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Kampen bølger frem og tilbage, og det vil den formo-
dentlig blive ved med. Vi giver en situationsrapport samt 
nogle gode råd og henstillinger til den fornuftige skovejer.

Generelle regler
Som udgangspunkt er skovbruget et erhverv på linie 
med landbrug og anden produktionsvirksomhed. Det 
betyder, at man har ret til, ved beregningen af den skat-
tepligtige indkomst, at fradrage ”driftsomkostninger, 
dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhver-
ve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinæ-
re afskrivninger” (Statsskattelovens §6). 

Det bemærkes, at alle indtægter fra skovdriften er skat-
tepligtige. Også hvis der er tale om et hobby-betonet 
skovbrug, hvor udgifterne ikke kan fradrages. 

Et underskud kan fratrækkes i anden indkomst, f.eks. løn-
indkomst, ligesom det kan overføres til fradrag hos ægte-
fællen eller fremføres til fradrag i senere års indkomster.

Disse tilsyneladende enkle regler giver imidlertid an-
ledning til megen fortolkning. For at acceptere fradrag 
kræver skattevæsenet, at der er en kvalitativ forbin-
delse mellem den indkomst, som er skattepligtig, og de 
udgifter, der ønskes fradraget. Eller med andre ord: At 
de udgifter, der afholdes, er med til eller nødvendige for 
at erhverve, sikre og vedligeholde indtægterne. 

Erhverv kontra hobby
Som nævnt I begge virksomhedstyper skal overskud/
nettoindtægt beskattes, jævnfør Statsskattelovens §4, 
mens der alene vil være fradrag for virksomhedens un-
derskud i anden indkomst, hvis der er tale om erhvervs-
mæssig virksomhed. Hvis skovdriften giver overskud, er 
der naturligvis intet problem. Hvis man derimod træk-
kes med underskud år efter år, begynder problemerne. 

Det vigtige er ikke, at virksomheden giver overskud i de 
fleste år, men at den er indrettet og drives med det 
formål at give overskud på længere sigt. 

Det er oplagt, at en nytilplantet skov ikke kan give over-
skud i de første mange år. Men udgifterne skal være rime-
lige, og de skal afholdes med henblik på at opnå indtægter 
i fremtiden. Det betyder blandt andet, at en skovrejsning 
ikke kan anlægges som en ren lystskov, men skal være 
anlagt med henblik på en rationel produktion i fremtiden.

Skov og SKAT
Der foregår en løbende ’kamp’ mellem skovejerne og SKAT om, hvorvidt driften af ejen-
dommene kan karakteriseres som erhverv eller som hobby-virksomhed. Kampen handler 
ikke mindst om, hvilke udgifter der kan trækkes fra i driften.
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Hvad kan du selv gøre?  
– gode råd
Der er altid tale om et skøn 
hos skattevæsenet, hvor man 
lægger vægt på en række for-
hold. Her skal man være op-
mærksom på, at SKAT i de 
senere år har centraliseret og 
specialiseret kontorernes virksomhed, og man må grad-
vis forvente en skarpere behandling. Blandt de faktorer, 
som man lægger vægt på, er

• Om der er udsigt til, at skoven før eller siden vil give 
overskud, og at nuværende underskud er forbigående

• Om der før købet (hvis der er tale om relativ nyind-
købt skov) har været lagt budgetter og er foretaget 
lønsomhedsvurderinger 

• Om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at 
drive virksomheden, eller om virksomheden har en 
naturlig sammenhæng med skatteyderens eventu-
elle øvrige indtægtsgivende virksomhed 

• Om der er andre end erhvervsmæssige formål med 
virksomheden 

• Om skatteyderen ikke i større omfang har anvendt 
visse af virksomhedens aktiver til privat brug 

• Om virksomhedens omfang/varighed er af en vis 
størrelse 

• Om virksomheden har den fornødne intensitet og 
seriøsitet 

• Om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af 
den pågældende art 

• Om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige 
standard, der er gældende for erhvervet 

• Om virksomheden i givet fald kunne sælges til tred-
jemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud i 
tredjemands øjne har en potentiel indtjeningsværdi

Ingen af disse kriterier er dog i sig selv afgørende, og der 
bliver foretaget en samlet vurdering. Men man bør sikre 
sig, at der kan svares positivt til de fleste af de nævnte 
spørgsmål. 

Hvis en afgørelse går én imod, forlanger man normalt 
syn og skøn. Her vil den skovbrugskyndige syn- og 
skønsmand normalt lægge vægt på, om driften er pro-
fessionel og lever op til den faglige standard, som er nor-
mal i erhvervet. Samt at den sigter mod at at opnå et 
rimeligt driftsresultat. 

Et særlig ømt punkt er jagten. Der er dom for, at en ejer 
ikke beskattes af værdien af egen jagt. Men det kan be-
tyde, at det kan være problematisk at fradrage større 
udgifter til vildtpleje og andre jagtfremmende foran-
staltninger. Samme betænkelighed behøver man ikke at 
have, hvis man lejer jagten ud. 

