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Foreningens drift 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland (SNØ) har gennemlevet et turbulent år. Der gøres her 
status på året der gik og hvad der venter om hjørnet

Medlemmerne

En forudsætning for en Skovdyrkerforening er med-
lemmerne. Medlemsarealet var i 2017/18 på knap 
13.300 ha fordelt på godt 690 medlemmer i hele geo-
grafien.

Vi er rigtig glade for vores medlemmer og vil gerne 
gøre os umage for at sikre medlemstilfredshed. 

For at blive klogere på hvor vi kan blive bedre, 
iværksatte vi en månedlig medlemstilfredshedsun-
dersøgelse i efteråret 2017. Her forsøger vi at spørge 
så systematisk at vi får et fuldkomment billede,- men 
alligevel undgår at spørge for tit. 

Undersøgelsen består af 1 spørgsmål og mu-
lighed for at skrive en uddybende kommentar.  

Organisationen

2017/18 var et turbulent år for SNØ. Efter et par år 
med store underskud, besluttede bestyrelsen i sep-
tember 2017 at iværksætte en turn-around plan, der 
blandt andet indeholdt en reduktion i medarbejder-
skaren. Et stykke efter afleverede yderligere to skov-
fogeder deres opsigelser. Medlemmerne har derfor 
oplevet skiftende bemanding, både i det daglige, og 
på funktionsområderne.

De skovfogeder der sagde op stoppede til nytår. For 
at sikre bemanding på skovparterne blev der udført 

2017/18 har været første år, hvor det nye Team Flis 
har været i aktion. Fra sommer 2017 har al håndte-
ring af flis været foretaget af Lars Skov Andreasen 
og Henrik Brix Christiansen. Flis er et yderst logistik-
tungt driftsområde, hvor alt skal klappe for at skove-
jeren får det optimale ud af en operation. Med Team 
Flis har vi i den grad effektiveret håndteringen af flis, 
samtidigt med at de involverede får en dybere eks-
pertviden.

Michael Byskov Koldsø er fra 1. juli 2018 ansat som juletræssk-
ovfoged

Vi håber at I vil tage de 2 minutter det tager, så vi kan blive 
endnu bedre til at betjene jer.

en omstrukturering, således tidligere juletræsskov-
foged Michael Rasmussen overtog skovpartsansvaret 
på Djursland. Samtidigt blev der igangsat en rekrut-
teringsproces for at finde en ny juletræsskovfoged. 

I foråret blev der ansat en ny juletræsskovfoged. Han 
hedder Michael Byskov Koldsø og er nyuddannet 
skov- og landskabsingeniør, med en fortid som elev 
på Frijsenborg. Michael vil i sæsonen 2018 overtage 
ansvaret for juletræsområdet, og vil efter nytår få sin 
egen skovpart – primært med juletræsproducenter.



I august afleverede skovrider Jakob Svendsen-Tune 
sin opsigelse. Jakob flytter til Sverige for at starte en 
ny tilværelse med familien, og stopper i SNØ til nytår.
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Årets resultat i tal

Årets resultat skal ses i forhold til en væsentlig reduk-
tion af medarbejdere. Færre hænder giver ikke nød-
vendigvis en højere omsætning. Set i det lys er en 
omsætning på niveau med 2016/17 flot. Det er dog 
ærgerligt at højkonjukturen på flere af foreningens 
kerneområder (læs nærmere på de næste sider) end-
nu ikke er slået igennem.

Bestyrelsen

Efter skovriderens opsigelse, har bestyrelsen drøftet 
foreningens fremtid. En enig bestyrelse valgte at gå 
til hovedbestyrelsen med et ønske om at fusionere 
med en af naboforeningerne. Der var dog ikke op-
bakning til dette, hvorfor hovedbestyrelsen og SNØs 
bestyrelse har arbejdet videre med andre udviklings-
muligheder.

DDS (De Danske Skovdyrkerforeninger) har tilbudt 
SNØ en hjælpepakke, som blandt andet indeholder 
økonomisk hjælp, sparring på bestyrelsesniveau og 
hjælp med konkrete driftsopgaver. Der udvises fra 
DDS en stor interesse for situationen i SNØ og en 
ægte interesse i at hjælpe SNØ med en turn-around.

Bestyrelsen mener generelt, at der er gode takter i 
hjælpepakken, men alle medlemmer ønsker dog at 
trække sig fra bestyrelsen. Der skal således vælges en 
helt ny bestyrelse på den kommende generalforsam-
ling, som skal føre SNØ videre og udmønte den plan 
der lægges i samarbejde med DDS.

