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Året 2015/2016 for Skovdyrkerne Midt

Året 2015/16 blev det første egentlige driftsår i den fusionerede forening, og
den praktiske del af fusionen har fyldt meget i 15/16. De store markeds-
mæssige udfordringer på juletræsområdet prægede også året, ligesom imple-
mentering af vores nye regnskabssystem har været mere krævende end
forudset. Disse og andre forhold har desværre haft en negativ indflydelse på
foreningens økonomi, og vi har, som det fremgår af det udsendte regnskab,
haft et underskud på 487 tkr. før skat det i seneste regnskabsår.
Når nogle af udfordringerne er nævnt, så skal det samtidig understreges, at vi,
blandt andet med den gennemførte integration af de to gamle foreninger, med
videreudvikling af foreningen, med indførelsen af nyt regnskabssystem og med
den organisationstilpasning, som situationen har afstedkommet, føler, at
foreningen er godt klædt på til at servicere medlemmerne bedst muligt og
samtidig at kunne opnå et positivt resultat for driften af foreningen.
Foreningen har nu en egenkapital på 10,0 mio. kr.
Medlemsgrundlaget har gennem 15/16 samlet set været næsten uændret, og
vi er med udgangen af regnskabsåret 1006 medlemmer med i alt 13.747 ha.

Vores skovfogedelev Tanja står ved en stor sitkagran - over 1 m i diameter i roden. Den nederste
stok er solgt som contianertræ. Foto: Kai Boisen

For- og bagsidefoto: Skovning syd for Ravnsø. Bemærk at billedet på omslaget er ét sammenhængende foto.
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Markederne for medlem-
mernes produkter
Gennem året fik vi en forbedring af
markedet for savbart råtræ – helt
primært båret af eksportmulighe-
derne til Asien. Det gælder for både
nåletræ og løvtræ. Det er bl.a de
meget lave containerfragtrater, der
giver muligheden for den bedre
afsætning af træ. Salget af træ til
energi, som omfatter såvel flis som
store mængder 3-meter træ, er
desværre endnu presset. Det er
stadig stormfaldet fra december
2013, som er hovedårsagen. Træ-
mængderne herfra er dog under
hastig nedbringelse, og forbruget af
træ til energiformål stiger stadig, så
vi forventer en forbedring på dette
område.
Som nævnt var juletræsafsætningen
i 2015 udfordrende. For første gang
i en årrække oplevede markedet, at
mange oparbejdede træer ikke blev
afsat. Det gjaldt helt overvejende
træer af ringere kvalitet, som der var
mange af sidste år. Den store
mængde skyldtes to ”gode” vækstår,
som resulterede i for lange topskud
på rigtigt mange træer. Markedet for
de ringere kvaliteter er vanskeligt og

det kommer også til at præge afsæt-
ningen en tid endnu.
For klippegrønt oplevede vi derimod
for nobilis en god balance mellem
udbud og efterspørgsel. Vi forventer,
at den balance forskubber sig yder-
ligere til fordel for producenterne,
og at der kan opnås små prisstig-
ninger, hvilket vi ikke har oplevet i en
lang årrække.
Vi har mærket, at vores stilling over-
for kunder er blevet styrket i kraft af
fusionen. Selvom flere foreninger
sammen har forpligtende samar-

Oparbejdning af nobilis fra lift. Der var en
god balance mellem udbud og efterspørgsel i
2015. Foto Kristian Løkke Kristensen
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der blev solgt sent på sæsonen, blev
solgt billigere end indkøbsprisen.
Tabet som følge heraf løber op i ca.
600 tkr.
Indførelsen af vores nye regnskabs-
system - Dynamics NAV - har dels
været en del dyrere i konsulent-
omkostninger end ventet, dels kræ-
vet en større indsats i vores egen
administration end vi havde regnet
med. Det første er med til at give
den mindre tilfredsstillende bund-
linje. Det andet har bevirket, at vi
har haft en langsommere sags-
håndtering, end det er vores am-
bition at have fremover.
Sammenlægningen af de to tidligere
selvstændige foreninger Midtjylland
og Østjylland blev først endeligt ved-
taget i juni måned sidste år. Selvom
der allerede sidste forår blev taget
hul på koordineringen af aktivitet-
erne, så var det først fra begyndel-
sen af 15/16 at den praktiske del af
fusionen for alvor kunne ske.
Dette arbejde har i betydeligt
omfang rummet en fastlæggelse af
ens forretningsgange og arbejds-
former. Selvom der var tale om en
fusion af søsterforeninger, så var der
adskillige arbejdsprocesser og regn-

