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Fremtidens puls i Nord-Østjylland
Driftsåret 2014/2015 blev kendetegnet ved et mere ”nor-
maliseret” driftsniveau end sidste år. Således også et år, hvor 
vi fik taget kontakt til alle vore medlemmer, og hermed sik-
ret, at alle har fået den rådgivning de har brug for. 

Det er derfor meget glædeligt, at den positive 
medlemsudvikling fortsætter. Dette bekræfter 
os i, at hele vores koncept er efterspurgt. Vi må-
ler os selv hver dag, for at sikre, at alle instru-
menterne spiller sammen.

Vi vil det hele! Vi vil sikre høj kvalitet og optimal økonomi 
for medlemmerne, vi vil konsolidere os, og vi vil sikre en 
løbende udvikling, så vi hele tiden er foran – og det går 
faktisk meget godt…

I foreningen har vi især brugt mange ressourcer på, at pro-
fessionalisere og effektivisere vores forening. 

Vi har oprustet på IT-siden og har således outsourcet vores 
serverløsning for herved at sikre optimal IT-sikkerhed og 
bedst mulige arbejdsforhold for medarbejderne.

Vores nye regnskabssystem byggende på Navision er nu 
næsten færdigudviklet. Implementeringen starter i efteråret 
2015, og vi glæder os til at kunne tilbyde en hurtige øko-
nomisk sagsgang og et bedre økonomisk overblik til vore 
medlemmer i forbindelse med aktiviteter i skoven.

Vi kreditforsikrer nu alle vore debitorer, hvilket skaber en 
økonomisk sikkerhed for foreningen.

Driftsåret vil også blive husket som et meget vådt og me-
get varmt år, hvilket bød på store udfordringer i forbindelse 
med entrepriseopgaverne i skoven. Vi bestemmer ikke over 
vejret, og derfor har dette medført udvikling af nye løs-
ningsmodeller, der sikrer den bedst mulige imødegåelse af 
fremtiden – uafhængig af vejret.

Det er skønt at være Skovdyrker.

Vi vil det hele! Vi vil sikre høj kvalitet og optimal 
økonomi for medlemmerne, vi vil konsolidere 
os, og vi vil sikre en løbende udvikling, så vi hele 
tiden er foran – og det går faktisk meget godt…

Medlemsfordele
Dygtige medarbejdere giver direkte medlemsfordele. Vi vil 
ikke bare gøre som vi plejer – vi vil gøre det bedre. Derfor 
har vi brugt store ressourcer på videreuddannelse af vo-
res personale med udlandsture til vores søsterorganisation 
”Södra” i Sverige med henblik på at idéudvikle og herved 
blive bedre, mere effektive og således skabe større værdi for 
vore medlemmer. Vi har ligeledes besøgte svenske og tyske 
skovdistrikter med vidt forskellige driftsformål. Her har vi 
samlet en række spændende idéer, der kan direkte hjemta-
ges til vore medlemmer og således skabe mere interessante, 
mere stabile og mere værdifulde skove. 

En del af idéerne er allerede præsenteret, og vi glæder os til 
at vise det hele frem de kommende år.

En af foreningens fornemste opgaver er, at sikre høj kva-
litet til den rigtige pris. En succeshistorie i denne forbin-
delse har været indgåelse af samarbejdsaftaler med en række 

En del af idéerne er allerede præsenteret, og vi glæder os til at 
vise det hele frem de kommende år.

håndplukkede entreprenører, der har forståelse for forhol-
dene på medlemmernes ejendomme. Vi har derfor stadig 
kunne levere vores meget høje kvalitet og skarp pris og ikke 
mindst har vi undgået voldsomme terrænmæssige ødelæg-
gelser. Samarbejdsaftalerne indeholder en række gensidige 
forpligtigelser mellem forening og entreprenør samt rabat-
aftaler, der direkte videreføres til medlemmerne.

”Vores samarbejdsaftaler med udvalgte entre-
prenører sikrer, at det ikke bliver meget dyrere 
gennem Skovdyrkerne, men til gengæld får man 
sin egen uvildige skovfoged med i pakken”

Hver skovejer har sin egen holdning og mening – skovfo-
gederne ligeså. Kunsten for rådgiveren er derfor at sikre at 
ejerens ønsker bliver til praktisk mulige løsninger i skoven. 
En af de bedste inspirationskilder er andre skovejere.