Årets resultat er landet på 47 tkr. efter skat. Dette 
resultat er både tilfredsstillende og utilfredsstillende. 
Set i lyset af de to foregående års negative resultat-
er, er det tilfredsstillende med et positivt resultat. 
Resultatet er dog så beskedent, at det næsten kan 
betegnes som et nul. 

Vi ser dog frem mod en hverdag, hvor organisation-
en er trimmet og i takt med at funktionsansvar og 
medlemsbetjening finder sin optimale ligevægt vil 
foreningen genfinde sin økonomiske balance.

Skovrider Jakob Svendsen-Tune har valgt at sige sin stilling op 
og flytte til Sverige.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

tk
r

15/16 16/17 17/18
Omsætning (tkr) 67.585 55.470 56.161
Driftsresultat (tkr) -945 -1.461 65
Egenkapital (tkr) 4.331 2.853 2.900

Omsætningen har været på niveau med 2016/17 og med et 
positivt resultat er egenkapitalen marginalt forbedret.



Samlet set ser det lige nu ikke så ringe ud. Der er højkonjunktur på gavntræ, flismarkedet har fået et 
løft og pyntegrøntet har god omsættelighed. Kun juletræerne halter fortsat – men der ér lys for enden 
af tunnelen. 

Vejret sætter rammerne for driften

I skovbruget arbejder vi sammen med naturen – og vi 
er dybt afhængige af vejrliget. I driftsåret 2017-2018 
har vi været udfordret på den konto – vi har oplevet 
dyrkningsbetingelserne gå fra den ene yderlighed til 
den anden, i begge tilfælde med betydelig indvirk-
ning både i medlemmernes skove og vores drift. 

Efteråret var det vådeste i mands minde (siden 1984) 
– og de omkring 400 mm regn, der faldt i perioden, 
kom oven i en våd sommer, hvor jorden i forvejen var 
godt våd. I en gennemblødt skov er både bevoksning- 
er og veje meget sårbare, så vi havde store ud-
fordringer med færdslen med de tunge maskiner til 
skovning og flishugning. Det er især et problem for 
flisproduktionen, hvor varmeværkerne er afhængige 
af et stabilt flow, og derfor løbende aktivitet i skoven.

Efterår blev til vinter – der på mange måder blev ret 
gennemsnitlig og alt vandet fra efteråret lå stadig i 
skoven og besværliggjorde færdsel. Vinteren bed dog 
fra sig til sidst med frost og sne der lå langt ind i 
foråret. Det gav store udfordringer i planteskolerne, 
hvor man i forvejen var bagud efter en stort set aflyst 
efterårsplantesæson på grund af for meget vand i 
skoven.

Fra våd og kold – gik vi direkte over i varm og tør. 
Sommeren 2018 brød alle meteorologiske rekor-
der. Allerede fra midten af april blev det varmt – og 
i hele perioden fra maj til starten af august afløste 
rekorderne hinanden. Vigtigst for plantevæksten er 
naturligvis vandbalancen – og den væltede helt!

Med en samlet fordampning på 4-5 mm pr. dag og en 
nedbør (uens) fordelt ud over hele sommerperioden 
på kun 150-175 mm ophobede der sig et rekordstort 
vandbalanceunderskud på 336 mm. Det svarer til, at 
en afgrøde skulle have tilført 336 mm vand i perioden 

Nåletræ

Det forgangne år har budt på gode priser på nåletræ, 
men også besværligt vejr. Markedet for nåletræ har 
den seneste tid kun været for opadgående. De dan-
ske savværker har ad flere omgange hævet priserne 
og har haft udfordringer med tilgangen af træ. Sam-
tidigt er der en god global efterspørgsel efter træ, 
så meget af det stort dimensionerede nåletræ kan 
sælges til eksport til gode priser.

Fra sommeren 2017 og næsten frem til forår 2018 har 
vejret været meget udfordrende. Det har selvfølgelig 
påvirket foreningens salg af nåletræ, som har været 
lavere end forventet – selvom priserne har været 
gode.

Forventningerne til markedet den nærmeste tid er 
positive. Om priserne fortsætter opad eller stabilis-

Den ekstreme sommer 2018 er statistisk set en 100-års be-
givenhed – det håber vi holder stik!

for at undgå produktionstab. Den tidligere rekord 
var fra 1992 og var på ’kun’ – 258 mm. Billedet af 
akut nedbørsunderskud var vedvarende - på lands- 
plan bød sommeren på ikke mindre end 55 dage, hvor 
DMI’s tørkeindeks var på 9 eller 10 – svarende til, at 
der næsten ikke er plantetilgængeligt vand i jorden.