bejder med flere aftagere, så giver
en større samlet volumen hos
enkeltforeningen også kommerciel-
le fordele. Disse giver foreningen
bedre muligheder for at være en
attraktiv partner for medlemmerne.

Midt’s økonomi i 2015/16
Det negative resultat er som ud-
gangspunkt ikke tilfredsstillende.
Der er flere årsager til resultatet.
Den langt største del af underskud-
det skyldes den problematiske jule-
træssæson med den svigtende af-
sætning sidst på sæsonen. Vi fik så-
ledes ikke fik solgt alle de juletræer,
som foreningen havde købt hos
medlemmerne, og mange af dem,

Desværre oplevede vi i år at have paller med
juletræer tilbage ved sæsonafslutningen.
Foto: Kristian Løkke Kristensen
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skabsprocedurer, som var forskel-
lige. Hele dette koordinerings-
arbejde har kostet megen indsats,
som fremover skal konverteres til
medlemsservice.

Driften i året 2015/16
Som det fremgår af figuren her-
under, så har foreningens omsæt-
ning i 15/16 været noget lavere end
året før. Nedgangen er jævnt fordelt
mellem de opgjorte områder, og
omsætningen er faldet med ca. 10 %
til 110 mio. kr. Dette kan bl.a. til-
skrives, at de foregående år rum-
mede en ekstraordinær aktivitet
som følge af stormfaldet sidst i 2013.

Indtjeningen er faldet med 3,5 % og
altså markant mindre end faldet i
omsætningen. Indtjeningen på jule-
træer og klippegrønt er samlet set
faldet med 1 mio. kr. og set over to
år med 1,5 mio. kr. . Vore udfor-
dringer på salg af juletræer i sæson
2015 er hovedforklaringen på ned-
gangen i 15/16. Modsætningsvist er
indtjeningen på konsulentområdet
steget pænt. Som det fremgår af
regnskabet, så er lønomkostning-
erne og ”andre eksterne omkost-
ninger” (administrationsomkost-
ninger) faldet betydeligt - i alt med
ca. 1,8 mio. kr.

Omsætningen faldt med ca. 10% i forhold
til forrige regnskabsår

Især juletræshandlen var skyld i faldet i
indtjening.
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Organisationen
Som følge af nedgangen i omsæt-
ning og indtjening er der gennem-
ført en reduktion af bemandingen
og der er nu tre færre ansatte end
for et år siden. Birgitte Virlev og
Holger Skydt gik i årets løb på
pension efter hhv. 28 år og 18 år i
Skovdyrkerregi.
Vi har udbygget modellen med
teams, og det har været et godt
element i integrationen mellem de
tidligere foreninger. Gennem året
har vi udviklet modeller til forbed-
ring af intern koordinering mellem
foreningens medarbejdere. Bl.a. har
vi taget et nyt IT-redskab til data-
håndtering i brug. Det bliver brugt i
stor stil i forbindelse med opmåling
af råtræ og brugen er under udvidel-
se til også at omfatte juletræer og
flis.
I 2015/16 oplevede vi også en
medarbejderudskiftning, hvilket fik
sat vores administration under pres.
Medio december opsagde en af
vore kontormedarbejdere sin stilling
til ophør med udgangen af januar.
Vores nye medarbejder på kontoret
– Pia Fredslund - kunne desværre
ikke starte før 1. April, og derfor var

Anette Juhl eneste administrative
medarbejder i to travle måneder,
hvorefter Pia skulle introduceres til
opgaverne. Den lave bemanding i de
to måneder bidrog til en knapt så
hurtig papirgang som ønsket. Og for
den sags skyld til vores underskud.
Selvom vi på papiret ”sparede” to
måneders løn, så koster det altid at
foretage en medarbejderudskift-
ning.

