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Året der gik
Årets resultat

Driftsåret 2016/17 blev et rigtigt dårligt år 
for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
(SNØ). 

Et underskud på næsten 1,5 mio. er meget 
utilfredsstillende og det er andet år i træk vi 
kommer ud med underskud.

Årsagen er et alt for lavt aktivitetsniveau, 
kombineret med tabsgivende projekter på 
især læplantning.

På trods af, at vi efter sidste års dårlige re-
sultat, har haft fokus på at holde omsætnin-
gen og samtidig være mere effektive, har det 
alligevel resulteret i et samlet fald i omsæt-
ningen på næsten 20%. Selv med en bedring 
i dækningsgraden på 2%, kan det slet ikke 
kompensere det lavere aktivitetsniveau, når 
vore omkostninger har været de samme som 
året før. 

Vi må erkende at situationen er kritisk. Vores 
egenkapital er nu reduceret til 2,9 mio.

Dog er vores likviditet bedre end sidste år, 
fordi vi har reduceret vores likviditetsbinding 
i driften i form af lavere tilgodehavender og 
igangværende arbejder.

Det indebærer trods alt at vores soliditets-
grad er uændret på 22%.

Situationen kræver, at vi reagerer, mens vi 
stadig har frihedsgrader i behold.

Vi er tvunget til at revurdere hele vores for-
retningsgrundlag og vore processer og især 
vore omkostninger.

Analyserer man de seneste mange års resul-
tater, tegner der sig desværre et billede af, at 
vi stort set kun i ekstraordinære år har haft 
overskud, såsom ved stormfald og gode år 
for juletræer, grønne driftsplaner ned tilskud 
og lign. Uden det har der næsten ikke været 
overskud, eller nogle år endda underskud.

Det holder selvfølgelig ikke i det lange løb. 
Situationen kræver at vi handler og det der 
er brug for er en regulær turn-around.

Vi er ikke lykkedes med at løfte aktivitets-
niveauet, så er der ikke andre muligheder 
tilbage end at tilpasse omkostningerne.

De samlede lønudgifter udgør næsten 80% 
af vore samlede omkostninger, så vi kommer 
ikke uden om en personalereduktion.

Vi har vedtaget en plan, hvor vi ændrer på 
vores forretningsgange, kritisk gennemgår 
alle processer og forretningsområder og ef-
fektiviserer i en sådan grad, at vi kan redu-
cere med 1 skovfoged.

Målet er at holde det samme aktivitetsniveau 
som sidste år med færre hænder, ved at være 
mere effektive og ved at nedprioritere alle 
ikke indtægtsgivende aktiviteter.

Evnen til at styre projekter/entrepriser og 
evnen til at styre aktivitetsniveauet bliver 
helt centralt og til det har vi udviklet langt 
bedre værktøjer end vi tidligere har haft.

Det bliver ikke let, men vi må og skal have 
effektiviseret og skåret vores omkostnings-
struktur til, så vi har en realistisk mulighed 
for at lave overskud fremover.

Årets resultat i tal

Årest resultat blev som nævnt et underskud 
på ca. 1,5 mio. Af dette underskud stammer 
ca. 0,5 mio. fra tab på læhegnsprojekter.

Omsætningen gik 20% tilbage i forhold til 
året inden og ligger 35% under rekordåret 
2013/14.

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Omsætning (tkr) 66.670 70.483 84.507 70.649 67.585 55.470
Resultat (tkr) 335 121 1.222 526 -945 -1.461
Egenkapital (tkr) 3.528 3.622 4.812 5.305 4.331 2.853
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Medlemsudvikling

Medlemmerne er centrale for foreningens 
udvikling og forretning. Det er derfor posi-
tivt at både antal medlemmer og medlems-
areal har øget markant igennem de seneste 5 
år.

Over de seneste 5 år er antallet af medlem-
mer vokset med 15 % til i alt 726 medlemmer. 
I samme periode er medlemsarealet steget 
med 23 % til i alt 14.295 ha.

Gennemsnits medlemmet er nu på 19,7 ha 
mod 18,5 for 6 år siden.

Arrangementer

I årets løb er der afholdt flere medlemsarran-
gementer, som generelt har været velbesøgt. 
Som en fast tilbagevendende begivenhed 
afholdes i maj/juni måned en markvandring i 
juletræerne, med fokus på juletræsdyrkning 
og opdatering af markeds- og dyrkningssi-
tuationen. I år blev markvandringen afholdt i 
Thy, hvor vi så på lidt anderledes dyrknings-
forhold.

I foråret afholdtes også en skovdyrkningsaf-
ten i Guldbæk Skov, hvor skovdyrkningsope-
rationer som udrensning og udtynding var 
på programmet. Mange medlemmer har unge 
kulturer efter de seneste storme og her er 
det vigtigt at komme godt videre!