Vi har derfor afholdt rekordmange medlemsarrangemen-
ter med rekordstor tilslutning. De fleste temaer er direkte 
afledte af forslag fra medlemmerne og tæller: ”juletræer og 
klippegrønt – markedsevaluering”, ”skovbrug i småskala”, 
”kulturpleje”, ”hvordan laver man juletræer, som kan sæl-
ges?”, ”skovrejsning”, ”skovdrift med fokus på herlighed”, 
etc. Vi har haft knap 400 deltagere på vore arrangementer, 
hvilket vil sige at over 50 % af foreningens medlemmer har 
deltaget. Interessen er stor, og vi har allerede et program 
klar til det kommende driftsår. Hold øje på hjemmesiden 
og i Skovdyrkeren, og kom gerne med forslag til temadage.

Medlemmer
Medlemsarealet steg i det forgangne år med 8 % og med-
lemsantallet med 3,5 %. Vi følger således foreningens stra-
tegi om en fortsat dynamisk medlemsudvikling, hvor vi hele 
tiden formår at tilpasse medarbejderressourcerne til med-
lemsantallet.

Vi betragter vækst som et tegn på en generel medlemstil-
fredshed, og er meget stolte af, at væksten nu fortsætter på 
4. år. Skovdyrkerforeningen  er et godt sted at være, og det 
lokker flere til.

Væksten opstår ikke ved at jagte tilfældige rummeter flis i 
markedet eller ved at stemme dørklokker. Den opstår pri-
mært gennem anbefalinger fra andre medlemmer, hvilket 
sikrer at medarbejderne bruger deres tid på foreningens 
vigtigste ressource – medlemmerne.

Vi vil vækste fordi, at stordrift og volumen ska-
ber medlemsfordele. Denne tendens er tydelig 
hos alle vores samarbejdspartnere på såvel ind-
køb som afsætning. De lokale foreningers vækst 
sammenholdt med et tæt samarbejde mellem 
foreningerne på landsplan betyder, at vi er en 
branchens største aktører, og derfor en attraktiv 
samarbejdspartner.

Den fortsatte vækst skaber også mulighed for interne spe-
cialister og således stærke faglige kompetencer. Vi har såle-
des stadig planer om udvidelse af medarbejderstaben i de 
kommende år. Dygtigere medarbejdere skaber bedre råd-
givning og mere tilfredse medlemmer.

Efter flere forespørgsler har vi udviklet et koncept, vi kal-
der ”Skovdyrkernes Partnerskabsaftale”. Dette koncept 
henvender sig til ejere der ønsker mere end det alminde-
lige medlemskab. Aftalen sammensættes efter ejers behov 
og kan bl.a. indeholde aftale om flere skovfogedbesøg, stik-
prøvevist tilsyn, løbende driftsmøder med afrapportering, 
bogføring /regnskab, kontakt til myndigheder, etc. Interes-
sen er stor, og flere har allerede benyttet sig af muligheden.
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Vi betragter vækst som et tegn på en generel medlemstil-
fredshed, og er meget stolte af, at væksten nu fortsætter på 
4. år.

Medarbejdere
På medarbejdersiden har vi 
sagt farvel til vores skovfoge-
delev Emil Jensen og goddag 
til skovfogedelev Bo Uhre. Det 
er meget glædeligt, at skovfo-
gedeleverne i disse år søger til 
Skovdyrkerne. Vi betragter det 
som en helt naturlig opgave, at 
tilbyde fremtidens Skovdyrkere 
bedst mulige forhold, og samti-
dig modtager foreningen den seneste viden og et frisk pust 
fra uddannelsesmiljøet.

Vi har ligeledes sagt farvel til vores distriktsskovfoged An-
ders L. Jensen, som er blevet ansat i Skovdyrkernes fælles-
sekretariat. Anders har det seneste år primært har arbejdet 
med arbejdsopgaver på tværs af foreninger, og det er derfor 
en hel naturlig udvikling, at Anders bliver ansat i fælles-
sekretariatet. 

Ultimo oktober forlader undertegnede selv posten som for-
eningens skovrider på dansk skovbrugs bedste arbejdsplads. 
Det har været 4 særdeles sjove, lærerige og spændende år. 
Jeg har mødt masser af engagerede medlemmer og oplevet 
masser af spændende ejendomme. Jeg har nydt, at være en 
del af en faglig kompetent medarbejderskare i en virksom-
hed med høj vækst, højt tempo og generel positiv udvikling. 
Men en gang imellem opstår der muligheder, hvor drømme 
kan indfries. D. 1. november flytter min familie og jeg såle-
des til Sverige, hvor jeg tiltræder som skovrider ved Koberg 
og Gåsevadsholms godsforvaltning.

