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Fremtidens puls i Nord-Østjylland
Driftsåret 2013/2014 blev overordnet kendetegnet ved de 
to storme Allan og Bodil, der i efteråret 2013 forårsagede 
store skader i skovene i hhv. Sydjylland samt Midt- og Vest-
jylland. Det nordøstlige Danmark blev kun ramt af mindre 
spredte stormfald. 

Driftsåret 2013/2014 blev kendetegnet ved stor aktivitet på 
alle forretningsområder. 

Vi har de seneste år arbejdet intenst med tilretning af de 
interne procedurer i foreningens forretningsgange. Det har 
været (og er) hårdt arbejde, men heldigvis kan vi nu se at 
arbejdet bærer frugt. 

Forbedringspunkterne bygger på en mere simpel forret-
ningsgang, for herved at kunne håndtere større mængder 
med de samme ressourcer samt minimering af risikoen for 
at lave fejl.

Vi går således ud af driftsåret med rekordomsætning og re-
kordindtjening.

Det er glædeligt, at vi samtidig har kunnet tilbyde medlem-
merne forbedrede priser på både indkøb og afsætning. En 
af hemmelighederne bag dette er opnåelse af stordriftsfor-
dele, når alle Danmarks skovdyrkerforeninger agerer sam-
let overfor savværker, planteskoler, etc. På denne måde kan 
vi garantere indkøb og afsætning i en volumen, der skaber 
bedre priser til medlemmerne. Udgangspunktet er, at vi al-
drig forpligter til mere end 50 % af vores budget, hvilket 
sikrer, at vi aldrig kompromitterer vores vigtigste kerne-
værdi – uvildig rådgivning til medlemmerne.

Vi leverer den optimale rådgivning for ejeren, 
vi leverer høj faglig kvalitet i driften. Vores nye 
landsdækkende samarbejde betyder, at vi nu 
også kan tilbyde særligt attraktive markedspri-
ser ved salg og indkøb.

Salg af ejendom
Foreningen får hvert år henvendelser fra medlemmer, der 
spørger om vi kan hjælpe med at vurdere og sælge deres 
ejendom. Ofte er der blot tale om overvejelser forud for et 
salg, som måske ligger år ude i fremtiden, men i den forbin-
delse er det altid betryggende at få afklaret forventningerne 

eller ejeren om mere specifikke områder som ejendomsvur-
dering, jagt- og vildtpleje, juletræer, løvtræsdyrkning, etc. 
På denne måde har det enkelte medlem én skovfoged og 10 
specialister tilknyttet sin ejendom.

I løbet af driftsåret har vi afholdt 
en række medlemsarrangemen-
ter startende med markvan-
dring omkring drift på arealer 
med energiafgrøder (herunder 
renholdelse af energipoppel), 
neonectriadag vedr. symptomer 
og behandling af skadesramte 
juletræs-/klippegrøntkulturer, 
markvandring omkring dyrk-
ning af juletræer samt jubilæumsekskursion for H. C. Gra-
versgaard – skovdyrkning gennem 25 år.

Arrangementerne har været velbesøgte, og vi modtager ro-
ser fra deltagerne. Til det kommende driftsår har vi alle-
rede en række nye arrangementer i støbeskeen blandt andet 
”skovdyrkning”, ”herlighed som centralt driftsformål”, ”te-
maaften om sæsonen 2014 for juletræer og pyntegrønt”, etc. 

Vi modtager gerne forslag til kommende emner og ekskur-
sioner.

Medlemmer
Vi har et godt koncept! Vi vælger, at lade dette være kon-
klusionen på foreningens fortsatte vækst, og glæder os over, 
at foreningen stadig har fremgang på både medlemsareal 
og medlemstal.