Hvilke udgifter kan  
fradrages?
I den situation, hvor driften 
er accepteret som erhverv, er 
det alligevel vigtigt, at man er 
rimelig med de udgifter, der 
medtages, og ikke forsøger 
at medtage udgifter, som kan 
karakteriseres som private og uden sammenhæng med 
driften og de fremtidige indtægtsmuligheder. 

Det er klogt ikke at gå til grænsen, men at anvende 
en vis selvjustits og undlade at fratrække tvivlsomme 
udgifter. 

Ovenfor er nævnt udgifter til vildtpleje, som bør do-
seres med en vis tilbageholdenhed. Det kan også være 
problematisk med udgifter, som alene har til formål at 
gøre ejendommen mere attraktiv. Som altså udeluk-
kende har karakter af kapitalpleje og ejendomsværdi-
opbygning.

Sådanne udgifter opfylder formelt set ikke Statsskat-
telovens kriterier for fradrag, men medtages (og accep-
teres eller overses) ofte alligevel. 

Det kan her være vigtigt at skelne mellem, om formålet 
er at glæde ejeren selv eller at glæde almenheden. Og 
det er klart bedst, hvis tiltagene glæder almenheden. 
Eller begge parter.
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Nye regler for natur-  
og publikumstiltag
Der kom i 2010 en afgørelse 
fra Skatterådet, der betyder, 
at tiltag, der gør ejendom-
mene mere attraktive for al-
menheden, fremover betrag-
tes som fradragsberettigede. 
Det vil f.eks. sige p-pladser, skovlegepladser, bålhytter, 
shelters, borde og bænke eller lignende.

Det samme gælder formodentlig naturprojekter. Vi fore-
slår, at man også fradrager sådanne udgifter – forudsat 
at de har et rimeligt omfang i forhold til driften. 

Den forrige skatteminister udtalte: ”Regeringen ønsker 
at fremme natur- og miljøprojekter, og det er altid po-
sitivt, når lodsejere åbner op for offentligheden og del-
tager i naturplejeprojekter. Jeg forventer at denne nye 
linje fra SKAT vil give landbruget fornyet appetit på rol-
len som naturforvalter”. Den nye regering tilslutter sig 
formodentlig dette synspunkt.

Men der er afgjort en grænse, der ikke skal overskrides. 
Hvor den ligger, er dog ikke helt klart. Hvis man er usik-
ker på, om en større, konkret udgift vil være fradrags-

berettiget, og man ønsker at undgå usikkerheden, kan 
man indhente et bindende svar fra SKAT inden arbejdet 
påbegyndes. SKAT skal svare inden tre måneder.

Læs også artiklen på næste side, om ”Ejendomsvurderin-
gen 2012”.
 

Normal skattebehandling for erhvervsmæssigt skovbrug

• Genplantningsomkostninger efter fældning:  ......................................................................................... Fuldt fradrag 

• Kulturpleje og bevoksningspleje – herunder forbedring:  ..................................................................... Fuldt fradrag 

• Omkostninger til vedligeholdelse af veje, vandløb, hegn m.m.:  ........................................................... Fuldt fradrag 

• Omkostninger til fældning m.m.:  ........................................................................................................... Fuldt fradrag 

• Omkostninger til køb af rådgivning m.m.:  ............................................................................................. Fuldt fradrag 

• Omkostninger til driftsplanlægning og kort, inkl. grønne driftsplaner:  ................................................ Afskrivning over 10 år 

• Omkostninger til anlæg af nye veje:  ...................................................................................................... Afskrivning over 10 år 

• Omkostninger til nyplantning på landbrugsjord, hvor der pålægges fredskovspligt:  .......................... Afskrivning over 5 år  
– dog kan udgifter på under 25.000 kr. fratrækkes fuldt i anlægsåret

• Omkostninger til nyplantning af juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift på landbrugsjord:  ............ Afskrivning over 5 år  
– dog kan udgifter på under 25.000 kr. fratrækkes fuldt i anlægsåret

• Omkostninger til nyplantning på landbrugsjord, hvis der ikke pålægges fredskovspligt:  ................... Ingen fradrags- eller
  afskrivningsmuligheder 
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Som udgangspunkt foretages vurderingen som en re-
gulering af den gældende vurdering. Der reguleres med 
den udvikling i prisforholdene, som SKAT kan udlede af 
statistikken for ejendomshandler frem til oktober 2012.

For at få et så godt grundlag som muligt for vurderingen, 
bør du henvende dig til SKAT, hvis der i skoven er sket 
væsentlige ændringer siden sidste vurdering (fra den 1. 
oktober 2010).