Senest samledes en gruppe medlemmer en 
flot efterårslørdag i Vendsyssel, for at se ek-
sempler på vellykket konvertering af ensar-
tet skov/plantage til varieret skov med fokus 
på oplevelser, vildt og ejerglæde.

Bestyrelsesarbejdet

Besætningen i bestyrelsen har været ret kon-
stant over de seneste år. På sidste års gene-
ralforsamling valgte alle bestyrelsesmedlem-
mer at genopstille. Det er således en erfaren 
og sammensat bestyrelse der det seneste år 
har arbejdet med foreningens udvikling.

Bestyrelsen på ekskursion i juletræerne

Det har været nødvendigt på nogle områder 
at tænke nyt og ændre vores hverdag på en 
intelligent måde. Der vil i den kommende 
tid skulle træffes endnu flere beslutninger 
i bestyrelsen, som ændrer medarbejdernes 
og medlemmernes hverdag. Vi har fortsat til 
gode at se resultatet af de ændringer der i 
årets løb er besluttet. Blandt andet er det 
først i år at vores nye Team Flis går i luften 
for alvor.

Bestyrelsen har i årets løb blandt andet ar-
bejdet med at revidere vores forretningsbe-
tingelser, så de fremstår lettilgængelige og 
logiske.

Markvandring i Thy
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Forretningsområderne
Nåletræ

Priserne på nåletræ er for tiden gode og 
efterspørgslen er enorm. Markedet har siden 
de sidste storme udviklet sig i en positiv 
retning og der er nu ingen efterdønninger 
tilbage. 

De indenlandske savværker er i god fremdrift 
og køber specielt de mellemdimensionerede 
effekter til en god pris. Stort dimensioneret 
nåletræ opnår en fornuftig pris på eksport-
markedet.

På baggrund af de gode priser forventede vi 
et ret højt aktivitetsniveau på nåletræssiden. 
Disse forventninger er dog ikke blevet ind-
friet, måske på grund af mathed efter storm, 
vejrlig og lignende.

Løvtræ

Løvtræsmarkedet befinder sig – ligesom for 
nåletræer – i en stabil situation. De få inden-
landske savværker der er tilbage efterspør-
ger plankekævler af god kvalitet - specielt 
eg. 

En stor del af løvtræet eksporteres til Asien. 
Her oplevede vi en del tumult i det tidlige 
forår, hvor fragtpriserne eksploderede. Si-
denhen har fragtpriserne stabiliseret sig på 
et niveau lidt højere end før. Det har dog væ-
ret muligt at vælte denne omkostning over 
på aftagerne, således afregningspriserne i 
Danmark ligger på niveau med sidste år.

Afsætningen af løvtræ endte sidste år under 
budget. Dette skyldes primært vejret og de 
omtalte problemer med eksporten.

Flis

Prisen på flis er over de sidste par år dalet en 
smule. Denne nedgang i pris ser måske lille 
ud på papiret, hvor det svarer til 10-15 kr./
rm. Dette rammer dog flisprojekterne direkte 
på bundlinjen, hvor nettoafregningen falder 
med disse 10-15 kr. Dette forringer effektivt 
flisøkonomien, så overskuddet bliver væ-
sentligt mindre eller ligefrem ændrer et over-
skud til et underskud. Der skal hertil siges, 
at prisdannelsen er meget forskellig i SNØs 

område, hvor der nogle steder de sidste år 
har været en positiv prisudvikling.

Udnyttelsen af biomassen har meget fokus 
fra politisk hold. Brancheorganisationerne 
Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har der-
for indgået en brancheaftale, der skal sikre 
bæredygtig anvendelse af biomassen. Dette 
betyder nye krav til organisationen. Her skal 
vi sikre dokumentation og sporbarhed. Det 
betyder dog også en ændret praksis hos 
medlemmerne. Store værdifulde (i et natur-
mæssigt henseende) løvtræer må ikke ende 
i flishuggeren, der skal tages ekstra hensyn 
til nøglebiotoper og arbejdet skal udføres 
endnu mere skånsomt. Hvis der i dit næste 
flisprojekt efterlades træer, er det ikke skov-
fogeden der har overset dem, men et krav for 
at få afsat flisen.

Det kommende år er første år vores nye Team 
Flis er oppe i fulde omdrejninger. Teamet 
består af Lars Skov Andreasen og Henrik Brix 
Christiansen, der skal forestå al flisning og 
logistik til varmeværk. Lars er overordnet 
ansvarlig og dækker som udgangspunkt den 
sydlige geografi, mens Henrik assisterer i den 
nordlige geografi. 