Efter en rekordvækst sidste år var vi klar over, at medarbej-
derstaben var under pres, hvis vi skal leve op til formålet 
om, at besøge alle medlemmer - efter behov. Derfor var 
vækst ikke et erklæret mål i dette driftsår. Alligevel kan vi 
med glæde konstatere, at væksten er fortsat – men heldigvis 
på et mere dynamisk niveau. Medlemsarealet steg i det for-
gangne år med 2 % og medlemsantallet med 4 %.

Vi er klar over, at det rekordhøje aktivitetsniveau har be-
tydet, at vi er bagud med medlemsbesøg på en række ejen-
domme. Flere steder har afslutningen af projekterne truk-
ket ud pga. manglende timer i døgnet. Særligt foreningens 
nordlige geografi har været under pres. Vi søgte efteråret 
2013 efter en ny skovfoged, men fandt ikke den rigtige, 
hvilket betød at H. C. Graversgaard og Henrik Brix Chri-
stiansen her har måttet dække en tremandsskovpart alene. 
Dette er beklageligt, men heldigvis er den helt rigtige mand 
nu fundet. Vi arbejder derfor stadig på at indhente det for-
sømte, så vi igen kan komme frem helt forrest i feltet. I 
den forbindelse opfordres alle medlemmer til at kontakte 
den lokale skovfoged eller kontoret, hvis der er uklarheder 
i forbindelse med driften.

Medarbejdere
D. 1. august 2014 tiltrådte Daniel Birk Nielsen som skov-
fogedassistent på skovpart Nord, som dækker Vendsyssel 
samt Thy og Mors. Tilgangen af medlemmer i den nordlige 
geografi er stærkt stigende og Daniel indtræder som ekstra 
kapacitet til de nuværende to skovfogeder Hans Christian 
Graversgaard samt Henrik Brix Christiansen. Daniel er op-
vokset på en gård ved Brovst i Han Herred, så der er på alle 
måder tale om lokale kræfter.

til pris og marked. Der findes en række parametre, som 
er vigtige i forbindelse med værdisætning af skoven. Hvis 
processen starter i god tid er det muligt gennem driften at 
udvikle skoven med salgsklargøring for øje. Hermed kan 
værdisætning og handelspris øges.

Skovdyrkeren har derfor indgået et samarbejde 
med Agri Nord mæglerne omkring salg af sko-
vejendomme.

Konceptet er, at der udarbejdes en udviklingsplan, som in-
deholder en detaljeret beskrivelse af skovens nuværende 
status samt muligheder på kort/lang sigt, herunder hvad 
der kan/bør gøres. Udviklingsplanen videregives til inte-
resserede som en del af salgsmaterialet og foreningen står 
naturligvis til rådighed for interesserede købere.

Den juridisk/tekniske del af handelen samt værdisætning af 
bygninger foretages af AgriNord-mæglerne.

Skovdyrkerne har indgået et samarbejde med AgriNord-
mæglerne omkring salg af ejendom. Går du og overvejer et 
salg i fremtiden, hjælper vi således gerne med forberedel-
serne op til samt selve salget af din ejendom.

Skovdyrkerne blev i 2013 fuldgyldigt medlem ad Dansk 
Landbrugsrådgivning (DLBR), som er en sammenslutning 
af række rådgivningsvirksomheder inde for jordbruget. 
Som skovbrugets eneste landsdækkende rådgivningsorga-
nisation indtræder vi helt naturligt i netværket og høster 
herved en række fordele på telefoni og IT, men får samtidig 
adgang til sparring på en række områder som jura, tilskud, 
regnskab, etc.

Medlemsfordele
Det rekordhøje aktivitetsniveau har medført store og posi-
tive forandringer på mange ejendomme i hele foreningens 
geografi. 

Foreningens har nu over 700 medlemmer og næsten lige 
så mange forskellige driftsformål. Hele skovdyrkerkoncep-
tet bygger på den individuelle rådgivning, hvor den enkelte 
ejers ønsker og mulighederne på den enkelte ejendom er i 
fokus. Hvert medlem har sin egen skovfoged, men lige bag-
ved står en række specialister klar til at rådgive skovfogeden 
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Daniel er nyuddannet Skov- og 
Landskabsingeniør fra Skovsko-
len i Nødebo og har i løbet af 
uddannelsen arbejdet et halvt år 
i Skotland med juletræsdyrkning 
samt gennemført et års praktik 
hos Frijsenborg Skovbrug.