I skrivende stund pågår processen med ansættelse af ny 
skovrider

Et hurtigt kig i bakspejlet fortæller, at den nye skovrider har 
rigtigt meget at glæde sig til!  

Økonomi
Årets omsætning endte på 70,6 mio. kr. og således 2 mio. kr. 
under budget. Årets resultat endte på 526 tkr. og er således 
26 tkr. over budget. 

Vi ligger generelt under budget på enhederne, men samti-
dig har administrationsomkostningerne også været under 
budget. 

Vi har i flere år fokuseret på vækst i salg af konsulentydel-
ser, som ejendomsvurderinger, udviklingsprojekter, økono-
miske analyser, rådgivning om køb/salg af skov, driftsplaner, 
etc. Det er lykkedes rigtig godt, og det er blandt andet dette 
forretningsområde, der bidrager til det positive resultat.

Derudover har vi de seneste år haft meget fokus på en 
strammere og mere præcis projektstyring. Også dette er 
lykkedes, og vi har stort set ikke tabt penge på hverken pro-
jekter eller debitorer, især på grund af vores nye politik for 
debitor-screening og debitorforsikring.

Vi er landet der, hvor vi skal være.

Endelig er de finansielle omkostninger halveret, hvilket 
samtidig tyder på, at vi for alvor har fået styr på foreningens 
likviditet. En forudsætning for både drift og vækst af en re-
lativ stor forretning som vores forening. 

Foreningen har udskudt den planlagte konvertering nyt 
regnskabssystem til 1. november 2015. Vi afventer stadig 
den endelige færdiggørelse af systemet, og glæder os til at 
kunne tilbyde både medlemmer og medarbejdere et hurti-
gere og bedre løbende overblik over aktiviteterne på den 
enkelte ejendom.

Driftsresultatet anvendes primært til konsolidering, og den 
styrkede egenkapital styrker foreningens styrker, forenin-
gens forhandlingsevne med kreditorer, bank, m.v. 

Tilskudsordninger
Stormfald
Endelig kom den længe ventede tilskudsordning til gentil-
plantning efter stormfald. Vi har således vurderet alle vore 
anmeldelser, og fundet at en række af sagerne ville kræve 
større administration end tilskuddets størrelse. Den reste-
rende del er behandlet og indsendt inden 1. februar jf. be-
stemmelserne. 

Vi har efterfølgende endnu engang måttet erkende, at dead-
lines er noget Naturstyrelsen forlanger af andre – ikke af sig 
selv. Stormfaldsarealerne er tilplantet for længst, og ejerne 
har betalt. Men det tilskud, der skulle have kompenseret 
ejerne må vi desværre vente på. Naturstyrelsen vurderer 
først, at have behandlet alle ansøgninger med udgangen af 
2015. Det vil sige, at der kommer til at gå mere end to år 
fra stormfald til forsikringen udbetales – udelukkende på 
grund af myndighedernes langsomme sagsgang. 

Dette er meget utilfredsstillende for ejerne, og vi har derfor 
sammen med Dansk Skovforening henvendt os centralt til 
Naturstyrelsens direktør omkring problemstillingen, men 
det har desværre ikke ændret forventningerne til arbejds-
gangen.

Grøn driftsplan
Tilskudsordningen for de grønne driftsplaner har nu haft 
sidste ansøgningsfrist i denne omgang. Vi har fortsat en 
række planer under udarbejdelse, og vi møder stor begej-
string fra medlemmerne, når de nye planer modtages med 
tilhørende skovkort.

Tilskuddet ligger på ca. 85 % af omkostningerne og er såle-
des særdeles lukrativt for skovejeren. Med hvad sker der så 
nu, når tilskuddet forsvinder, for behovet for nye planer er 
der stadig? På vores besøg hos svenske Södra har vi oplevet 
skovkort, der tegnes gennem lidar-scanninger, hvor man 
via overflyvninger (evt. med droner) konstaterer træhøjden, 
og således estimerer den stående volumen på arealet. Det 
er ligeledes muligt, at konstatere træart og terrænforhold 
(grøfter, diger, m.v.)