Skovdyrkerne anbefaler derfor, at du henvender dig på 
forhånd, hvis der har været vigtige hændelser på ejen-
dommen, som f.eks. hvis

• Skovarealet har ændret sig

• Ældre bevoksninger er erstattet af nykulturer (la-
vere vurderede)

• Nåletræsbevoksninger er erstattet af løvtræbevoks-
ninger (lavere vurderede)

• Pyntegrøntarealer er blevet til almindelige skovare-
aler (lavere vurderede)

• Bevoksede arealer er erstattet af ubevoksede arealer 
(lavere vurderede)

• Bevoksninger er blevet ødelagt eller hullede på 
grund af stormfald (giver lavere vurdering)

• Sundhedstilstanden er blevet ringere på grund af 
sygdom eller skadedyr (giver lavere vurdering)

Henvendelse kan give anledning til, at der udsendes et 
skovskema, som du så skal udfylde og indsende til SKAT.

Ved 2012-vurderingen kan den nye ejendomsværdi få 
betydning f.eks. ved generationsskifter, mens grundvær-
dien har betydning for ejendomsskatterne i 2014 og 2015.

2012-vurderingen meddeles til skovejere i foråret 2013. 
Der er klagemulighed med frist indtil den 1. juli 2013.

Ejendomsvurderingen 2012
SKAT er ved at forberede vurderingen af skove og landbrugsejendomme pr. 1. oktober 
2012. Har din ejendom ændret karakter i form af f.eks. nyplantninger eller fældning, så an-
befaler SKAT at du henvender dig, så ejendomsvurderingen kan blive så præcis som muligt.  

Mere info
Har du spørgsmål eller er der oplysninger, som du mener skal med i den nye vurdering, kan du henvende dig følgende steder:

• Skattecenter Korsør: Jeanette Bjaldby Rosquist tlf. 72 37 33 78  (Skove på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm)

• Skattecenter Korsør: Hans Bjørnø tlf. 72 38 74 60  (Skove på Øst- og Sydfyn)

• Skattecenter Haderslev: Viggo Johannsen tlf. 72 38 33 86  (Skove på Vestfyn og Syd- og Sønderjylland)

• Skattecenter Herning: Knud Krogstrup Christensen tlf. 72 38 14 43  (Skove i Vest- og Midtjylland)

• Skattecenter Århus: Peder Porse tlf. 72 38 81 42  (Skove i Østjylland)

• Skattecenter Ålborg: Torben Jacobsen  tlf. 72 37 68 02  (Skove i Nordjylland)
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Af Rasmus Fejer Nielsen (rfn@skovdyrkerne.dk)

Ryd op hvert år
Først og fremmest er det en god idé at rydde 
op i kemien hvert år. Så ved du hvad du har, 
og evt. i hvilken rækkefølge det skal bru-
ges. Lige nu gælder f.eks at Karate til lu-
sesprøjtning med gamle etiketter kun er 
godkendt frem til 2. september i år.

EU´s nye pesticidforordning fra 14. juni 
2011 har strammet yderligere op i opbe-
varingen af kemi. Forordningen betyder, 
at 6 måneder efter et middel udløber, må 
det ikke længere anvendes og 18 måneder 
efter udløb må det ikke ligge på lager. God 
praksis indebærer at du:

• Kontrollerer registreringsnumre på dunke

• Bruger de ældste midler først

• Noterer evt. udløbsdato på dunkene.

• Er forsigtig med indkøb af midler, tæt på udløb

• Bruger www.middeldatabasen.dk til at tjek-
ke midlernes udløbsdato

Det er registreringsnummeret der tæller
Lidt paradoksalt kan identiske midler med identisk ak-
tivstof og formulering have forskellig godkendelse. 

Hold dine juletræer og dit 
klippegrønt rent – lovligt
Som producent af juletræer eller klippegrønt skal du holde dig opdateret om hvilke midler 
der er godkendte. Står du med ukrudt eller skadevoldere i din kultur hvor du er i tvivl om 
’angrebsvinklen’, er det altid en god idé at spørge din skovfoged om råd.

Billedet venligst udlånt af egedal.dk
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Græsser

Bjergrørhvene

Bølget bunket

Hanespore

Hestegræs, krybende

Hundegræs

Kvik, alm.

Lysesiv

Mosebunke

Rajgræs, alm.

Rapgræs, enårig

Urter

Brandbæger

Bregne, ørne

Brombær

Burresnerre

Bynke, grå

C. Bakkestjerne

Dueurt

Fuglegræs

Gederams

Gåsefod, hvidmelet

Hindbær

Hyrdetaske
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Skræppe

Snerle, ager

Tidsel, ager
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aj og evt. 
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pelse af en- og flerårige græ
sser. M

aj - juli. 
1,5 l/ha.

D
iflufenican. 0,4 l/ha. M

edio m
arts.

5 l/ha. M
aj - juli. Effektivt græ

sm
iddel. 2,5 l/ha nok 

til til flere arter.

D
osering øget fra 0,25 l til 0,4 l. 