Forstærkningen er tiltrængt og 
flere medlemmer har allerede 
hilst på Daniel.

Emil Jensen startede ligeledes 
d. 1. august 2014, i praktik hos 
Skovdyrkerne. Emil er født og 
opvokset i Hjørring, og er nu i 
gang med 3. år på uddannelsen 
til skov og landskabsingeniør på 
Skovskolen i Nødebo. Praktik-
perioden løber fra august 2014 
til juni 2015.

Økonomi
Årets omsætning endte på 84,5 mio. kr. og således 11,5 mio. 
kr. over budget. Årets resultat endte på 1,2  mio. kr. og såle-
des 864 tkr. over budget. 

Driftsåret 2013/2014 var rekordår på både om-
sætning og resultat.

Baggrunden for det flotte resultat er en øget aktivitet på alle 
driftsområder. Den anvendte forretningsmodel med faste 
% -satser for entrepriser og handel har således medført et 
øget overskud. Når aktiviteten stiger og medarbejderres-
sourcerne er de samme, vil det alt andet lige medføre en 
bedre bundlinje. 

Overskuddet skal bruges til dels konsolidering af forenin-
gens egenkapital dels til investering i nyt regnskabssystem 
som planlægges indført fra 1. juli 2015. Det er vores ønske, 
at give både medlemmer og medarbejdere et bedre over-
blik over aktiviteterne på den enkelte ejendom. Den øgede 
omsætning kræver en øget egenkapital for herved at undgå 
likviditetsproblemer og heraf stigende renteomkostninger. 
Penge på kistebunden giver samtidig mulighed for opnåelse 
af rabatter ved samlet indkøb af hegn, kemi, etc. Til lager 
– rabatter som naturligvis videresendes til medlemmerne.

Vi mener modellen er rigtig, at vi fortsætter med lave ho-
norarer på alle aktiviteter, og konsolideringen sker gennem 
optimering af processer og i år med særlig højt aktivitet.

Det er dyrt at være fattig forening – heldigvis er vi i gang 
med at konsolidere os. 

Certificering
De to kendte ordninger til certificering af dansk skovbrug - 
PEFC og FSC - lever et relativt stille liv. Der er ikke umid-
delbart noget der tyder på, at certificering bliver et krav til 
afsætning af træ i det kommende driftsår.

I forhold til juletræer forholder det sig anderledes. Vi har de 
seneste år opfordret alle ejere til at lade sig certificere efter 
Global Gap ordningen, men den markedsmæssige betyd-
ning har hidtil været lille. Alt tyder dog på, at dette ændres i 
2014, idet vi nu for første gang har udenlandske indkøbere, 
som udelukkende ønsker certificerede juletræer.

Flere producenter er allerede gået i gang, og vi opfordrer 
fortsat producenterne til at lade sig certificere.

Tilskudsordninger
Stormfald
Stormrådet anerkendte i januar 2014 at efterårets to storm-
fald – henholdsvis den 28. oktober og den 5. december – er 
af en størrelse, der udløser forsikringsdækning og genplant-
ningsstøtte.

Krav for tilskud er, at man på tidspunktet for stormen var 
stormfaldforsikret.

Anmeldelse af stormfald skulle ske senest d. 15. marts 2014, 
og den efterfølgende ansøgning om tilskud til gentilplant-
ning skal ske inden d. 1. februar 2015. EU-kommissionen 
underkendte indledningsvis støtten til pesticidfri drift og 
skånsom jordbearbejdning, men har nu godkendt den al-
ligevel.