I april startede Pia Fredslund på kontoret i
Ry. Foto: Kristian Løkke Kristensen
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I oktober 2015 fejrede vi skovfoged
Lars Hedegaards 25 års jubilæum.
Der var et flot fremmøde til recep-
tionen. Inden arrangementet af-
holdt Lars en åben ekskursion i en af
de skove han har fulgt gennem hele
sin karriere.

Bestyrelsen
Ved generalforsamlingen blev Asger
Pedersen indvalgt i bestyrelsen. Han
afløste Anders Saldern Nielsen, som
havde været medlem af bestyrelsen
for Skovdyrkerne Østjylland i syv år
heraf de fem som formand.

Medlemsarrangementer

Pyntegrøntklubbens aktiviteter
Som sædvanligt afholdt pyntegrønt-
klubben tre arrangementer i årets
løb. Efterårsarrangementet foregik
hos Børge Færch Olesen, der har
både juletræsproduktion samt nobi-
lis til klippegrønt.

Ekskursion i Fogstrup skov i forbindelse med
jubilæumsreceptionen. Foto: Kristian Løkke
Kristensen

På pyntegrøntklubbens markvandring er der
både dyrkningsmæssige, afsætningsmæssige
og tekniske emner. Foto: Kristian Løkke
Kristensen
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På aftenmødet i marts var juletræ-
ernes næringsstofbehov og gødsk-
ningsstrategi i fokus, og komplek-
siteten blev til fulde belyst af hhv.
Lars B. Christensen fra Danske Jule-
træer og Lars Olsen fra BioNutria.
Derudover var der indlæg af Claus
Jerram Christensen fra Danske
Juletræer og skovfoged Henning
Post. De beskrev markedet i 2015 og
”årets gang” for handel med jule-
træer.
I maj foregik markvandringen hos
medlem Jens Føns, og her var der
især fokus på maskinløsninger i
produktionen.
Pyntegrøntklubbens aktiviteter er
velbesøgte – oftest med op mod 100
deltagere.

Sorteringsmøde for klippegrønt
Før sæsonen blev der også i 2015
afholdt et velbesøgt sorteringsmøde
målrettet de medlemmer, som selv
oparbejder og leverer grønt.

Der var stor tilslutning til årets aftenmøde i pyntegrøntklubben. Foto: Henrik Buhl

Skovfoged Bent Nielsen viser grønt frem på
sorteringsmødet. Foto Kristian Løkke
Kristensen
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Selvom stadigt færre selv klipper,
pakker og leverer grøntet på
pladsen, og i stedet lader Midt
forestå arbejdet, er der fortsat et
stabilt deltagertal på møderne. Her
får vi alle finjusteret sorteringerne,
så vi er klar til at gå sæsonen i møde.

Skovdyrkernes jubilæumsreception
Torsdag den 14. april 2016 fejrede
De danske Skovdyrkerforeninger
(DDS) 75-året for samarbejdet mel-
lem de lokale skovdyrkerforeninger.
Omkring 300 medlemmer, skovejere
og gæster deltog i fejringen, som
foregik ved Vejle, deriblandt godt 50
medlemmer fra Skovdyrkerne Midt.

Ved receptionen indledte professor
Erik Dahl Kjær fra Københavns
Universitet, med et foredrag om
fremtidens træartsvalg under indfly-
delse af de forventede klimaænd-
ringer: ’Det bliver varmere, vådere
og vildere’.

Og i det gode aprilsvejr plantede
formændene for de 6 foreninger –
som et symbol på samarbejdet – ved
fælles hjælp et afkom af Kongeegen,
Danmarks ældste træ, hvorefter for-
manden for Hovedbestyrelsen, Tor-
ben Bille Brahe, afslørede en sten til
minde om jubilæet.