Produktet er ikke helt færdigudviklet, men dette er absolut 
fremtiden i stedet for at have en skovfoged gående i skoven 
med GPS på ryggen.

Der udarbejdes typisk nyt skovkort hver 10. år, men i mel-
lemtiden sker der en række ændringer i skoven. Skovdyr-
kerne tilbyder derfor en årlig opdatering, så skovkortet al-
tid er retvisende.

En af bestsellerne hos vore medlemmer er det store A1 
skovkort, der kan indrammes og hænges op på kontoret el-
ler i jagthytten.

Tilskud til særlig drift af skovarealer
Der er stadig meget begrænsede tilskud at hente, og langt 
de fleste ordninger fokuserer på alt andet end træproduk-
tion og skovdyrkning. 
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Der er kommet ny vejledning til ”Bæredygtig skovdrift - vej-
ledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i 
Natura 2000-områder”. Det nye er, at der udelukkende ydes 
tilskud til ejendomme med et skovareal over 100 hektar, så-
fremt de kan dokumentere besiddelsen af en driftsplan.

Det samme princip gør sig gældende for tilskudsordningen 
til Natura 2000 sikring af skov gælder, at der udelukkende 
ydes tilskud til ejendomme med et skovareal over 200 hek-
tar, såfremt de kan dokumentere besiddelsen af en drifts-
plan eller en godkendt handleplan. 

Ansøgningsfrist var 1. sep. 2015, og vi forventer, at ordnin-
gen fortsætter næste år.

Det er fortsat muligt, at opnå tilskud til beskyttelse og pleje 
af de naturmæssigt mest værdifulde arealer og særlige arter 
tilknyttet skov. Der ydes tilskud til aftaler om særlig drift for 
arealer med høj naturværdi eller potentiale for høj naturvær-
di, samt til arealer med flagermus og/eller hasselmus. Afta-
lerne fokuserer på beskyttelse eller fremme af biodiversitet

Der kan søges om tilskud til:
∆ Urørt skov
∆ Bevaring af op til 10 hjemmehørende træer pr. ha. 
 Til naturlig død og henfald
∆ Stævningsskov
∆ Skovgræsning
∆ Rydning af uønsket opvækst
∆ Etablering af naturlige vandstandsforhold på skovarealer. 

Foryngelse af nåletræsarealer med løvtræ
Det er fortsat et politisk ønske, at konvertere nåleskov til 
løvskov. Således fortsætter tilskudsordningen til plantning, 
såning eller naturlig tilgroning af foryngelseskulturer på ek-
sisterende nåletræsarealer. Der ydes ekstra tilskud hvis der er 
udarbejdet en grøn driftsplan, hvis der forynges uden brug 
af sprøjtemidler samt hvis der etableres hegn mod vildtet.

Der må højst plantes 3.000 planter pr. ha. Og vi anbefa-
ler derfor kun denne tilskudsmodel ved ønsket om særlige 
driftsformer eller i forbindelse med selvforyngelse.

Driftsområderne
Råtræ

Nåletræ
Vi troede, at det meste stormfaldstræ var blevet oparbejdet 
i foråret 2014, men efter sommerferien viste det sig, at der 
stadig tilgik markedet en del stormfaldstræ, dog primært 
af emballagekvalitet. Dette gav hurtigt udslag i faldende 
markedspriser og begrænset efterspørgsel. Men heldigvis 
har Skovdyrkerne på landsplan indgået særlige afsætnings-
aftaler med alle større danske savværker, og vi blev derfor 
kun ramt i mindre grad af lav efterspørgsel og faldende pris. 
Dette blev kombineret med eksport af en række træarter og 
kvaliteter, og vi har derfor kunnet tilbyde vore medlemmer 
væsentlig bedre afsætning og priser end resten af markedet. 

Lysten til at skove sunde stående træer i enden af et storm-
fald er altid begrænset. Skovningsaktiviteten har derfor 
også været mere begrænset end sidste år, og vi har generelt 
kun anbefalet vore medlemmer at skove de specifikke effek-
ter, hvor priserne fortsat var gode. I de tilfælde, hvor vi ikke 
har kunnet skabe klare medlemsfordele, har vi valgt at råde 

medlemmerne til at vente med at skove deres træ,  indtil 
priserne igen er fordelagtige.