Er der spørgsmål i forbindelse med flisnin-
gen, skal disse rettes til Team Flis. Det er dog 
stadigvæk din lokale skovfoged der står for 
at planlægge og udføre nedskæringen.

Priserne på nåletræ er for tiden gode
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Juletræer

Juletræsmarkedet har nu i flere år været dår-
ligt. Producenterne rammes af både lavere 
priser og en strammere sortering. Markedet 
toppede sidst i 2012, hvorefter det er gået 
hastigt nedad. 

Årsagen til den nuværende situation skal fin-
des i to forhold. Vi ser nu toppen af udbud-
det for de store plantninger, der er udført 
for år tilbage i Danmark og resten af Europa. 
Hvornår det klinger af ved vi ikke, men vi 
håber på ”lige om lidt”.

Det andet forhold er for dårlig dyrkning – 
primært topskudsregulering. Der har været 
flere år, hvor vi har haft problemer med at 
holde styr på topskuddene. Det giver for 
åbne og for ranglede træer.

De dårlige priser og den strammere sorte-
ring rammer specielt de dårligere træer. IV 
sortering er i praksis faldet bort, da prisen 
nu er under oparbejdningsomkostningen. III 
sorteringstræer afregnes nu som en dårlig IV 
gjorde tidligere.

Efterspørgslen på gode (I/prima og II/stan-
dard) træer er stadigvæk fornuftig, og udbu-
det af især de større træer over 1,75 er ikke 
for stort. De dårlige priser på ringere træer 
kan dog ikke undgå at trække priserne på 
de gode nedad. Kvaliteten på III sortering er 
bedre end nogensinde før på grund af den 
stramme sortering og det påvirker priserne 
på de gode træer.

SNØs afsætning af juletræer ligger på et hi-
storisk lavt niveau og i 2016/17 yderligere et 
hak under året inden. Der bliver dog brugt 
uforholdsmæssigt meget tid på at sælge træ-
erne og mængden af bøvl er kun steget.

Klippegrønt

Priserne på nobilis har i mange år ligget på et 
fast lavt niveau. På grund af en skæv alders-
klassefordeling på klippebevoksningerne har 
vi de sidste år håbet på højere priser. Mange 
bevoksninger ”vokser ind” i liftklip, hvilket 
gør det dyrere at klippe, og der kan samtidigt 
klippes sjældnere.

En stor del af bevoksningerne vokser helt ud 
af produktion, og der plantes ikke de store 
arealer med nobilis.

Desværre har vi endnu til gode for alvor at 
se prisstigninger. Markedet skal opleve, at 
efterspørgslen overstiger udbudet før dette 
sker. Måske bliver det i 2017?

Planter

De fleste stormfaldsarealer er tilplantet og 
vi befinder os derfor i ”steady state”. Plant-
ninger udføres på arealer efter almindelige 
afdrifter samt i det åbne land som skovrejs-
niger eller juletræskulturer.

Der er for tiden ikke den store lyst til at 
plante juletræer. Eftersom der ikke udføres 
afdrifter i så stor skala, er plantesalget lavere 
end de foregående år. .

Der er for tiden fin adgang til planter af god 
kvalitet og proveniens.
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Skovdyrkerne
De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS)

I dag består De Danske Skovdyrkere af 5 
lokalforeninger.

Udviklingen i de 2 nye fusionerede forenin-
ger Midt og Øerne har desværre ikke ud-
viklet sig tilfredsstillende og det har været 
nødvendigt at involvere hovedbestyrelsen.

Den enkelte lokale forening er selvstændig 
både økonomisk og juridisk, men på grund af 
fælles brand og markedsføring som godkendt 
koncern i konkurrencemæssig forstand, er 
der pligt til at involvere hovedbestyrelsen 
ved truende økonomisk udvikling.

Midt ville for tredje år i træk komme ud med 
et større underskud. Foreningens bestyrelse 
har selv lagt en kriseplan, den indeholder 
personalereduktioner og omstruktureringer.  
Denne plan er derfor forelagt hovedbestyrel-
sen og godkendt.

Øerne, der blev dannet af de tidligere skov-
dyrkerforeninger Fyn og Øst (Sjælland+ 
øer+Bornholm) er ramt endnu hårdere.

Hen over foråret kunne man se, at man ville 
komme ud med et ret stort underskud. På et 
ekstraordinært indkaldt hovedbestyrelses-
møde, hvor Øerne skulle redegøre for udvik-
lingen, stod klart at skovrider og bestyrelse 
manglede et klart overblik over årsagen og 
heller ikke havde en reel kriseplan.

