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Året 2018/2019 for Skovdyrkerne Midt

Foreningens medlemmer på markvandring i juletræskultur.

Året 2018-19 for Skovdyrkerne Midt - SMI

Rådgivningsarbejdet, som er foreningens basisydelse, sker helt primært sammen med medlem-
merne i skovene og juletræskulturerne. Fokus og bemanding på dette område er øget gennem året.
Rådgivningsområdet har i øvrigt været påvirket, af bortfaldet af tilskud til udarbejdelse af grønne
driftsplaner. Det forgangne år bød på både gunstige og mindre gunstige vilkår for de driftsområder,
som Skovdyrkerne arbejder med. Flis og råtræ har været begunstiget af gode afsætningsmuligheder
– især i den første halvdel af 2018/19. Juletræsmarkedet var derimod meget presset og usikkert
gennem hele sæsonen.

Den meget tørre sommer i 2018 satte sine spor, og især nyplantede kulturer var udsatte. Også
etablerede træbevoksninger i alle aldre blev påvirket, også selvom effekten mange steder ikke var
umiddelbart synlig. Men generelt blev tilvæksten i skovene mindre end normalt, og mange
bevoksninger blev svækkede, hvilket f.eks. har gjort dem mindre modstandsdygtige overfor angreb
af insekter. I vore nabolande er der tilsvarende problemer, og det vil præge udbudssituationen for
råtræ og flis i en længere periode.

Den lange tørre periode, gav dog en positiv effekt på et andet område, idet arbejdsforholdene i
skovene og i juletræsbevoksningerne var bedre end de havde været i mange år. Det gav mulighed for
at løse opgaver på steder, hvor det i adskillige år ikke havde været muligt at arbejde. Og det tørre vejr
betød også, at den flis, som vi fik leveret til varmeværkerne, var af bedre kvalitet end normalt.

Forside: Der er skovet rekordmeget råtræ i 2018/19. Bagside: Med maskiner kan der skoves i meget stejlt terræn.
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Foreningens økonomi i 2018/19

Aktiviteten i foreningen i året 2018/19 har
været høj. Som det fremgår af det fremsendte
regnskab, så har omsætningen været på godt
112 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 12
mio. kr.. Resultatet efter skat blev på 378 tkr.,
hvilket er lidt lavere end året før.

Det er positivt, at den stabilisering af forenin-
gens økonomi, som vi opnåede i regn-
skabsåret 2017/18, er videreført. Vi forventer,
at de dønninger i organisation og økonomi,
som SMI har oplevet gennem de senere år, er
ved at være overstået. Det er helt afgørende
for foreningens grundlæggende aktivitet
omkring rådgivningen af medlemmerne i deres
skove og juletræsarealer, at SMI har en kom-
petent og stabil organisation.

Der har været et noget uensartet forløb på de
forskellige driftsområder. Vi har haft en meget
stor aktivitet omkring flis, og salget af dette
produkt beløb sig for første gang i vores
historie til lige så meget som salget af løv- og
nåletræ til savværker, træeksportører m.v.
Både for flis og for råtræ har omsætningen
været den største i foreningens historie.
Aktiviteterne omkring træ fra skovene er
generelt forløbet rigtigt fornuftigt, og her
spiller såvel de gunstige afsætnings-
muligheder som de gode arbejdsforhold i
skoven ind.

For juletræer faldt omsætningen med ca. 7 %,
men vi oplevede desværre et meget markant
fald i foreningens indtjening på området.
Årsagen til dette var, at vore forventninger til
prisniveauet i markedet tidligt på sæsonen
ikke holdt stik, da handlerne i løbet af efteråret
blev indgået. Vi kunne derfor ikke holde den
nødvendige avance på handlen med juletræer,
og havde desværre også et antal indkøbte
træer, som endte med ikke at blive solgt.  Den

lave indtjening på juletræerne har sammen
med et utilfredsstillende forløb omkring klip-
pegrønt betydet, at indtjeningen på hele
foreningens drift ikke blev øget, selvom
SMI’s samlede omsætning steg med 12 %.

Omkostningerne ved at drive foreningen har
været næsten uændret gennem de to
seneste år. Der har været lidt forøgede
omkostninger til personale, hvor der også er
sket en vis opgradering med henblik på at
øge medlemsservicen. Andre omkostnings-
poster er til gengæld faldet lidt.

Egenkapitalen er nu på 10,0 mio. kr.

Pr. 30. juni er der 910 medlemmer og et
medlemsareal på 13.925 ha i foreningen.

Afsætningen af nåletræ forløb godt i det seneste år.
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nyeste i sept. 2019, er at eksporten af
containertræ fra Danmark i praksis er gået i stå.

Salget af løvtræ er helt afhængigt af eksporten
til Asien, hvor Kina er langt hovedaftageren.
Markedet har været fint i 2018/19 og det er
fortsat her efter sommerferien. Afsætningen
er typisk bedst gennem efteråret, hvor der ikke
er tradition for at foretage skovning af løvtræ i
store dele af Europa.