Forretningsområderne
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erer sig på nuværende niveau, er endnu uklart. Der 
forventes dog et øget forbrug af træ globalt, så frem-
tiden ser lovende ud. Vi håber på mange år uden 
storme eller andre påvirkninger der kan true den posi-
tive udvikling!

Flis

Flismarkedet har været igennem et kaotisk år. Det 
våde vejr besværliggjorde hugning og transport. 
Sammen med en udbygning af fyringskapacitet og 
ustabilitet på importmarkedet, betød det, at der 
manglede store mængder flis i løbet af sæsonen. På 
grund af denne mangel, er flispriserne i nogle om-
råder steget markant. Priserne på flis har i Nordjyl-
land i mange år ligget under resten af landet, men 
den forskel er ved at være udvisket. Vi forventer 
nogle år med højere priser, men stadigvæk et meg-
et ustabilt marked, som kan risikere at svinge frem 
og tilbage, alt efter vejr og vind (også politisk). 

Korttømmer i stak. Industrien eftersørger råtræ.

Løvtræ

Næsten alt det gavntræ der sælges af løvtræ, sælg-
es til eksport. Der er for tiden et fornuftigt marked 
for kævler. I det seneste år har vejret været den 
begrænsende faktor for omsætningen af løvtræ.  

Specielt eg efterspørges løbende, og kan opnå gode 
priser. Efterspørgslen på bøg er god, men priserne 
kunne godt være bedre. For arter som ask, ær, pop-
pel ol., varierer afsætningen. Hvis du har gode træer 
af disse arter, så forhør dig med skovfogeden – han 

kender afsætningsmulighederne!

Lokalt produceret flis er i skarp konkurrence med importeret 
biomasse. Her er det flis fra en terrængående flishugger der 
tippes af direkte i container.

Skovning af bøgekævler kan ofte kombineres med flis, hvorved 
skovens bundlinie optimeres.

Juletræer

Juletræsmarkedet forventes at have nået bunden i 
2017. Flere udbudsprognoser forudsiger et mindre 
udbud i den nærmeste fremtid på europæisk plan, 
og det burde give højere priser samt en lempeligere 
sortering. Der er stadigvæk en stor produktion af ju-
letræer i blandt andet Tyskland, Polen og Frankrig, og 
disse træer vil finde vej til markedet før de danske. De 
danske træer skal derfor holde en kvalitet og højde, 
som ikke findes på kontinentet. Det er derfor også 
de store gode træer, som efterspørges – og betales 
”fornuftigt”. Indtil videre er priserne dog stadigvæk 
lave og sorteringen er stram.
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Planter og kulturarbejde

Plantearbejdet er naturligvis et af de forretningsom-
råder, som først og mest direkte påvirkes af tørken. 
Som beskrevet, startede plantesæsonen relativt sent 
– og den sluttede meget brat og noget tidligere end 
sædvanligt. Der var ingen grund til at eksperimentere 
med at plante i knastør jord i bagende sol.

Med en sen start og tidlig afslutning er det ikke over-
raskende, at vores planteaktivitet i foråret lå 15-20% 
under normalniveau.

Erfaringen er, at veletablerede og velpassede plant-
ninger er relativt robuste. Men som sommeren ud-
viklede sig, passerede vi målstregen for ’almindelige 
erfaringer’ – og dermed steg bekymringen for trivslen 
i nykulturerne.

Den velpassede kultur er nu engang det bedste afsæt for en 
god handel.

Pyntegrønt

Markedet for nobilis viser gode tegn. De sidste års ko-
glesætning, den varme sommer og afdriften af mange 
gamle bevoksninger har sænket udbuddet af nobilis 
klippegrønt. Der er derfor god mulighed for øgede 
priser allerede i år – det fortsætter forhåbentligt ad 
den vej i den nærmeste fremtid. Mens der øjnes mor-
genduft for nobilis, så er markedet for nordmanns-
gran mere eller mindre dødt. Der sælges stadigvæk 
nordmannsgran, men kun i små mængder, og til lave 
priser.

Bekymringen var ikke uberettiget – langt de fleste 
kulturer var presset og vi har set ’nogen planteafgang 
i 2018 plantningerne’ , men samlet set holder erfa-
ringerne om, at velanlagte og velpassede kulturer er 
robuste og planteafgangen er mindre end forventet 
– måske 15% som gennemsnit.