Skovningsaktiviteten og mængden af nåletræ er 
langt under budget, men den afspejler markeds-
situationen. Det er præcis det billede vi gerne vil 
vise. Når der er dårlige priser på nåletræ, anbe-
faler vi medlemmerne kun at skove de effekter, 
der er nødvendige, eller hvor priserne stadig er 
gode. Vores rådgivning skal skabe klare med-
lemsfordele.

Det nuværende marked efterspørger generelt rødgran kort-
tømmer i god kvalitet til gode priser over hele linjen. De 
ringere kvaliteter kan afsættes, men til ringere priser. 

En generel tendens er, at det er blevet svært at afsætte træ i 
store dimensioner. Dette medfører en ændring af den hid-
tidige skovdyrkningspraksis, hvor man – i områder med lav 
stormfaldrisiko – har fokuseret på at lade træet vokse, så 
lang tid tilvæksten er fornuftig. Denne praksis vil vi ændre 
i fremtiden.

Renafdriften er afslutningen på mange års anstrengelser, og 
timingen er derfor yderst vigtig. Vi har derfor de seneste år 
brugt mange ressourcer på at skabe de bedst mulige betin-
gelser for afsætning af nåletræ – og det er faktisk lykkedes. 
Vurderingen af det optimale tidspunkt bygger på en samlet 
vurdering af markedsforhold, bevoksningens beskaffenhed 

og hugstfølgehensyn, samt et kig på aldersklassesammen-
sætningen i skoven. Der opstår der hele tiden nye gunstige 
eksportmuligheder på både store dimensioner og på ringere 
effekter. Brug derfor din skovfoged til at få den nødvendi-
ge skovbrugsfaglige rådgivning, før du træffer en beslutning. 

Renafdriften er afslutningen på mange års an-
strengelser, og timingen er derfor yderst vigtig. 
Vi har derfor de seneste år brugt mange ressour-
cer på at skabe de bedst mulige betingelser for 
afsætning af nåletræ – og det er faktisk lykkedes.

Løvtræ
Det våde vejr har generelt besværliggjort løvtræhugsten 
gennem hele sæsonen. 

Løvtræproduktionen får generelt alt for lidt fokus. Vi mø-
der ofte bevoksninger, hvor behovet for tynding er stort. 
Hvis operationen kombineres med udvisning fra skovfoged 
og det rette maskinvalg, vil der ofte være god økonomi og 
pleje i de fleste projekter. 

Der har været fornuftig afsætning af ask, bøg, eg og rødeg, 
mens ahorn kun har været efterspurgt i mindre grad. Stadig 
mangler vi gode priser på bøg, men der er ikke noget der 
tyder på dette i nærmeste fremtid. Det er træ i store di-
mensioner og gode kvaliteter, hvor efterspørgslen er størst. 
Typisk starter markedet meget kritisk, og senere bliver der 
åbnet for de mindre og ringere kvaliteter. 
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Generelt eksporteres det meste løvtræ til fjernøsten i con-
tainere, men vi har samtidig en god afsætning til mindre 
danske specialsavværker.

Sidste år havde vi stor succes med salg af de ringere pro-
dukter som brændetræ. Med endnu en varm vinter er ef-
terspørgslen efter brænde imidlertid udeblevet, og vi har 
derfor solgt en del af dette træ til flis eller ladet det ligge 
sommeren over, for at sælge det som brænde i dette efterår.

De svære terrænforhold og et vigende brændemarked har 
medført, at vi ligger et stykke under budget på løvtræ.

Løvtræproduktionen får generelt alt for lidt fo-
kus. Vi møder ofte bevoksninger, hvor behovet 
for tynding er stort. Hvis operationen kombine-
res med udvisning fra skovfoged og det rette 
maskinvalg vil der ofte være god økonomi og 
pleje i de fleste projekter.

Flis
Når det er varmt bruges der ingen varme, og så anvendes 
der ingen flis. Når det er vådt ødelægger man terræn og 
veje. Det kan lyde som den evige sang, men ikke desto min-
dre er det sandt. 

På trods af dette, ligger vi en smule over budget på flisen, 
idet en del af kontrakterne til den kommende vinter inde-

holder sommerlevering med start i dette driftsår. En del 
af denne mængde er således at finde i driftsregnskabet for 
2014/2015. De mængder vi ikke fik afsat på grund af de 
store mængder nedbør, har vi nu efterhånden fået flishug-
get og afsat i løbet af sommeren 2015. 

Vi går nu en fyringssæson i møde med god afsætning, og vi 
tør derfor godt love, at alle medlemmernes flis bliver afsat 
– forudsat terrænforholdene tillader.