Flis

Det store forbrug af træ til energiformål i
Danmark dækkes helt overvejende af
importeret træ, som for hovedpartens
vedkommende sker i form af træpiller. For
almindelig flis til varmeværker er markedet
påvirket af det store udbud i landende omkring
os. Der importeres således bl.a. flis fra
Tyskland til jyske varmeværker, dels på grund
af det store udbud af dårligt (billeangrebet)
tysk træ, dels på grund af en ringe udbygning
af flisvarmeværker i Tyskland.

For at kunne sikre leverance af flis til de
værker, som SMI har kontrakter med, så

Markederne for medlemmernes produkter

Råtræ

Det gode marked for råtræ, som vi oplevede i
2017/18, fortsatte ind i den første halvdel af
2018/19. Gennem efteråret 2018 begyndte
markederne for træ at tegne svagere, dels
som følge af den faldende kurs på den svenske
kr. gennem 2018, dels som følge af den
mindskede udvikling i den globale økonomi.
Samtidig steg udbuddet af træ fra mellem-
europæiske skove betydeligt som følge af
primært omfattende billeangreb eller en op-
lagt risiko for det.

Priserne på tømmer er gennem det seneste år
faldet mærkbart i landende omkring os.
Priserne er også faldet lidt i Danmark, men
ikke i nær samme omfang som i det øvrige
Norden og i Mellemeuropa. Priserne på
containertræ, som gennem 2018/19 er afsat
til Kina, har givet et godt niveau under priserne
på træ af den type, der egner sig til eksport. Vi
mærker dog nu en forsigtighed fra de
virksomheder der sælger råtræ til Kina og det

Flisaktiviteten har været på det højeste niveau i den seneste fyringssæson.
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opretholder vi centrale lagre af flis, som vi kan
hente flis fra i al slags vejr. I 2018/19 har vi ikke
på noget tidspunkt haft behov for lagrene,
men for at det lagrede træ ikke bliver for
gammelt, så har vi alligevel i 2018/19 realiseret
et af vore gamle lagre. Heldigvis viste det sig,
at værdien af lageret var klart højere end vi
havde vurderet det til at være ved regn-
skabsafslutningen for 2017/18.

Det tørre vejr betød udover at arbejds-
forholdene i skoven var gode, at værdien af
flisen gennemsnitligt var højere end normalt.
Selvom nogle af værkerne har et fradrag, hvis
der leveres meget tør flis, så er det altså
overordnet bedre at levere tør end våd flis.

Halmhøsten i 2018 var påvirket af tørken og
det gav en pæn efterspørgsel fra værker, som
kan bruge såvel halm som flis.

Juletræer og klippegrønt

Såvel SMI som markedet i det hele taget havde
en fornuftig afvikling i sæson 2017, og det gav
os en positiv tilgang til sæson 2018. Vi
forventede at der kunne komme små
prisstigninger på træer, og vi baserede også
indkøb fra medlemmer på denne forventning.
Desværre viste det sig, som tidligere nævnt, at
vore forventninger ikke blev indfriet gennem
sæsonen. I første omgang, i forventning om, og
efterfølgende i håbet om, at opnå de
prisstigninger, som vi havde troet på, blev
salgsprocessen meget langtrukket og vi endte
desværre med at have nogle få tusinde usolgte
træer tilbage.

Markedet for klippegrønt var såmænd ganske
godt i 2018, men som følge af en ny
organisation og på grund af betydelige
udfordringer med at få kabalen med klippe-
entreprenører til at gå op, så var det proble-
matisk, at få produktionen og efterspørgslen til

at passe sammen og SMI havde derfor en
utilfredsstillende klippegrøntsæson i 2018.

Medlemstilfredshed

Vi er – hvilket mange medlemmer har
oplevet – igennem 18/19 fortsat med at
undersøge medlemstilfredsheden. Det sker
sammen med de øvrige Skovdyrker-
foreninger. På tværs af foreningerne er vi
blevet enige om, at målrette forespørg-
slerne, så de sigter på forskellige drifts-
aktiviteter gennem året. Der har således
f.eks. været forespørgsler omkring jule-
træer, råtræ og rådgivnings-opgaver.

Såvel de rene pointsvar, men især de med-
følgende kommentarer som mange heldig-
vis anfører, giver værdifulde oplysninger om
den oplevelse, som medlemmerne har af

I september klippes alt nobilis med lift.
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foreningens aktiviteter. Så tak til dem, der har
svaret.

Besvarelserne er fine for foreningens aktivi-
teter omkring rådgivning samt på arbejde med
råtræ og flis. Vi skal naturligvis løbende
forbedre SMI’s service, men besvarelserne i
2019 på disse områder svarer faktisk til vores
målsætning.

For juletræsområdet ligger besvarelserne
nogenlunde, mens de ligger helt neutralt på
klippegrønt. På begge disse områder ligger
nogle af de ting, der peges på som negative,
indenfor forhold, som foreningen kan gøre
noget ved. Og det vil vi naturligvis gøre. Det er
jo medlemmerne, som ejer SMI og i det

Skovfoged Jens Julius
Larsen

ændringer i personalegruppen. Vi er i bestyrel-
sen klar over det - i langt de fleste tilfælde -
uheldige i, at medlemmer skal skifte rådgiver.

