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len CO2 til energi og ilt - samt kulstof, der indbyg- 
ges i træfibrene. Fordi træer er flerårige afgrøder, 
kan de ophobe store mængder kulstof. I den mod-
satte proces frigives energi og CO2 under optagelse 
af ilt – uanset om denne proces sker som fordøjelse, 
forbrænding eller forrådnelse. Dermed løser skovens 
elementære biologiske processer den komplicerede 
opgave, som ikke er lykkedes for andre alternative 
energiformer – nemlig billig og effektiv lagring af sol-
energi i kæmpestor skala. Skoven er ganske simpelt 
naturens eget batteri!

Så langt er alle nogenlunde enige. Uenigheden hand-
ler især om spørgsmål som:

 • Giver det mest klimaeffekt at dyrke et aktivt 
skovbrug og bruge skovens træproduktion – til 
bygninger, møbler, papir og i sidste ende til af-
brænding. Eller skal man i stedet lade skoven 
stå urørt og blot opspare vedmasse – og dermed 
kulstof (CO2)?

 • Er aktiv skovdrift bæredygtig, eller er den 
uforenelig med andre vigtige hensyn, herunder 
især hensynet biodiversiteten - naturens mang-
foldighed?

Klimaeffekt

Som beskrevet har de levende træer en evne til at 
optage og lagre kulstof (C). Denne egenskab følger 
med i produktet træ, der som materiale dermed be-
varer den bundne CO2 hele sin levetid, indtil det til 
sidst  forgår – ved forbrænding eller forrådnelse, der 
som allerede fastslået, begge giver samme klimaef-
fekt, nemlig frigivelse af det bundne kulstof, som 
CO2. Men hvis det ender samme sted – hvor er så 
gevinsten? 

Gevinsten ligger i, at vi bruger træ i stedet for noget 
andet – fx tegl, beton, stål, aluminium, plastik eller 
fossile brændsler. Alle disse materialer eller energi-
former er stærkt klimabelastende og man opnår der-
for en væsentlig substitutionseffekt.

Klima står højere på dagsordenen end nogensinde 
før. Der er bred videnskabelig opbakning til, at de 
menneskeskabte klimapåvirkninger er en realitet, der 
skal håndteres og på det politiske plan vedtages am-
bitiøse planer – både globalt og nationalt.

I Parisaftalen fra 2015 forpligter (næsten) alle lande 
sig til at lave klimahandleplaner, der sigter mod at hol- 
de den menneskeskabte globale opvarmning under 1,5 
grader C. I den forbindelse har EU fremlagt en samlet 
plan, der indebærer reduktioner i udledning af driv-
husgasser på 40 % i 2030 i forhold til i 1990. I Dan-
mark er status, at vi allerede er langt i omstillingen 
– over en trediedel af vores energiforbrug baserer sig 
allerede nu på vedvarende energi.

#Skovforklima  
Klima står højere på dagsordenen end nogensinde før. Alle er enige om, at skoven spiller en vigtig rolle 
– men der er stor uenighed om hvilken rolle.  Vi forklarer her, hvorfor de danske skove bidrager mest, når 
de bliver dyrket aktivt. 
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I 2017 havde Danmark 32,7 procent vedvarende energi. Det 
var fordelt på ovenstående energikilder. Bemærk at træbaseret 
biomasse – træflis og træpiller – udgør en større andel end 
vind og sol til sammen. (Kilde Danmarks statistik)

Den nytiltrådte danske regering er endnu mere am-
bitiøs og har et reduktionsmål på 70% i samme peri-
ode. Skal disse mål nås, kræver det en bred vifte af 
indsatser. Her er alle enige om, at skoven spiller en 
vigtig rolle – men man er langt fra enige om hvilken 
rolle.

Den grundlæggende mekanisme for skovens rolle 
i klimaspørgsmålet er fotosyntesen. I denne proces 
omdanner de grønne plantedele med hjælp fra so-
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Hvor stor denne effekt er, afhænger af mange forhold, 
men et godt indtryk for forskellige materialer ses 
nedenfor.

Kombineres disse fakta, er konklusionerne på træets 
klimaeffekt ganske klare:

 • Så meget træ som muligt skal bruges der, hvor 
substitutionseffekten er størst og mest langtids-
holdbar.

 • Det giver et hierarki, der omtrent ser således 
ud: bygninger a møbler a emballage a papir 
aenergi.