30 gr/ha. A
pril-m

aj. Før udspring. N
obilis kun i 

foråret. Ikke i væ
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3-4 l/ha. U
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1-2 l/ha. Forår før udspring. Efter afm
odning. 

A
fskæ

rm
et hele væ

kstsæ
sonen.

M
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Pistol
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M
etaxon m

.fl. (M
CPA

)
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G
lyphosat (bioform
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Logo
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Q
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ltra

O
versigt over godkendte m
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abel m

idler til ukrudtsbekæ
m

pelse i nobilis og nordm
annsgran
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Registreringsnummeret er nemlig afgørende for, om der 
er tale om et godkendt middel. F.eks har Topstar til top-
skudsregulering en off-label godkendelse mens Pom-
oxon ikke har.

Godkendte midler i nordmannsgran og nobilis
I tabellen på næste side (side 8) vises en oversigt over 
godkendte ordinære og offlabel midler til ukrudtsbe-
kæmpelse i nordmannsgran og nobilis. Midler vist med 
grøn er godkendt i nordmannsgran, mens midler god-
kendt i nobilis er vist med blå. Farverne er placeret ud 
for de ukrudtsarter, hvor midlet ventes at have en god 
renholdelseseffekt. 

Om off-label godkendelse (minor use)
En del sprøjtemidler i juletræsbranchen anvendes under 
off-label godkendelse, som er en speciel godkendelse 
fra Miljøstyrelsen, der gør det lovligt at anvende midlet. 
Kemikaliefirmaet kan imidlertid ikke holdes ansvarlig 
for eventuelle sprøjteskader, der måtte opstå som følge 
af sprøjtemidlet. 

Nyt om insekticider
Cyperb er under revurdering og formentlig på vej ud. 
Cyperb kan stadig anvendes, men ikke længere købes.
 
Brugen af Fastac er indskrænket og midlet er kun god-
kendt til anvendelse mod snudebiller og i skovet træ.

Merit turf – er off-label godkendt til bekæmpelse af 
oldenborrelarver i nordmannsgran og nobilis. Dosis 30 
kg/ha i maj-juli.

Doseringen af Karate er reduceret og kun dunke med 
gamle etiketter (reg nr. 51-32) kan lovligt anvendes i en 
dosis på 0,6 kg/ha frem til 2. september 2012. For dunke 
med nye etiketter er den godkendte dosering 0,4 kg/ha. 
Denne dosering forventes ikke at have en tilstrækkelig 
effekt i bekæmpelse af ædelgranlus og viklere. 

Medmindre der kommer nye midler til, vil branchen reelt  
stå uden effektivt insekticider til bekæmpelse af ædel-
granlus.

Nyt om herbicider
Den godkendte dosering af Metaxon, der især bruges til 
bekæmpelse af padderok er nedsat til 1 l/ha fra 1,33 l/ha.
Titus som var skånsomt og derfor et velegnet middel til 
sommersprøjtning, kan lovligt kun anvendes frem til 15. 
september i år. Derefter bliver det forbudt at anvende 
Titus. Eagle som har været anvendt mod tokimbladet 
ukrudt udgår ligeledes i løbet af 2012. 

Matrigons godkendelse ændres til kun at omfatte den be-
stemte formulering Matrigon 72 SG. Den nye formulering 
er ikke flydende som den gamle, men et granulat med 
720 g aktivstof pr. kg. Prisen vurderes at ligge i samme 
leje som førhen. 578 kr./ha mod nu 502 kr./ha.

Agil 100 EC har fået off-label godkendelse. Midlet er et 
’nyt’ systemisk middel til en- og flerårige græsser. Kom-
bineret med sidste års godkendelse af Focus Ultra er der 
ret gode muligheder for at bekæmpe græsser. Effekten 
af Agil er indtil videre dokumenteret på kvik, spildkorn 
og hanespore. Midlet optages gennem græssets blad og 
stængel og efter 1-2 uger ses begyndende rødfarvning 
i ukrudtet. Max doseringen er 1,5 l/ha, men 0,75 l/ha 
vurderes at være nok til f.eks hanespore. 

Topstar er tilbage på positivlisten
Juletræsbranchen har nu dokumenteret effekt af flere 
nye midler og grundlaget for en ansøgning er på plads. 
Samtidig er aktivstoffet NAA i Topstar tilbage på posi-
tivlisten. Det er glædeligt og af stor betydning at Top-
star (NAA) er genoptaget på EU’s positivliste pr. 1. janur 
2012 og godkendt frem til 31. december 2015. Bemærk 
Pomoxon er ikke optaget.

Husk at føre sprøjtejournal  –  
eller lad Skovdyrkerne gøre det for dig
Hvis du har mere end 10 ha dyrket areal, har du pligt til 
både at føre og indberette sprøjtejournal. Nordmanns-
gran og pyntegrøntkulturer tæller med i det dyrkede 
areal. Det betyder, at du en gang om året skal indberette 
forbruget af sprøjtemidler til Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Du kan gøre det online på https://
sprojtejournal.fvm.dk. Læs mere om renholdelse og 
dyrkning på: www.dyrkningsaktuelt.dk
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Af Per Hilbert (phi@skovdyrkerne.dk)

Erfaringerne er samlet i en ”Håndbog i skovrejsning”, 
som Skovdyrkerne udgiver i maj måned i år. I denne ar-
tikel bringer vi dog allerede de vigtigste observationer.