Vi har oplevet mange mindre spredte fald, hvor skaderne er 
så små, at det ikke kan betale sig, at søge erstatning. Desuden 
skal medlemmerne være klar over, at tilskudsordningen til-
godeser nyplantninger med løvtræ og hjemmehørende ar-
ter. Dette er et politisk tema, og vi har desværre set mange 
mislykkede plantninger efter stormene i 1999 og 2005, hvor 
det høje tilskud har været så adfærdsregulerende, at det er 
endt med forkert træartsvalg og mislykkede kulturer.  

Vores opfordring lyder derfor, at det er jordbun-
den (og ejeren), der bestemmer hvilken træart, 
der bør etableres – ikke tilskuddet.

Grøn driftsplan
De første grønne driftsplaner er allerede afleveret og flere 
er under udarbejdning. Med en Driftsplan i hånden sikrer 
vi, at vi altid arbejder mod det rigtige mål og at driften plan-
lægges langsigtet. Arbejder vi hen mod større andel af løv-
træer? Skal der fokuseres på jagten og vildtet? Er der planer 
og salg af skoven?  Det er her, ejer og skovfoged sammen 
beslutter, hvordan skoven skal udvikle sig i fremtiden, og 
det er denne plan som danner grundlag for årsplanen, som 
laves hvert år. Hvor skal vi tynde i år? hvilke vildtagre skal 
omlægges? Er der økonomi til vedligeholdelse af veje? Etc.

Et af planens centrale dele er et fuldt opdateret skovkort, 
som detaljeret viser alle afdelinger, træarter, grøfter, etc. I 
skoven. Der gives op til 90 % i tilskud til udarbejdelse af 
planen.

Vi tør godt sige, at vi har Danmarks mest erfarne og dyg-
tigste medarbejdere til driftsplanlægning – det skinner klart 
igennem, når vores færdige planer vises frem. Både nøjag-
tigheden og layoutet er helt i top!

Der kan igen søges om tilskud i 2015 – ansøgningsfristen 
forventes at blive d. 1. juni.

Kun et opdateret skovkort skaber den optimale 
værdi – Skovdyrkerne tilbyder en automatisk år-
lig opdatering af skovkortet

Tilskud til særlig drift af skovarealer
Det er fortsat muligt, at opnå tilskud beskyttelse og pleje 
af de naturmæssigt mest værdifulde arealer og særlige arter 
tilknyttet skov. Der indgås samtidig en aftale om beskyttelse 
og 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
På egnede lokaliteter, hvor der ønskes konvertering fra nå-
letræ til løvtræ, kan der opnås tilskud til plantning. Tilskud-
dets størrelse øges, hvis der er lavet grøn driftsplan, hvis 
der undlades brug af pesticider, og hvis der plantes under 
skærm. Der gives desuden tilskud til etablering af hegn.

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.
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Forretningsområderne
Råtræ

Nåletræ
Efterspørgslen efter træ var meget stor i efteråret 2013, 
men efterårets to storme var hurtige til at mætte de sultne 
savværker. Heldigvis formåede Skovdyrkerne – mens der 
endnu var stor efterspørgsel – at gå flere foreninger sam-
men og etablere leveringsaftaler med en række indenland-
ske og udenlandske savværker. 

Eksport sker typisk med båd, og kræver et større planlæg-
ningsarbejde forud for udskibning. Dette er ressourcekræ-
vende, og alt skal klappe på det rigtige tidspunkt og det 
rigtige sted – uanset vejrbetingelserne. Det entydige mål 
gennem den ekstra indsats i forbindelse med eksport har 
været en mérpris til medlemmerne.  Vi er derfor glade for 
og stolte over, at kunne meddele, at dette er lykkes.

Det er således lykkes os, at opretholde en god afsætning til 
gode priser på trods af markedets generelt faldende efter-
spørgsel og pris. Selv om stormfaldet i vores geografi har 

været meget begrænset har det alligevel givet anledning til 
en del oprydning, afretning af kanter, etc. og mængden af 
nåletræ er således landet et stykke over budget.