 • Den del af træet, der ikke kan bruges til andet, 
skal brændes af til energi. Herved udnyttes en-
ergien frem for, at den blot går tabt ved forråd-
nelse – som har samme klimaeffekt. 

Træ til byggeri

Men hvis byggeri er den bedste anvendelse for træ – 
er det så noget, der for alvor kan få betydning i det 
samlede klimaregnskab? 

Det er det i høj grad. For mange vil det være over-
raskende, at 40% af Danmarks samlede energiforbrug 
er relateret til vores bygninger. Set over en bygnings 
livscyklus, er hele 50-75% knyttet til selve bygnin-
gen, mens 25-50% går til driften - primært opvarm-
ning. I forhold til at reducere CO2 ved anvendelse af 
mere træ, er det altså en andel af Danmarks samlede 
CO2-udledning på måske 25%, der er i spil.

Substitutionseffekt for træ – hvor mange tons CO2 spares 
der, hver gang man anvender træ, der indeholder 1 tons CO2. 
Bemærk den store effekt ved substitution af beton og stål – de 
fremherskende materialer i byggeriet (tabel fra Klimaskoven).

Et andet relevant spørgsmål er, hvor længe CO2 er 
bundet de pågældende træprodukter. Her er der 
naturligvis også stor forskel, men i de officielle kli-
maregnskaber regner man med halveringstider for 
kulstof på: 

 • 2 år for papir

 • 25 år for træplader

 • 35 år for savskåret træ

 •  Forbrænding – her frigives al CO2 på én gang – 
normalt ca. 1 år efter fældning.

Set i et fremtidsperspektiv er det imidlertid ikke træs anvendelighed 
som brændsel, der gør det til et kraftfuldt klimaværktøj, selvom træ som 
energikilde også vil have en central rolle fremtiden. Men det, som virkelig 
gør træ klimainteressant, er træ som materiale. 

Træ som materiale kan give stor substitutionseffekt
Træs helt store betydning hænger sammen med, at det i vid udstrækning 
kan erstatte stål, aluminium, beton, tegl mv. Disse materialer kræver i 
dag meget store mængder fossil energi til deres fremstilling og forarbejd-
ning. Når vi derfor erstatter disse energitunge materialer med træ, kan 
der spares fossil energi, og dermed standse den irreversible forøgelse 
af atmosfærens CO2-indhold, som fossil energi forårsager. Det (Fig. 5) 
fremgår, hvor mange ton CO2 der spares, når man erstatter energitunge 
materialer med træ.

Fig. 5.

Når træ erstatter andre produkter spares der CO
2

Produkt Middelværdi Lav Høj

Kul  1,4 0,9 1,9

Naturgas 0,9 0,6 1,2

Benzin 0,4 0,4 0,4

Stål 4,0 0,9 10,0

Beton 4,0 1,0 9,8

Plastik 2,0 2,0 2,0

Fig. 5. Viser hvor mange ton CO2 som spares, hver gang man erstatter et af de 
nævnte produkter med træ indeholdende 1 ton CO2. Det indebærer, at alle værdier 
større end 0 er gunstige, fordi al anvendelse af fossile brændstoffer bidrager til en 
irreversibel CO2-udledning. Det ses, at når fossile energikilder – f.eks. kul, naturgas 
og benzin – erstattes med træ, opnår man en CO2-besparelse. Men det ses også, at 
man opnår væsentlig større effekt ved at erstatte stål og beton med træ. Benzin fal-
der i øjnene med en lille substitutionsfaktor. Det hænger sammen med, at der i dag 
er store konverteringsomkostninger (CO2) forbundet med at producere benzin-erstat-
ning af træ. (Sammenstillingen er basseret på gennemgang af den videnskabelige 
litteratur på området). 

2. DERFOR ER TRÆ ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ TIL CO2-REDUKTION
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Det 21 etager og 73 m høje HAUT er under opførelse i  Amstelkwartier i Amsterdam. Når det står klar i 2021 vil det være 
Europas højeste træbygning. Moderne CLT-trækonstruktioner giver arkitekterne mulighed for at lave smukke og  klimaven-
lige bygninger. 



Man kan naturligvis ikke nedbringe denne andel til 
nul, men der er ganske meget at hente. Analyser fra 
Statens Byggeforskningsinstitut viser, at hvis man fx 
udnytter de nyeste muligheder for opførelse af etage-
byggeri i træ frem for i beton og stål vil besparelsen 
være på ca. 35% af CO2-udledningen.