Projektet har besøgt 60 skovrejsningsbevoksninger på 
tværs af landet. Hver bevoksning er beskrevet og vur-
deret, og vi har blandt andet skønnet over bevoksnin-
gens muligheder for værdiproduktion på langt sigt. Vi 
måtte desværre konstatere, at under en tredjedel af de 
besøgte bevoksninger efter vores vurdering ville kunne 
producere træprodukter af høj kvalitet i fremtiden. 

Blandinger eller monokulturer
Indtil for ca. 20 år siden blev skovrejsninger her i landet 
stort set altid lavet som mønstre af monokulturer. Mono-
kulturens fordele er mange. Den er rationel og billig, og 
der opnås ofte en høj vedkvalitet i bevoksningerne. Ulem-
pen er de kendte stabilitets- og sundhedsproblemer. Disse 
problemer – sammen med nyere teorier om blandingsbe-
voksningers biologiske overlegenhed og større robusthed 

– har ført til, at de sidste 15-20 års skovrejsning har været 
domineret af blandingsbevoksninger. Staten har i høj grad 
påvirket denne udvikling gennem sin tilskudspolitik. 

Da denne tendens fortsat er dominerende, har vi i bo-
gen givet en række gode råd til, hvordan man laver den 
bedst mulige skovrejsning, og hvordan man undgår en 
række af de problemer, der knytter sig til blandingerne. 
Nogle af disse råd er summeret herunder.

Undgå alt for sofistikerede blandinger
Der bruges ofte alt for komplicerede blandinger. Under-
tiden ligger der mange interessante tanker bag men of-
test bærer det mere præg af ”eksperiment”. Det er især 
de mange enkelttrævise, rækkevise og småparcelvise 
blandinger med mange arter, som medfører mange pro-
blemer. Ringest er de bevoksninger, hvor arterne blandes 
helt tilfældigt over arealerne. I langt de fleste situationer 
udvikler denne type blandingsbevoksninger sig mere i 
retning af ”kratskov” uden nogen værdiproduktion. 

Hvordan rejses en god skov?
Skovbrugsforsker Christian Nørgård Nielsen har gennem mere end et år foretaget en gen-
nemgang af en lang række skovrejsninger. Formålet har været at indhøste dyrkningsmæs-
sige erfaringer: Hvad blev godt? Og hvad blev skidt – og hvorfor?

Om forfatteren til ”Håndbog i skovrejsning”
Christian Nørgård Nielsen er forstkandidat og dr. agro – med 25 års erfaring  fra 
skovbrugsforskning i Danmark og Tyskland. Han har skrevet en lang række artikler 
og bøger om skovbrugs- og træplejefaglige emner – senest bogen ”Bæredygtig Skov-
drift – en justering af den naturnære kurs”. 

Christian Nørgård Nielsen er indehaver af firmaet SkovByKon, der tilbyder forsk-
ningsbaseret rådgivning over et bredt spektrum indenfor træ- og naturforvaltning, 
både vedrørende skov og park samt træer i bymiljøer. Han afholder desuden foredrag 
og kurser. Flere oplysninger på www.skovbykon.dk. 
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Bland højst tre træarter (plus evt. hjælpearter)
En anden typisk fejl er at anvende for mange træarter. 
Man skal i stedet tilstræbe at få etableret de 2-3 frem-
tidsarter, som man ønsker skal dominere arealet på lang 
sigt. Hvis man udover disse 2-3 arter ønsker at etab-
lere et foryngelsespotentiale til næste bevoksningsge-
neration, kan man plante enkelte frøtræer på arealet. 
Artsrigdommen (diversiteten) i de meget artsrige blan-
dinger vil falde meget voldsomt efter de første 20 år og 
”vinder-arterne” i dette udskillelsesløb vil i reglen bliver 
pioner-arterne. Således opnår man med meget artsrige 
blandinger ofte det modsatte af det, man ønskede. 

Brug grove og simple blandingsmønstre
Man bør generelt vælge grove blandingsstrukturer. Her-
med menes, at man bør undgå de enkelttrævise blan-
dinger, hvor ethvert træ har andre træarter som nabo. 
Herved skabes lange ’indre rande’ i bevoksningen, og 
den bliver ofte meget heterogen med en uforudsigelig 
og ukontrollabel udvikling. Også de rækkevise blandin-
ger (hvor træarterne skifter for hver række) giver mange 
”indre rande” og bør kun bruges efter nøje overvejelser. 
På nær hvor der f.eks. ønskes en hurtig energitræsrotati-
on. Ellers bør man vælge blandinger med store parceller, 
blokke eller kulisser. Således opnås homogenitet indenfor 
hver blok og kun få ”indre rande”. Det fremmer vedkva-
liteten, det økonomiske potentiale og plejerationaliteten. 