Vi har især haft succes med eksport af Abies-arterne ædel-
gran, nobilis og grandis – også de ringere kvaliteter. Det se-
neste eksporteventyr har vist, at Tyskland og Sverige også er 
lokale træmarkeder. Vi vurderer derfor, at lagrene fra storm-
faldene i efteråret 2014 igen vil være små, og der herefter 
igen vil komme stigende efterspørgsel på råtræ. Vi forventer, 
at de nuværende priser vil fortsætte ind i 2. halvår af 2014.

Den ekstra avance, som vi har tjent på, at und-
gå mellemhandlerleddet, har vi således kunne 
bruge til at afregne medlemmerne med en mér-
pris og finansiere det ekstra arbejde der ligger i 
håndtering af eksporttræ.

Løvtræ
Det er især askesygen og dermed hugsten af ask, som fylder 
i markedet. Kina indførte i 2013 importstop af alt asketræ, 
hvormed alle eksportører omdirigerede deres aksetræ til 
Vietnam. Naturligvis førte dette til overforsyning, især på 
de mindre dimensioner og et mindre pres på prisen.

Budskabet er dog stadig klart – hvis du har ældre askebe-
voksninger bør du lade din skovfoged besigtige bevoksnin-
gen – kun friskt træ kan sælges.

Der har igen været god afsætning for bøg, og denne fort-
sætter i den kommende sæson.

Brændeafgiften
I april 2014 blev det endelige vedtaget, at droppe den plan-
lagte brændeafgift, fordi den viste sig at være for bøvlet. 
Der skal uddeles et stort skulderklap til hele det danske 
skovbrug for at stå sammen mod en administrativ og ener-
gipolitisk tåbelig sag, som aldrig ville have været blevet en 
succes.

Flis
Vinteren var præget af høje temperaturer, og et lavt ener-
giforbrug, hvilket skabte store lagre af uudnyttet flis i hele 
Danmark. Heldigvis havde vi den rigtige afsætning på plads, 
og stort set al flis, der var disponeret til sæsonen 2013/2014 
er afsat.

Flisområdet er fortsat et af foreningens største vækstområ-
der, og vi er således igen i år vækstet betydeligt. 

Den tørre sommer 2013 medførte god nedtørring af flis 
forud for fyringssæsonen, hvilket også resulterede i flotte 
afregninger og flere steder for tør flis i efteråret. Dette blev 
herefter afløst af for våd flis i januar og februar, hvilket blot 
bekræfter, at vi arbejder med naturen og den totale kontrol 
er en umulighed.

Indtjeningen på flisen har for første gang været som bud-
getteret. De seneste års dyrt betalte lærepenge har nu givet 
resultat, og vi er blevet langt bedre til at lagre flisen på den 
korrekte måde på det rigtige sted. Det skal dog understre-
ges, at lærepengene er betalt af foreningen – medlemmerne 
har hele tiden fået den rigtige afregning. 

Vi er glade for flisen, fordi den hjælper os til at bevoksnin-
ger får den rigtige pleje på det rigtige tidspunkt i bestræ-
belserne på, at lave et højkvalitetsprodukt. Desuden laver 
vi flis, af alt det som ikke kan bruges til andet (kanttræer, 
skæve træer, læhegn, skovbryn, rydninger i moser, etc.). Fli-
sen anvendes således primært til oprydning og er og bliver 
derfor et lavkvalitetsprodukt. 

Vi har i løbet af driftsåret gennemført en række løvtræpro-
jekter, som er fældet med en kombination af skovningsma-
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skine og motorsav. Det har vist sig, at være en, økonomisk 
optimal oparbejdning af både kævler, brænde og flis. Vi vil 
fokusere på denne model de kommende år.

