i efterspørgsel og 
salgspriser, og dermed en lavere aktivitet.

Det har vi prøvet før, og det indretter vi os efter.

 Skovens bedste (sammen)hold

Uanset om konjunkturerne er med os eller mod os, er det 
Skovdyrkernes vigtigste opgave at være tæt på vores med-
lemmer, at levere rådgivning af høj faglig kvalitet og der-
med at skabe merværdi for den enkelte ejer. Vores styrke 
er først og fremmest vores viden, men uden rummelighed, 
menneskeligt overskud og evne til at forstå andres ønsker 
og behov, kan vi ikke lykkes med denne kerneopgave.

I den helt ekstremt travle periode, som Skovdyrkerne har 
oplevet de sidste par år, er alle i Skovdyrkerne i den grad 
blevet testet – naturligvis på faglighed, men i endnu højere 
grad på de nævnte medmenneskelige kapaciteter.

I Skovdyrkerne har man ikke bare fagfolkene på sin side – 
fagfolkene har også gode kolleger omkring sig. Og det har 
været guld værd i 2021/2022. Alle i Skovdyrkerne kan være 
vanvittigt stolte af den indsats, der er ydet, og de resulta-
ter, der er skabt – både alene, sammen i teams og i forenin-
gerne. Det kunne ikke lade sig gøre uden at alle tager et 
stort individuelt ansvar, støtter hinanden og løfter i flok. 
Især når alt er ’på kogepunktet’.

De Danske Skovdyrkerforeningers Hovedbestyrelse takker 
hermed alle medarbejdere i Skovdyrkerne for en ekstraor-
dinær indsats i det forgangne år!
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