Fokusér på kultursikkerheden
I mange af de besøgte kulturer var dødeligheden over 15-
20%. En så stor dødelighed medfører, at kulturen bliver 
hullet og heterogen og vedkvaliteten stærkt nedsat. Ofte 
gik dødeligheden mest ud over en enkelt art, således at 
hele blandingsmønstret blev ødelagt. God skovrejsning 
betyder også, at man gennemtænker anlægsarbejdet, og 
skaffer sig et godt plantemateriale af en god proveniens. 

Husk at tænke tyndingsarbejdet ind i kulturen
Generelt må man forvente at de valgte træarter ikke kan 
følges ad i højdevækst. Man bør altså på forhånd plan-
lægge kulturen sådan, at man kan fjerne de ”indre rand-
træer” gennem de første hugster. Særligt når man vælger 
at køre en kort energitrærotation i ammetræerne, må man 

indtænke hvordan ammetræerne skal fjernes samt hvor 
store huller det vil efterlade i bevoksningen. Tænk derfor 
fra starten kørespor ind i strukturen. Beplant evt. disse 
spor med ammetræer til hurtig lægivning. Vælg amme-
træer, som med sikkerhed giver en hurtig vækst på area-
let. Vær forsigtig med rødel (proveniens) og tænk gerne 
i sikre alternativer (f.eks. poppel, hybridlærk, sitkagran). 

Indbygget plejefleksibilitet
Det ses ofte, at hugstplejen igangsættes for sent. Er du 
usikker på den ”rettidige opfølgning” kan det derfor være 
en fordel at indtænke en ”hjælpetræart”, som sørger for 
kvalitetsopdragelsen af hovedtræarterne i ungdommen, 
men senere bliver overvokset og udkonkurreret (og dør).

Redningsplanken i mislykkede kulturer er FKL
Problemet i mange af de mislykkedes kulturer er lav 
vedkvalitet eller lav stabilitet på fremtidstræerne pga. 
heterogene vækstforhold. Der findes en særlig mulighed 
for alligevel at udvikle træer med høj vedkvalitet. Løs-
ningen er den metode, som er udviklet af Skovdyrkerne, 
og som vi kalder FKL – ”Forceret Kvalitets Løvtræ”. Den 
består i at udvælge, markere, fritstille og opkviste et 
passende antal hovedtræer på arealet. 

Indtænk gerne en kortrotation af energitræ
Det kan generelt anbefales at kombinere skovrejsningen 
med en kort-rotation af energitræ i poppel (OP42), hy-
bridlærk eller anden hurtigtvoksende art. Træerne til flis-
produktion fungerer også som ammetræer, hvilket støt-
ter kulturens udvikling og mindsker vind- og frostskader. 
Endvidere mindskes problemer med ukrudt og skadedyr. 

Nogle gange er ammetræer ikke en god idé 
Som nævnt anbefales det generelt at anvende ammetræer 
ved skovrejsning. Men i praksis er der dog mange eksem-
pler på at man alligevel hellere skulle have ladet være. 
Vær bl.a. opmærksom på følgende problemstillinger: 

Nødvendighed: Er det nødvendigt med ammetræer for-
di man ønsker at etablere en følsom art på et sted med 
manglende læ, frost, tørke, sandflugt eller lignende? 
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Hensigtsmæssige indblandingsmønstre: Er du inte-
resseret i at supplere ammetrævirkningen med et ratio-
nelt og økonomisk udtag af energitræ, så skal indplant-
ningen planlægges, så der er taget højde for dette. Så 
man let kan komme til ammerne, og så deres fjernelse 
ikke efterlader for store huller i bevoksningen. En am-
metræsindblanding betyder også, at du får nogle klare 
forpligtelser, hvad angår rettidig omhu i tyndingerne. 

Renholdelse: Ud over at give et hurtigt udbytte medfø-
rer gode ammetræer et hurtigt skabt skovklima, hvilket 
mindsker ukrudts- og skadedyrsproblemer. Men deres 
tilstedeværelse vanskeliggør til gengæld den traditionelle 
renholdelse. Vær i øvrigt opmærksom på, at ammetræer 
af poppel kræver meget intensiv renholdelse de første år.

Brug hurtigtvoksende ammetræer
Det er vigtigt at ammetræerne kan fjernes med en om-
kostningsneutral flisningshugst efter 8-15 år. Endvidere 
må det tilstræbes, at der skabes stor forskel i højdevækst 
mellem ammetræer og fremtidstræer. Rødel bruges for 
kritikløst i mange skovrejsninger. Den er god på fugtige 

jorder, men vokser for langsomt på tørre og næringsfatti-
ge jorder, ligesom den ofte stagnerer og dør tidligt. Fyrre-
arter bør generelt undgås som ammetræer, fordi de bliver 
meget krukkede, brede og grovgrenede. Poppel (OP42), 
hybridlærk og sitkagran er generelt hurtigtvoksende.