Et betydeligt større fokus på anvendelse af træ til byg- 
geri har dermed alene et besparelsespotentiale på 
måske 5-10% af Danmarks samlede CO2-udledning og 
med en lang lagringstid på 80-120 år. Så det er i høj 
grad noget, der batter!

Heldigvis er denne udvikling efter lang tids tøven nu 
i gang i Danmark, og der er flere steder ved at blive 
opført store og smukke byggeprojekter i træ.

Træ til andre formål 

Træ indlejret i andre produkter, som f.eks. møbler, 
gulve og emballage spiller i princippet den samme 
rolle: CO2 er indlejret og erstatter andre materialer 
i hele produktets levetid – som normalt blot er kor-
tere end byg-ningers. Hvor meget kortere afhænger 
naturligvis af, om der er tale om en dansk møbelklas-
siker eller et spånplademøbel fra IKEA – men princip-
ielt er der ingen forskel.

Den klimavenlige effekt af træ anvendt til byggeri og 
andre forædlede formål er da også bredt anerkendt og 
ikke kontroversiel, hverken i den almindelige debat el-
ler i forskerkredse.

Træ til energi

Som det fremgår af tabellen med substitutionseffekter 
kan man også erstatte fossile brændstoffer som kul og 
naturgas med træ – fx ved afbrænding af flis i kraft-
varmeværker. For at det giver mening i klimasammen-
hæng, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

 • Skoven skal dyrkes aktivt således, at der hele 
tiden er en løbende tilvækst, der kan kompen-
sere for det træ, der er taget ud til afbrænding. 
Tilvæksten er simpelthen skovens ’klimamo-
tor’. Som noget centralt kræver det, at skoven 
vedligeholdes med gentilplantning eller vellykket 
selvforyngelse.

 •  Der skal ikke være en alternativ anvendelse for 
det træ, man brænder af, som har en højere 
substitutionsværdi – fx tømmer til opskæring.

 • Den producerede energi – varme og strøm – skal 
leveres ind i et energisystem, hvor det erstatter 
fossilt brændsel. Derfor giver det fx ingen me-
ning at lave strøm ved kraftvarmeværker i Norge, 
når man har overskydende strøm fra vandkraft. 
I Danmark udgør 60-70% af det samlede ener-
giforbrug stadig af fossile brændsler.

Under disse forudsætninger er afbrænding af træ kli-
maklogt – og under danske forhold er substitutions-
effekten for naturgas og kul ca. 1 – svarende til, at 
dansk skovflis er CO2-neutralt. 

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke, at 
det CO2-fodaftryk der er ved fældning, flishugning 
og transport fra skov til varmeværk under danske 
forhold er forsvindende lille. Som et gennemsnit af al 
flis leveret fra Skovdyrkerne Nord-Østjylland til vores 
mange forskellige fliskunder er CO2-fodaftrykket på 
beskedne 2%. Dette tal er naturligvis højere for im-
porteret flis, der måske har rejst langt og for træpiller, 
der er tørrede og pressede. I disse tilfælde, kan C02-
aftrykket være over 20%. I en direkte sammenligning 
skal man dog huske, at kul, olie og naturgas heller 
ikke lander i kedlen uden et yderligere CO2-aftryk til 
udvinding og transport.

Budskabet er simpelt og under danske forhold korrekt. 
Biomasse fra de danske skove fortrænger kul og naturgas i 
effektive energisystemer – med et meget lille CO2-aftryk til 
fældning, flishugning og transport.
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I modsætning til, hvad der ofte fremføres i klimade-
batten, er der heller ikke nogen ’kulstofgæld’ for-
bundet med at udnytte den danske skovflis til ener- 
giformål. Misforståelsen opstår, hvis man tager 
udgangspunkt i et enkelt træ og anvender logikken 
’vi kan enten fælde det eller lade det stå – og hvis vi 
fælder det, går der 20-30-40 år inden et nyt træ har 
oplagret en tilsvarende mængde CO2 - og altså skyl-
der vi klimaet en gæld i samme periode’. 

Logikken om ’klimagæld’ kan lyde rigtig … men 
er i virkeligheden skrupforkert. Det skyldes helt 
grundlæggende, at i skovbruget starter vi ikke med 
at fælde – vi starter med at plante! 