Vi møder ofte medlemmer som spørger ind til rm-prisen på 
flis. Faktum er, at den pris afhænger af, om man holder sig 
til flisen som oprydning, eller om man fristes til at tage bed-
re træ med. Dette medfører nemlig en stigende rummeter-
pris, men prisen vil aldrig kunne matche en efterfølgende 
pris på effekter efter skovning. Rådfør dig derfor altid med 
din skovfoged omkring det rigtige valg på din ejendom.

Det kan altid betale sig, at lave tømmer-effekter 
ud af en bevoksning, hvis muligheden eksiste-
rer. Økonomisk set er flisen altid sidste valg.

Forud for sæsonen 2014/2015 er flisafsætningen på plads. 
Alle nedskårne depoter er nu disponeret til de varmeværker, 
hvor Skovdyrkerne har kontrakt. Hele logistikdelen er et 
større puzzlespil, men vi beder til, at alle har forståelse for, 
at foreningen skal levere flis hele vinteren, og den primære 
afsætning sker i vinterhalvåret.

Plantning
Plantning i skov
Modsat 2013 fik vi i år en herlig lang plantesæson uden 
større udfordringer på vand eller tørke.  Vi havde således 
god tid til planlægning af kulturarbejdet, mens planteskoler 
og entreprenører kun oplevede den normale forårstravlhed. 

Generelt er alle kulturer kommet godt i gang, idet den ge-
nerelle tørke først satte ind i juli måned – på et tidspunkt, 
hvor stort set alle planter havde etableret sig.

Også på planteindkøbet har vi valgt at gå sammen med de 
andre skovdyrkerforeninger omkring stordriftsaftaler med 
udvalgte planteskoler. Vi kan således også til den kommen-
de sæson tilbyde planter til under markedspris, forudsat de 
bestilles i god tid. HUSK planter kan ikke bestilles for tid-
ligt. Det gode plantemateriale er det mest eftertragtede og 
altid det der forsvinder først. Hvis man bestiller sine plan-
ter i sidste øjeblik, må man nøjes med det der er tilbage på 
markedet. De gode afstamninger er typisk ikke dyrere, de 
kræver blot bestilling i god tid.

Græspels er en af de nyplantede kulturers værste fjender 
og den hyppigste årsag til planteafgang og mislykkede kul-
turer. I områder med stort græstryk har vi haft stor succes 
med anvendelse af Fokus-Ultra, et græsmiddel som kan an-
vendes gennem hele vækstsæsonen uden at skade planterne.

Dette er stadig overvejende barrodsplanter vi planter. Vi 
ser i øjeblikket meget billige dækrodsplanter (jiffy-planter 
eller plug-planter) på markedet, men vi er varsomme med 
at anbefale disse. Konceptet er godt, at der plantes en ung 
tilpasningsdygtig plante i fuld vækst, men det er vores er-
faring, at de har meget svært ved at klar konkurrencen med 
ukrudtet – særligt på udsatte lokaliteter.

Vælg den rigtige kulturmodel fra starten - det 
er altid billigst når kulturen lykkes første gang.

Nordmannsgran
Mængden af solgte NGR-planter landede stort set på bud-
get. Der er en generel tendens til, at der etableres færre ju-
letræskulturer. Vores generelle råd er, at producenterne bør 
skabe en kontinuerlig produktion med årlig høst og tilplant-
ning. Afsætningen bliver herved lettere, idet vore udenland-
ske kunder lærer kulturerne og typen af træer at kende.

I år har vi oplevet mange billige planter på markedet af 
svingende kvalitet, hvilket hænger sammen med tidligere 
års store frøhøst. Der er grund til at være meget varsom 
med valg af plantemateriale. Erfaringsmæssigt er det et dyrt 
sted at gå på kompromis. Foreningen har igen i år indgået 
aftale med en række planteskoler om levering af planter af 
høj kvalitet til lave priser. 

Det gælder stadig, at den der bestiller i god tid, 
kan vælge mellem de bedste planter og de bed-
ste afstamninger.