Hold igen med buskarter i selve bevoksningen
Det anbefales generelt, at man anbringer buskarter i skov-
brynene, og ikke inde i bevoksningerne. Hvis de ønskes 
ind som under-etage i bevoksningerne, skal de hellere 
bringes ind senere, f.eks. umiddelbart efter første hugst. 

Dette er kun en smagsprøve på indholdet i ”Håndbog 
i skovrejsning”. De ovennævnte gode råd samt mange 
andre opsamlede erfaringer dokumenteres i en grun-
dig tekst og illustreres med et utal af billeder samt en 
del figurer og tabeller. Bogens konklusioner er i øvrigt 
sammenfattet i en praksisorienteret checkliste, som kan 
udprintes fra www.skovdyrkerne.dk. Arbejdet med 
bogen er hovedsagelig finansieret af ordningen for Prak-
sisnære Forsøg. Bogen vil efter den 10. maj kunne købes 
på vores web-shop www.skovdyrkershop.dk.

S K O V-  O G  N AT U R E J E N D O M M E .  R Å D G I V N I N G  O G  F O R M I D L I N G

Skove og naturejendomme – salg og vurdering
Aktuelle ejendomme:

Nordjylland:    

Himmerland:

Midtjylland:    

Sydjylland:    

Østjylland:

Fyn:            

Vestjylland:

Bornholm:

Se mere på www.silvaestate.dk
eller kontakt Jesper Just Nielsen: 21 36 56 96 / Heine Fischer Møller: 21 46 62 45

• Kirkebakke Skovbrug – 66 ha

• Privat skov – 205 ha

• Store Hestlund – 79 ha

• Kibæk Hede – 50 ha 

• Grindstedvej 72 – 33 ha

• Martinsminde Plantage – 32 ha

• Skovly Plantage – 27 ha

• Rechelsholm – 13 ha

• Det Mørke Hoved – 36 ha

• Sydfynske småskove – i alt 31 ha

• Fjerbæk Plantage – 98 ha

• Østerlundvej  – 26 ha

• Gl. Skovgaard – 49 ha
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Af Per Hilbert (phi@skovdyrkerne.dk)

Sekretariatets opgaver – de ydre fronter
Til hverdag har sekretariatet hovedansvaret for vores 
kontakter til omverdenen. Til Skovdyrkernes samar-
bejdspartnere, til den politiske verden, til styrelser og an-
dre myndigheder. For eksempel arbejder vi for tiden med 
at få SKAT til formelt at godkende den handelsform, der 
kaldes netto-på-rod. Det er sværere, end man skulle tro. 

Vi sidder i Skovrådet, Skovpolitisk Udvalg, udvalg ved-
rørende skovforskningen og andre steder. På den politi-
ske front kæmper vi primært for skovejernes dispositi-
onsfrihed, og for det økonomiske produktionsskovbrug, 
der er klemt af mange stærke interesser. Selv om vi har 
outsourcet meget af vores politiske arbejde til Dansk 
Skovforening, er det vigtigt at følge arbejdet tæt, og at 
vores organisation også lader sin stemme høre. Lovmøl-
len maler uafbrudt, og det er sjældent med resultater, 
der gør livet lettere på skovejendommene.

Sekretariatets opgaver – det indre liv
Men det meste arbejde er internt. Sekretariatet ser-
vicerer først og fremmest resten af organisationen – fra 
hovedbestyrelsen over skovridergruppen og diverse 
faglige videngrupper til lokalbestyrelser, skovridere og 
foreninger. Sekretariatet er så at sige den lim, der skal 
holde sammen på de enkelte dele. Vi organiserer de in-
terne møder, sørger for referater og opfølgning. Vi er 
ansvarlige for udarbejdelsen af den fælles strategi. Med 
den nye organisation har vi desuden ansvar for at over-

våge implementeringen af de lokale strategier. Og vi gri-
ber ind og støtter i tilfælde af konflikter eller problemer 
med økonomi, medarbejdere, samarbejdspartnere eller 
andet. Derudover arbejder vi med en lang række opga-
ver, som bedst eller billigst løses i fællesskab:

Kommunikation: Sekretariatet har ansvar for den fæl-
les hjemmeside – herunder Dyrkningsaktuelt – og for 
det blad, du sidder med i hånden – Skovdyrkeren. 

Overvågning af lovgivningen: Sekretariatet følger 
med i, hvad der kommer af ny lovgivning og nye til-
skudsordninger, som er vigtige for enten foreningerne 
eller medlemmerne. Og vi formidler dem videre – både 
til konsulenterne (på vores intranet) og til dig som med-
lem (på hjemmesiden eller i bladet). 