Med assistance fra DDS og ekstern konsulent 
skulle der i hast etableres en kriseplan. Midt 
i det hele blev skovrideren sygemeldt og 
DDS’s direktør blev konstitueret som midler-
tidig skovrider resten af året. 

Det har desværre været kendetegnende for 
stort set alle lokale fusioner, at man nok ikke 
gjorde det så meget af lyst, men snarere af 
nød, på grund af svag økonomi.

Når den værste krisestemning har lagt sig 
bør hovedbestyrelsen derfor tage en diskus-
sion af, hvordan vi fremover sikrer, at den 
struktur vi har valgt, stadig er effektiv og 
konkurrencedygtig.

Fastholdelse af en decentral struktur med 
selvstændige lokalforeninger, kræver efter 
vores opfattelse, at det eksisterende samar-
bejde udbygges yderligere.

Vi skal først og fremmest sikre medlem-
merne økonomiske fordele ved at bruge os. 
Det kræver at strukturen understøtter effek-
tivitet og konkurrencekraft, ellers bliver vi 
nødsaget til at tilpasse strukturen. 

Der er ubestridt værdi i den lokale forank-
ring, men vi skal altså også være bevidste om 
at det giver nogle udfordringer, som der skal 
arbejdes med.

Vores sekretariatschef gennem de seneste 5 
år Svend Christensen meddelte i begyndelsen 
af året at han ønskede at fratræde 1.juli for 
at gå på pension.

En ny sekretariatschef er ansat og tiltrådt 
1.september. Samtidig har hovedbestyrelsen 
valgt at revurdere sekretariatets geografiske 
placering. Det har resulteret i at sekretaria-
tets funktioner gradvist flyttes til Ry, hvor 
det får til huse i samme hus som Skovdyr-
kerne Midt og Green Products.

Vores tilgang til samarbejdet i DDS er, at de 
daglige udfordringer i de enkelte foreninger 
er stort set de samme. Vi har derfor en na-
turlig interesse i at udvikle fælles løsninger. 
Vi skal samarbejde mest muligt om indkøb og 
afsætning, til fordel for vore medlemmer og 
vi skal dele vores viden og erfaringer.

Vi har stor gavn af den fælles markedsføring 
og fælles branding af Skovdyrkerne. Ikke 
mindst vores fælles hjemmeside er et godt 
aktiv til at understøtte os som en profes-
sionel aktør i markedet. Hjemmesiden er 
overordentlig vigtig i hvervningen af nye 
medlemmer. Vi får løbende en del nye med-
lemmer direkte fra hjemmesiden.
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Ny sekretariatschef Kristian Gernow

Green Product A/S (GP)

GP er Skovdyrkenes handelsselskab for ju-
letræer og klippegrønt. Langt størsteparten 
af SNØs juletræer og klippegrønt afsættes 
gennem GP.

GP har det seneste år tilpasses organisatio-
nen til markedssituationen ved at reducere 
med 1 mand. Der er etableret et forretnings-
udvalg, der tæt skal følge driften.

Danish Forestry Extension (DFE)

DFE udfører udviklingsarbejde i udlandet. 
Formålet er at støtte skov- og miljøforvalt-
ning i andre lande samtidigt med at videre-
uddanne medarbejdere i Skovdyrkerne.

Dansk Skovforening (DS)

Skovdyrkerne er medlem af Dansk Skovfor-
ening og repræsenteret i bestyrelsen ved 
DDS’s formand.

Skovdyrkerne er ren driftsorganisation og 
gennem Dansk Skovforening gør vi vores 
politiske indflydelse gældende. 

Vi afholder årlige møder med deltagelse af 
formænd og direktører fra begge organisa-
tioner, samt vore skovridere. Vi drøfter aktu-
elle problemstillinger og

DS lytter og har vist oprigtig vilje til at styrke 
samarbejdet.

DS er vigtig for os i det politiske arbejde.

I disse år får de grønne organisationer flere 
og flere ressourcer og udøver enorm indfly-
delse på politikerne og dermed på lovgivnin-
gen. 

Det ville være en helt uoverkommelig opgave 
for os i Skovdyrkerne, hvis vi også skulle 
sætte os ind i alle disse sager, for derefter at 
kommentere og udøve behørig skovpolitisk 
indflydelse.

Det danske skovbrug, som helhed, har be-
hov for en fælles brancheorganisation, som 
varetager alle danske skovejeres interesser. 
Det er det der gennemsyrer samarbejdet og 
vi synes det fungerer tilfredsstillende.

Som medlem af en skovdyrkerforening har 
medlemmerne mulighed for at få et B-med-
lemskab af DS til reduceret kontingent.

Skovrider Jakob Svendsen-Tune med DFE i Nepal
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