Energiplantning 
Muligheden for tilskud til etablering af energiafgrøder 
stoppede i april 2014. Mange nåede at komme med i denne 
sidste tilskudsrunde, og mængden af solgte poppel-planter 
landede et pænt stykke over budget.

I skrivende stund ved vi endnu ikke om der kommer en ny 
støtteordning til etablering af energiafgrøder i forbindel-
se med den nye landbrugsreform i 2015. På trods af den 
nedlagte tilskudsordning er der stadig fornuftig økonomi i 
poppel-dyrkning. Det er nemlig stadig muligt at opnå hek-
tar-støtte til dyrkning af energiafgrøder. Hektarstøtten har 
hele tiden været det bærende tilskud i dyrkningen.

Læplantning
Skovdyrkerne har nu etableret sig som landets største aktør 
på læplantning. Konceptet er, at der gives tilskud til plant-
ning af læhegn og mindre beplantninger op til ½ ha. Efter 
etablering renholdes plantningerne i 3 år. Dette sikrer en 
sund og levedygtig plantning i god vækst, når renholdel-
sen ophører. Lodsejerne har mulighed for at opnå op til 
60 % i tilskud til plantning. Ordningen administreres af en 
række lokale læplantningslaug og tilskudsmidlerne går på 
skift, således at de ca. hvert 5. år er til rådighed i det enkelte 
lokalområde. 

Læplantningslauget Års-Ålestrup blev afleveret dette forår 
og der blev overordnet afleveret gode og sunde hegn i god 
vækst. Vi er i gang med renholdelse af lauget på Mors, og 
planlægger aflevering af dette i forår 2015. I foråret 2014 
vandt Skovdyrkerne entreprisen i Nordøstvendsyssel. Alle 
plantninger er nu projekteret og tilplantning foretages i 
forår 2015.

Flere lodsejere og læplantningslaug har forespurgt vedr. 
tynding af læhegn. Der står rigtig mange læhegn ude i land-
skabet, som trænger voldsomt til tynding, hvis diversiteten 
og bundlæ skal bevares. Ofte kan et flisprojekt hænge helt 
eller næsten sammen. Det afhænger af størrelsen på træ-
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erne og mængden af flis. Det bliver derfor væsentligt bil-
ligere, hvis flere lodsejere går sammen.

Skovrejsning
Tilskudsordningen til skovrejsning eksisterer stadig om end 
aktiviteten er ganske lav. Det er stadig muligt at få plantet 
skov med tilskud og samtidig bevare hektarstøtten på area-
let. Kombinationen af disse medfører, at lodsejerne næsten 
får afholdt alle omkostninger til etablering af skov. 

Desværre har NaturErhverv (som hektarstøtte-ordningen) 
i flere omgange skiftet holdning, hvilket besværliggør 
etableringen af skovrejsninger. Skovdyrkerne har derfor 
gennem hele året været i dialog med Naturstyrelsen, som 
administrerer tilskudsordningen til skovrejsning, og som 
løbende opfordrer til plantning af mere skov. Vi håber på 
en mere fleksibel ordning til lodsejernes fordel.

Juletræer
Mængden af afsatte juletræer landede ligeledes på budget.

Med udgangen af sæsonen 2013 kunne vi konstatere, at der 
kun stod mindre mængder tilbage i DK hos vore kolleger i 
grossistbranchen.  Der stod også kun enkelte usolgte kultu-
rer/træer tilbage i DK (ikke skovet) og der var oftest tale om 
ringere kulturer eller den ringe del af træerne var efterladte. 

Grossister i DK har således udvist forsigtighed i indkøbet 
og der var ingen rygter om usolgte palleterede træer sent i 
sæsonen som pressede markedet.

Skovdyrkernes/GP´s kunder meldte også om stor tilfreds-
hed med træerne og stort set udsolgt alle steder. Denne af-
slutning er altid den bedste optakt til en ny sæson.