Mens 2018-plantningerne klarede sig godt, så vi des-
værre en del planteafgang i lidt ældre kulturer – ty-
pisk i tilfælde, hvor man havde sluppet renholdelsen 
i forventningen om, at kulturen kunne klare sig selv. 

De unge kulturer, hvor renholdelsen er sluppet har haft det 
svært i tørken. Først til foråret efter udspring kan skaden gøres 
op

Helt ekstraordinært har vi tillige set veletablerede 
træer i helt op til 6-8 m højde gå helt ud – mest udsat 
har lærk, indblandet som ammetræer, været. De står 
fuldt eksponeret og den store kronevækst overhaler 
til tider rodsystemet. 
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Skovdyrkerne
Efter sidste års udskiftning af både landsformand og sekretariatschef har fokus været på etablering af 
sekretariatet i ’Skovdyrkernes Hus’ i Ry og organisering af det fælles arbejde omkring dette udgangs-
punkt.

Skovdyrkernes fællesskab omfatter i dag:

• 5 lokale skovdyrkerforeninger

• Sekretariatet

• 2 datterselskaber

Fællesskabet har i gennem de senere år undergået en 
betydelig udvikling. Det er blevet mere forpligtigende 
og flere vigtige opgaver løses i dag i fællesskab. 
Men den primære drift - betjeningen af skovejerne 
og løsning af driftsopgaverne - er, sammen med 
ledelseskraften og økonomien, et lokalt anliggende, 
sådan som det altid har været og sådan som det fort-
sat skal være. 

Lokalforeninger og strukturudvikling

Der har i perioden ikke været foretaget ændringer i 
Skovdyrkernes landkort. Fokus har været på, at im-
plementere de to, relativt nye og store fusionsfore-
ninger MIDT (2015) og ØER (2016). I begge tilfælde 
har det vist sig, at fusion ikke er slutningen på en 
proces – men starten på en ny, og at der på mange 
planer skal arbejdes for at høste de stordriftsfordele 
og synergieffekter, der er hensigten bag.

Efter et par års omstillingsspil – der for ØER’s ved-
kommende tillige har budt på flere udskiftninger i 
ledelsen – er signalet nu, at det går den rigtige vej, 
og at de nye organisationer er ved at konsolidere sig.

Fælles - Hovedbestyrelse og sekretariatet

Der har i perioden ikke være udskiftninger i den 
fælles hovedbestyrelse, som uændret har konstitu-
eret sig med Lars Skou Gleerup, Skovdyrkerne Midt, 
som landsformand og Frede Andersen, Skovdyrkerne 
Syd som næstformand.

Personalets repræsentant som kommitteret i hoved-
bestyrelsen er fortsat forstfuldmægtig Katrine Bang 
Hauberg. 

Vores ’nye’ sekretariatschef Kristian Gernow, der 
tiltrådte 1. september sidste år, har som sin første  
vigtige  opgave organiseret sekretariatet omkring 
’Skovdyrkernes Hus’ i Ry. I den forbindelse er der 
ansat ny kommunikationsmedarbejder – og redak-
tør for ’Skovdyrkeren’ - Jens Mathiasen (39 år) har 
afløst Per Hilbert (70 år). Samtidig er andre opgaver 
og funktioner tilskåret og outsourcet med henblik på 
en fokuseret og effektiv drift af kerneopgaverne, som 
fremgår af nedenstående figur, der samtidig viser 
’hvordan en krone bliver brugt i det fælles arbejde’.

Datterselskaberne

Green Product (GP) er Skovdyrkernes fælles eksport-
selskab for juletræer og pyntegrønt. GP er med til at 
sikre, at foreningerne har en koordineret og profes-
sionel tilgang til det europæiske marked. GP ledes fra 
kontoret i Ry af direktør Brian Boeberg og har desu-
den egne sælgere ansat i Tyskland og Polen.

Danish Forestry Extension (DFE) er Skovdyrkernes 
fælles selskab for international rådgivning. DFE drives 
som en non-profit virksomhed (NGO) med ’system-
eksport af skovdyrkerforeninger’ som kernekompe-
tence. De sunde værdier, som ligger bag vores forret-
ningskoncept kan også bruges andre steder i verden 
- hvor vores dygtige medarbejdere også kan bidrage 
til at skabe værdi for lodsejere og jordbrugere.