Ny sekretariatschef
hos Skovdyrkerne
Skovdyrkerne har et fælles sekretariat i København, hvor fem personer arbejder med en 
lang række opgaver for foreningerne. Den 1. maj overlader sekretariatschef Per Hilbert 
roret til forstkandidat, HD Svend J. Christensen. 

Svend Christensen (tv) overtager pr. 1. maj 2012 ledelsen af 
Skovdyrkernes fælles sekretariat, efter Per Hilbert (th).  
Foto: Søren Fodgaard
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Videndeling, efteruddannelse og konceptudvik-
ling: Det er helt afgørende i en levende organisation, 
at den enkelte medarbejders særlige interesser og evner 
kommer alle til gode. Derfor foregår der en livlig ud-
veksling af viden på en række områder – både mellem 
medarbejdere – og på tværs af foreningerne. 

Et aktuelt eksempel er et tema som poppeldyrkning, 
hvor Skovdyrkerne meget hurtigt har opsamlet og for-
midlet en solid, faglig viden. 

Videndelingen koordineres i sekretariatet, så den ind-
samlede viden bliver gjort tilgængelig på intranettet. 
Her ligger også fælles koncepter og redskaber, f.eks. for-
læg for grønne driftsplaner, natur- og vildtplaner, cer-
tificering m.fl. Det giver din lokale skovfoged et hurtigt 
overblik over, hvad vi har af viden, og hvilke redskaber, 
der er udviklet i organisationen til brug i dagligdagen.

Markedsføring: Markedsføringen af Skovdyrkerne 
foregår både lokalt og centralt. Sekretariatet er ansvarlig 
for den langsigtede markedsføringsstrategi. Årligt laver 
vi sammen med foreningerne en fælles markedsførings-
plan. Sekretariatet sørger også for annoncering og artik-
ler i de landsdækkende medier, og vi laver skabeloner til 
og opsætninger af lokale annoncer, så vi optræder no-
genlunde ens og er genkendelige i de forskellige medier.

Benchmarking: ’Regnskabsoversigten’ udarbejdes én 
gang om året og indeholder en detaljeret gennemgang 
af foreningernes regnskaber. Den er et redskab for den 
enkelte skovrider eller bestyrelse til at sammenligne den 
lokale drift med kollegernes. Herudover udarbejdes år-
ligt en lønstatistik for de forskellige medarbejdergrup-
per til brug for ledelsen i foreningerne. 

Fælles ordninger: Engelig har vi en række fælles ord-
ninger, som administreres centralt. Vi har f.eks. fælles 
forsikringer, som sparer foreningerne for mange penge. 
Således sparede vi 100.000 kr., da vi tegnede en fælles 
arbejdsskadeforsikring. 

Vores fordelagtige medlemsforsikringer mod brand og 
stormfald kommer direkte medlemmerne tilgode. Og 
ved sidste stormfald havde de berørte skovejere også 
stor glæde af, at forsikringen blev administreret af deres 
egen organisation. Det gav en hurtig og fagmæssig kor-
rekt behandling.

Fremtiden for DDS
Forrige år gennemførte vi en række organisationsæn-
dringer. Et af formålene var – via et tættere samarbejde 
mellem foreningerne – at opnå en forstærket vidende-
ling og specialisering, samt bedre muligheder for udvik-
ling af nye løsninger og koncepter. 

Det tættere samarbejde styres af den fælles hovedbe-
styrelse hvad angår den overordnede strategi, samt af 
skovridergruppen hvad angår det praktiske samarbejde. 
Og sekretariatschefen holder i de fleste af trådene. 

Sekretariatet beskæftiger ca. 5% af DDS’s personaleres-
sourcer. Skønt der er udsigt til, at stadig flere opgaver 
med fordel løses i fællesskab, er det ikke planen, at se-
kretariatet skal vokse sig større. Et alternativ kan være 
at lægge nye fælles opgaver ud til foreninger, der har 
særlige forudsætninger for at løse de pågældende opga-
ver. Det har vi allerede gjort på en lang række områder. 
Og på den måde sikrer vi, at Skovdyrkerne fortsat har et 
let og omkostningseffektivt hovedkontor.

Personalet i Skovdyrkernes sekretariat pr. 1. maj 2012

Svend J. Christensen, sekretariatschef: Organisation, strategi, ledelse, markedsføring, politik og eksterne kontakter

Anders Jensen, forstfuldmægtig: Lovgivning, benchmarking, konceptudvikling

Lene R. Pedersen, forstfuldmægtig: Markedsføring, teknik vedr. hjemmeside og intranet, EDB, konceptudvikling

Tine N. Petersen, informationsmedarbejder (30 timer): Skovdyrkeren, medlemsforsikringer, administration

Per Hilbert, seniorkonsulent (19 timer): Skovdyrkeren, hjemmesiden, mediekontakt, politik og eksterne kontakter 

Sophia C. Nielsen, bogholder (15 timer): Regnskab, budgetopfølgning, betalinger
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