Ser man samlet på de danske skove er de vokset 
jævnt både i areal og i stående vedmasse siden det 
historiske lavpunkt omkring år 1800, så her er ingen 
klimagæld – tværtimod. Ser man i stedet på den en-
kelte skov eller den enkelte bevoksning er billedet 
det samme – vi tynder bevoksningen, men de rester-
ende træer vokser videre og meget kort tid efter har 
bevoksningen igen et højere vedmasseniveau end før 
hugst – og imens er der andre bevoksninger i sko-
ven, der ufortrødent vokser videre. Det samme gør 
sig gældende ved afdrift, her er der andre bevoks- 
ninger, der tager over – normalt med en endnu højere 
tilvækst. 

Så principperne er helt rigtige og holdbare. Under 
de oplistede forudsætninger er afbrænding af træ-
baseret biomasse CO2-neutral og denne konklusion 
ligger da også til grund for både FN’s Klimapanel 
(IPCC) og Danmarks officielle klimaregnskab. 

Produktionsskov eller urørt skov?

Som fremhævet er det den løbende tilvækst i de 
stående bevoksninger, kombineret med de egen-
skaber træ som materiale har til at erstatte andre  
energikrævende anvendelser, der er motoren i  
skovens positive klimaeffekt. Der er grund til at un-
derstrege dette forhold, da mange tror, det er det 
stående vedmasselager – altså den opsparede CO2 
beholdning – der er det vigtige. Men det er en  
fejlagtig opfattelse, der opstår når man alene kigger 

på skoven som et lukket system og glemmer, at de 
produkter der ikke laves af træ – uanset om det er 
bygninger eller energi – i stedet skal erstattes af andre 
produkter – fx beton, stål, plastik – eller energiformer 
– helt overvejende fossile brændsler.

Så betragter man skoven i samspil med samfundets 
behov – og de stiger meget stærkt med stigende be-
folkning og stigende velstand – er tilvækst og dermed 
maksimal CO2-binding og ikke skovens stående ved-
masselager den helt centrale parameter. Disse forhold 
behøver dog ikke at være i indbyrdes modstrid – vi ser 
fx, at vi i Danmark i en årrække både har øget hugsten 
og det stående vedmasselager. Dette er muligt både 
gennem udvidelse af skovarealet og en aktiv skovdyrk- 
ning med fokus på skovens tilvækst – fx ved anven-
delse af højproduktive træarter.

Alle træarter følger en grundlæggende biologisk 
vækstkurve: en kort stampeperiode efter etable- 
ring, herefter en accellererende ungdomsvækst, der 
klinger af ved modenhed og til sidst flader ud på et 
niveau, hvor den beskedne tilvækst er i balance med 
det naturlige forfald. Der er naturligvis stor forskel på 
kurvens forløb for forskellige træarter – fra hurtigt ac-
cellererende lystræarter til skyggetræarter med lang  
levetid - men den grundlæggende præmis er den 
samme; når bevoksningen bliver gammel, mindskes 
den positive klimavirkning.

Det indebærer, at i klimasammenhæng er den urørte 
skov, der ellers for nogen er et idealbillede på skovtil-
standen, en ’dobbelt synder’:

 • Den løbende CO2-binding er lav (går mod nul) 
over tid – og uanset, om der måske en lille net-
totilvækst i kulstoflageret, når man medreg-
ner kulstofbindingen i skovbunden, er det helt 
forsvindende i forhold til effekten af den aktivt 
drevne skov.

 • I den urørte skov er der i sagens natur ingen 
hugst – og dermed taber man den værdifulde 
substitutionseffekt.

I klimasammenhæng er urørt skov derfor en slags grøn 
brak.
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Bæredygtighed

Det er således ganske klart, at rigtigt grebet an er 
skovbrug et vigtigt klimaværktøj, der har meget at 
bidrage med i samfundshusholdningen. Det er også 
tydeligt, at langsigtet og vedvarende skovforvalting 
med fokus på tilvækst og skovsundhed er en nød-
vendig forudsætning.

Skovens produktionsevne er dog kun en nødvendig 
og ikke en tilstrækkelig forudsætning for bæredyg-
tighed. Det er nødvendigt at inddrage andre forhold 
herunder især respekten for, at skoven ikke kun er 
et produktionsapparat – den er også et levende og 
komplekst økosystem. I den bæredygtige skovfor-
valtning skal der derfor også tages hensyn til biodi-
versiteten – altså naturens mangfoldighed. På samme 
måde som klimakrise taler man også om en biodiver-
sitetskrise, og de er på mange måder forbundne af 
den samme årsag – en eksponentielt stigende befolk- 
ning med stigende behov sætter klodens ressourcer 
under pres. Aldrig før har mennesker påvirket kloden 
så meget – og aldrig før har tilbagegangen af plante- 
og dyrearter været så massiv. 