En fugtig start på vækstsæsonen skabet gode betingelser 
efterfulgt af en varm og tør sommer, og så igen en fugtig 
august. Vi ser generelt en tendens til lange toppe, og vil 
naturligvis fokusere på dette i forbindelse med udtaget.

I enkelte kulturer har vi oplevet ”røde nåle”, men heldigvis 
på meget lokalt plan. Vi har fortsat fokus på Neonectria, 
men har ikke set accelererede angreb i år.

Den nye sæson 2014 er nu i fuld gang og markering pågår i 
skrivende stund. Vi oplever igen i år stor tilbageholdenhed 
med indkøb fra de udenlandske indkøbere. Der er en endnu 
tydeligere tendens til, at det især er gode træer over 1,75 cm, 
som der er mangel på, mens der er overudbud blandt de rin-
gere træer. Skovdyrkernes fælles afsætningsselskab GP mel-
der om gode dialoger med stabile kunder gennem mange år, 
og vi forventer god afsætning på alle træer. Prisniveauet er 
dog usikkert, især for de ringere træer under 1,75 cm.

Som forventet, er der sket en tydelig opstramning af mærk-
ningen på de ringeste træer. Der er stort overudbud af disse 
træer i markedet, og både pris og kvalitet er under pres.

Skovdyrkernes styrke er den brede afsætning, hvor der foku-
seres på afsætning af hele kulturen. Vi ser ofte kulturer, hvor 
gode træer er plukket ud til gode priser, mens de ringere træ-
er står tilbage. Hvis disse træer var taget med, havde det sam-
lede regnestykke for hele kulturen set bedre ud – også selv 
om prisen på de gode træer havde ligget lavere. I sidste ende 
er det den totale bundlinje, som afgør den bedste afsætning.

Vi kontaktes løbende af et stigende antal af producenter 
uden for medlemskredsen, som gerne vil afsætte deres træer 
gennem Skovdyrkerne. Vores holdning er klar – vi vil gerne 
sælge så mange træer som muligt, men medlemmernes træ-
er kommer altid først.

Klippegrønt
Sæsonen 2013 sluttede igen positivt og vi landede på bud-
get. Stort set alle tilmeldte kulturer er blevet klippet. Pris-
mæssigt kan vi alle ønske os en forbedring, men der har i 
mange år været et overudbud, som betyder at den største 
udfordring er afsætning.

I mange år har vi ventet på, at dette overudbud skulle ven-
de, fordi der de seneste år kun er plantet få arealer med 
nobilis. De fleste af de gamle bevoksninger er nu ved at nå 
en højde, så de kun kan klippes med lift. I år ser det derfor 

ud til at efterspørgslen er stigende på unge kulturer. Vi tror 
dog ikke, at det allerede i år vil øge prisen, men tendensen 
er dog klar - at pilen peger opad i fremtiden

Igen gælder det, at større velplejede kulturer er lettest at 
afsætte, men Skovdyrkerens store fordel er, at vi kan pulje 
bevoksningerne og således skabe rationalitet selv i mindre 
bevoksninger. Endelig har medlemmerne også selv mulig-
hed for at stå for oparbejdningen og levere grøntet på vores 
plads ved Havndal.

Vi opfordrer derfor alle med især unge klippegrøntbevoks-
ninger til at kontakte deres skovfoged. 

På denne baggrund kan vi alt i alt konkludere, at vi er gået 
ud af en meget travlt og succesfuldt driftsår. 

Alt tyder på, at der fortsat er medvind i branchen, og at 
Skovdyrkernes unikke koncept stadig er under fremmarch.

Det kommende års fokus vil fortsat ligge på bedst mulig be-
tjening af medlemmerne i form af uvildig rådgivning med 
fokus på ejerens ønsker på den specifikke ejendom. Derud-
over fortsætter vi successen og udvider samarbejdet med de 
øvrige skovdyrkerforeninger, så vi samlet kan opnå de størst 
mulige konkurrencemæssige fordele på både afsætning og 
indkøb.

/Skovrider Rasmus Grønborg Bak