Rm-prisen på flis står til evig diskussion. I virkeligheden 
betyder en høj rm-pris - i de fleste tilfælde – at der kunne 
have været udtaget effekter fra det samme projekt. Det er 
altid en bedre forretning for skovejeren, at udtage effekter 
af skoven end at flise. Vi anvender derfor primært flis til 
oprydning og bevoksningspleje på vejen mod en bedre be-
voksning med værdifulde tømmer-effekter.

Det er netto til skovejer pr. ha. over en trægeneration, der 
er interessant – det er derimod uinteressant hvor høj en rm-
pris man kan få, ved at lade en given entreprenør få frie 
hænder til at udnytte bevoksningen til flis en enkelt gang.

Flis er og bliver et lavprisprodukt, men det ska-
ber store fordele for skovejeren, at oprydning og 
pleje kan ske med et mindre overskud til følge.

Plantning
Plantning i skov
Det våde vejr i foråret har medført optimale forhold for 
de nye planter – til gengæld har græs og andet ukrudt haft 
optimale betingelser.

Mængdemæssigt lander vi ca. på budget, og vi har efter-
hånden etableret os som en af markedets stærkeste plan-
teaktører.

Foreningernes fælles planteindkøb medfører gode kvali-
tetsplanter til meget lav pris. Husk på, at en plante ikke blot 
er en plante. Den enkelte plantes afstamning bør tilpasses 
den enkelte lokalitet. Der er altid mest efterspørgsel efter 
de bedste afstamninger. Rådfør dig derfor med din skovfo-
ged – tidligt i sæsonen - så du får det bedste plantemateriale.

Nordmannsgran
Modsat tidligere år, er der masser af Nordmannsgran-plan-
ter i markedet, og den generelle tendens er, at der plantes 
færre planter.

Mængdemæssigt lander vi lidt over budget. Dette fortæller, 
at de fleste af vores juletræsmedlemmer har fokuseret deres 
produktion på en kontinuerlig drift. Al erfaring viser dog 
også, at det er de stabile producenter, der har den bedste 
forretning på juletræer, modsat dem der hopper ud og ind 
af markedet i takt med konjunkturændringerne. 

Energiplantning 
Der er ikke forventninger til at ny tilskudsordning til etab-
lering af energiafgrøder. 

På trods af den nedlagte tilskudsordning er der stadig for-
nuftig økonomi i poppel-dyrkning. Det er nemlig stadig 
muligt at opnå hektar-støtte til dyrkning af energiafgrøder. 
Hektarstøtten har hele tiden været det bærende tilskud i 
dyrkningen.

Læplantning
I foråret etablerede vi et af Danmarks største læplant-
ningslaug i Frederikshavn kommune. Generelt kommer 
planterne godt og ukrudtet ligeså. Alle projekterne er solgt 
med 3 års pleje, og i øjeblikket pågår renholdelse. En af de 
største udfordringer har været vildtbid fra især råvildt. Her-
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ved risikerer man, at NaturErhverv underkender plantning, 
hvormed rette til tilskud bortfalder. For at imødegå dette 
problem, er det nu lykkedes os, at kunne tilbyde tilskud til 
hegnssætning. Dette er ubetinget den bedste metode til 
undgåelse af vildtbid.

Vi afleverer dette efterår læplantningslaug Mors.

I det kommende år fortsætter vi med endnu et stort læ-
plantningslaug i Brønderslev kommune.

Hele tilskudsordningen er under revision, og under forårets 
finanslovsforhandlinger blevet tilskud til læplantning taget 
ud af landdistrikstpuljen. Efter en stor indsats fra især Skov-
dyrkerne lykkedes det os, at få den genindført, og læplant-
ningen kan således fortsætte.

Skovrejsning
Skovrejsning har været ganske stille de seneste år, og vi har 
derfor også kun etableret et begrænset areal med skovrejs-
ning i seneste driftsår. Foreningen har dog indsendt en stør-
re mængde ansøgninger med henblik på tilskud til etablering 
af ny skov i foråret 2016. Noget tyder på, at vi det kommende 
år bliver en af landets største aktører på skovrejsning

Juletræer
Vi vil huske 2014 som året med de lange topskud. Det star-
tede godt, og vi troede vi havde styr på kulturerne, indtil 
primo august, hvor toppene pludselig strakte sig.

Dette afkom et stort ønske fra producenterne omkring 
”tvangsudtag” af mange små ”sprintere”.