Skovfoged Thomas Nygaard
Kristensen

omfang at ændringer i forretningsgangen kan
’holdes indenfor budgettet’, så vil det blive
gjort. Styrket kommunikation med medlem-
mer – herunder hurtigere papirgang -  og
bedre planlægning af opgaver er områder,
som vi arbejder på at forbedre. Andre forhold,
der er peget på som negative, ligger udenfor,
hvad foreningen kan påvirke. Her er vi
naturligvis nødt til at tilpasse os situationen –
det være sig markedsforholdene, krav fra
myndigheder m.v.

Faktisk er der sket forbedringer i papirgangen
gennem det seneste år. Det er især for
flisprojekter, at bilag nu ekspederes hurtigere
end tidligere. Vi har også i gennemsnit fået
nedbragt den totale projekttid på flisprojekter.
Bl.a. fordi flere varmeværker kan bruge en
fugtigere flis og det nedsætter kravet til
tørretid for træ til flis.

Organisationen

I 2018/19 har foreningens bemanding været
helt konstant, idet dog Jens Julius Larsen og
Thomas Nygaard Kristensen startede umiddel-
bart efter sommerferien. De senere år har
desværre været præget af rigtig mange

Vi kommer ikke til at undgå, at der bliver
udskiftninger i medarbejderskaren, men det er
vores håb, at det i de kommende år bliver med
en meget lavere frekvens. Som de fleste dog
ved så er skovfoged Henning Post blevet
direktør i skovdyrkernes afsætningsselskab
Green Product A/S og vores skovrider Henrik
Buhl har valgt at stoppe i foreningen. Vi arbej-
der på en god indkøring af deres afløsere.

Skovfoged Søren Børsting Nielsen er fra august
blevet skovfoged på fuld tid. Med denne
ændring og ansættelsen af Jens Julius Larsen
sidste år, har vi opnået en klar forstærkning af
foreningens skovfogedbetjening i den nordlige
del af foreningen.

Juletræsklubbens aktiviteter

Der er et lille udvalg bestående af fem af
klubbens medlemmer, som, sammen med en
af foreningens medarbejdere, en gang årligt
fastlægger, hvilke emner der skal tages op i
løbet af det kommende år. I 2018/19 havde vi
til vintermødet flere emner på programmet.
Casper Pleidrup gennemgik status for produk-
tion af Økologiske træer i Danmark og han
redegjorde, også med udgangspunkt i en
konkret og meget veldokumenteret produk-
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tion hvordan økonomien i produktion af
økologiske træer kan være. Henning Post
gennemgik både generelt og specielt for SMI
hvorledes sæson 2018 var forløbet for
juletræerne. Endelig gennemgik direktør Claus
Jerram Christensen fra Danske Juletræer
udsigterne for markederne for juletræer for de
kommende år.

Forårsmarkvandringen foregik hos en større
producent nord for Silkeborg, hvor vi så på alle
facetter af juletræsdyrkning og også nogle
særlige dyrkningsproblematikker blev belyst.

Sommerudflugt – ny natur

Årets sommerudflugt gik til Fussingø, hvor
Kronjyllands Statsskovsdistrikt var vært.
Skovrider Peter Brostrøm fortalte om de
mange initiativer der er planlagt i skoven

Skovdyrkeren nr. 62 rummer et referat af
turen.

Skovdyrkerforeningerne - DDS

DDS har nu i godt to år haft til huse hos SMI
i Ry og det har været til glæde for både
foreningerne og sekretariatet, at DDS’s
kontor blev udflyttet. DDS løser en række
tværgående opgaver for foreningerne bl.a.
bladvirksomhed og generel markedsføring
samt understøtning af medarbejdernes
vidensniveau.

Gennem de senere år har DDS sammen med
Dansk Skovforening og HedeDanmark drevet
en videnformidlingsenhed ved navn ’Træ til
energi’. Her forsøger vi at varetage de
danske skovejeres interesser i, at beslut-
ninger om biomasse, bliver taget på vel-
funderet grundlag.

Anvendelse at IT i den enkelte foreningens
hverdag bliver løbende udviklet. Dette
arbejde bliver via foreningernes sekretariat i
stigende grad koordineret på tværs, så gode
løsninger kan blive fælles løsninger.

Green Product A/S

Green Products direktør Brian Boeberg
opsagde efter syv års ansættelse - med
virkning fra udgangen af juli måned - sin
stilling som direktør for GP. Brian har været
med i en årrække, hvor det er blevet stadig
vanskeligere at agere i juletræsbranchen.

Salget af juletræer har således været stærkt
udfordret de seneste år. Valget at have
lokale sælgere på markederne oplevede vi
også i den seneste sæson som et stort aktiv.
Uroen i Frankrig havde desværre en meget
negativ indvirkning på GP’s samlede salg.

Medlemsudflugt til Fussingø.