De seks bestyrelses-
formænd og skovrider
Henrik Buhl plantede i
fællesskab et afkom fra
Kongeegen. Foto: Per
Hilbert
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Skovdyrkerforeningerne
DDS’s  sekretariatet varetager en
række opgaver på tværs af alle
foreninger. Gennem de senere år
har der været fokus på markeds-
føring. Sekretariatet står også for
udgivelsen af bladet Skovdyrkeren,
som, bortset fra de lokale sider, er
fælles for alle foreningernes med-
lemmer.
I det seneste år er udvikling af
foreningernes IT-værktøj også
kommet på DDS’s dagsorden. Der er
stor opmærksomhed på at inddrage
moderne teknologi i foreningernes
daglige arbejde. Det skal være med
til at sikre en hurtigere og mere
effektiv arbejdsgang for skovfoged-

erne,  hvilket skal være med til at
give medlemmerne en bedre
service.
DDS har intensiveret samarbejdet
med Dansk Skovforening gennem de
senere år. DDS er Skovforeningens
største medlem, og DDS er sikret en
plads i Skovforeningens bestyrelse.
Dansk Skovforening er skovbrugets
politiske organ, og for at sikre os at
Skovdyrkernes interesser bliver va-
retaget, så har der de senere år væ-
ret afholdt fælles møder, hvor vi
peger på, hvilke temaer DDS ønsker,
at Skovforeningen prioriterer. Aktu-
elt har vi bl.a. peget på udfordrin-
gerne med SKAT’s ”hobbyskovs-
betragtninger”,  offentlighedens ad-

Registrering af opmålingsdata på tablet med lagring i
skyen, så kontor og evt. kunder har let adgang til at bruge
data. Foto: Kristian Løkke Kristensen.

gang til skovene og admini-
strationen af tømmerforord-
ningen (EUTR). Skovforenin-
gen afholder årligt 2-3 skov-
kredsmøder i hver af de fem
skovkredse, og disse møder er
normalt åbne for medlemmer
af Skovdyrkerne. Skovdyrker-
ne Midt tilhører det Nordlige
Jyllands skovkreds og vi er al-
tid repræsenteret på kreds-
møderne, idet skovfoged
Klaus Lindhardtsen er næst-
formand i denne skovkreds.
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Green Product
For at stå stærkere på eksportmar-
kederne har Green Product ansat
lokale sælgere i henholdsvis Tysk-
land og Polen. Begge sælgere var
med i sæsonen 2015, hvor de mål-
rettet arbejdede med at opsøge og
udvikle nye kunder. Der er tale om
en indsats, som strækker sig over
flere år, men vi forventer, at det i
denne sæson for alvor begynder at
bære frugt.

Forventninger til 2016/17
Vi ser ikke umiddelbart nogen æn-
dringer i råtræsmarkedet. Eksporten
holder hånden under priserne på de
savbare sorteringer af såvel nåletræ
som løvtræ. Som nævnt forventer vi
– på et tidspunkt - en bedre balance
på flismarkedet. Det ser vi frem til,
fordi der er mange træressourcer
hos medlemmerne, som bedst eg-
ner sig til flis.
Juletræsmarkedet bliver endnu van-
skeligere end sidste år. Der er rigtigt
mange træer af dårlig kvalitet, og
selvom der i bund og grund ikke er
for mange gode træer, så er det
vanskeligt at holde priserne på de
gode varer, fordi der er pessimisme i

markedet. Vi har oplevet sådan et
marked før, og det vender på et
tidspunkt, men det bliver ikke i år.
Som det fremgår tidligere af
beretningen, har der gennem året
været lagt en del ressourcer i det
organisatoriske og i nyttiggørelse af
IT. Sidstnævnte vil også række ind i
16/17 og årene efter. Det tager tid at
opnå rutine i et avanceret regn-
skabssystem, men vi begynder at
høste fordele af overgangen til vores
nye regnskabssystem, og det vil også
på et tidspunkt kunne mærkes for
medlemmerne. Skovdyrkernes or-
drestyringssystem står også overfor
en gennemskrivning og moder-
nisering.
Med dette udgangspunkt er vi med
optimisme og spænding i gang med
2016/17.
Vi ser frem til samarbejdet med
medlemmer, kunder, leverandører,
entreprenører og andre samar-
bejdspartnere.