Foreningens indkøbsprocedure er, et ”løbende indkøb af 
træer, i takt med salget”. Det er vigtigt for foreningen, at 
vi ikke binder os med nogen større lagerrisiko. Det er ikke 
en situation vi ønsker, men vi er tvunget til at agere sådan. 
Men - salg af loyale medlemmers træer er blevet vægtet 
meget højt. Dem der viser mangeårig loyalitet skal også 
have den bedste betjening. 

Vi fik heldigvis solgt det meste og medlemmerne endte med 
at få en jævn sæson med faldende priser, typisk 10-15 kr./
træ. Vi fik solgt næsten alt indkøbt og flyttet mange ringere 
træer. Men selvfølgeligt er det ærgerligt for de medlemmer, 
som ikke fik solgt deres III og IV.  

Producenter med mange problemtræer/dårlige træer bør 
udelukkende fokusere på at lave bedre træer.

Vi nåede ikke budget, men har generelt været nødsaget til 
at acceptere smallere avancer end normalt pga. de meget 
pressede priser.

I sæsonen 2015 er der stadig flest pile, der peger på købers 
marked. På trods af Danske Juletræers prognoser og et me-
get begrænset overudbud af træer, så mærker vi allerede i 
skrivende stund et stort pres fra indkøberne i Europa. De 
ringeste træer er endnu engang under prispres, og vi har 
oplevet flere danske producenter acceptere store prisfald på 
20-25,- kr./træ for flotte standard-træer.

Hele markedet er presset, men virkelig gode kulturer med 
flotte prima-træer er stærkt efterspurgte. 

Vi har dog allerede en rimelig stor afsætning på plads, og i 
flere kulturer er udfordringen snarere afsætningen end pri-
sen. Skovdyrkernes fælles eksportselskab er nu etableret i 
udlandet stærkere end nogensinde, og vi kan dermed garan-
tere, at der ydes den størst mulige indsats for at få afsætning 
og priser på plads.

Foreningen får dagligt henvendelser fra producenter, der 
vil sælge deres træer til os. Dette fortæller os, at vore kon-
kurrenter også takker nej tak. 

Vores klare politik er naturligvis, at vi naturligvis 
gerne vil afsætte så mange træer som muligt, 
men medlemmernes træer afsættes først.

Klippegrønt
Igen i år fik vi afsat al klippegrøntet, og vi har været rundt i 
alle kulturer, hvor det kunne betale sig, at klippe grønt. De 
mindre kulturer klipper medlemmerne typisk selv, og efter 
aftale leveres grøntet på læssepladsen ved Havndal. 

Vi solgte ligeledes en mængde bjergfyr og en mindre 
mængde silkefyr. Normannsgran-klip fra velgødskede kul-
turer er meget efterspurgt, men vi forventer, at udbuddet er 
stærkt stigende på grund af den lavere udnyttelsesprocent 
i juletræerne.

I sæsonen 2014 så vi for første gang i flere år tydelige kog-
leansatser i nobilisbevoksningerne, og de fleste bevoksnin-
ger er således også fyldte med kogler i dette efterår. Dette 
begrænser helt logisk mængden af tilgængeligt klip, og vi 
kan mærke, efterspørgslen er stigende. Det er således blevet 
meget sjovere, at være klippegrøntsproducent.

Et driftsår med relativ normal aktivitet rinder således ud, og 
vi kan konstatere, at foreningen nu har så godt styr på drift 
og økonomi, at vi kan nå vores budget selv i år med mindre/
normal aktivitet.

Især tabsgivende projekter og tab på debitorer er stærkt 
minimeret. Flere års fokus på stram projektstyring bærer 
nu frugt til glæde for foreningens medarbejdere og ikke 
mindst medlemmerne.

Vi er nu rustet til et nyt driftsår, som allerede er skudt i 
gang. En af efterårets opgaver er ansættelse af ny skovrider. 
Medlemmerne vil forhåbentlig kun i mindre grad blive be-
rørt af dette skifte. 

Heldigvis kommer den nye skovrider nu til en velkørende 
forening med god økonomi og fagligt stærke medarbejdere. 
Medlemsporteføljen er stærkt voksende, hvilket vi tager 
som et direkte på, at Skovdyrkerne er et godt sted at være. 

Den ny skovrider har virkelig noget at glæde sig til…

/Skovrider Rasmus Grønborg Bak