De truede arter registreres internationalt på den 
såkaldte ’Rødliste’. Der skønnes at være godt 35.000 
arter i Danmark og efter en vurdering af ca. 10.000 
arter er de 2.268 optaget på Rødlisten med en trus-
selvurdering fra ’uddød’ til ’næsten truet’. Rødlisten 
domineres af insekter (881 arter), svampe (821 arter) 
og lav (429 arter).

Tilbagegangen i arter knytter sig til tilbagegangen i 
levestederne. Vores landskab har ændret sig markant 
de seneste 100 år og der er ikke meget spildplads 
tilbage til naturen i det effektivt udnyttede landbrugs- 
areal, hvor storkens tilbagegang er en næsten ikon-
isk illustration. Skovene er også en hel central del 
af biodiversiteten i Danmark. Det er koblet til, at 
Danmark engang var et skovland. I forbindelse med 
århundreders overudnyttelse, var de danske sko- 
ve dog næsten forsvundet (skovarealet i år 1800 var 
helt nede på ca. 2%) og det skovareal, vi har i dag er 
derfor i al væsentlighed kulturskove, som er anlagt og 
dyrket. Der findes stort set ikke oprindelig naturskov 
i Danmark.

Det store spørgsmål er, hvordan vi fremadrettet sikrer 
biodiversiteten i skoven. Den er ofte knyttet til gamle 
træer, dødt ved, variation – fx vand og overgange 
mellem tæt bevoksning og lysninger – samt lang-
sigtet kontinuitet. Der er to hovedspor:

 • Udlæg af urørt skov, hvor den nødvendige dy-
namik skabes af store græsædere (fx heste).

 • Ansvarlig skovdrift, hvor man tager hensyn til 
biodiversiteten i den løbende drift.

Der er ingen tvivl om, at begge dele er nødvendige 
og en saglig diskussion handler herefter alene om ba-
lancen. Det er dog vanskeligt at holde diskussionen 
saglig og der går ofte overbudspolitik i, hvor store 
arealer med urørt skov, der skal til en hensigtsmæssig 
balance, når man også indregner produktionstab og 
negativ klimaeffekt.

Hos Skovdyrkerne Nord-Østjylland afvikler vi al 
hugst efter bæredygtighedsprincipper, der sikrer, at 
vi tager de fornødne hensyn til alle bæredygtigheds- 
elementer – herunder også biodiversiteten. Det gør vi 
ved at screene arealerne forud for hvert hugstindgreb 
for at sikre, at der ikke sker nogen negativ påvirk- 
ning af vigtige levesteder for dyr eller planter. At 
vores hugst af træ og flis er bæredygtig og at vi følger 
de opstillede retningslinier, kontrolleres af uafhængig 
auditor, der sikrer, at vi har styr på både aktiviteterne 
i skoven og papirerne på kontoret.  

Grøn pragttorbist (Gnorimus nobilis) er meget sjælden i Dan-
mark. Den yngler i hule træer og store løvtræstubbe på solrige, 
sydvendte arealer. På Rødlisten vurderes den som ’kritisk 
truet’ i Danmark. 
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Mediestorm og behovet for oplyst debat

Som det fremgår, er der et godt og sagligt grundlag 
for skovens positive klimaeffekt. Alligevel er emnet 
ofte genstand for misforstået debat og det tidlige 
efterår 2019 har været præget af en del ’negativ 
presse’ om biomassens rolle i den grønne omstil-
ling. Den negative presse har været skarpt vinklet og  
centreret omkring en række fejlantagelser og misfor-
ståelser. En stor del af interessen har knyttet sig til 
den, meget betydelige, import af træpiller fra USA og 
flis fra Baltikum - men naturligvis bliver også flisen 
fra de danske skove fanget i mediestormen, når det i 
bedste sendetid fx fremlægges som om: 

 • Danmarks klimaregnskab er misvisende fordi af-
brænding af træ regnes som CO2 neutralt.

 • Skov dyrkes til energiformål.

 • Træ der er egnet til forædling – fx opskæring til 
tømmer – ender som flis eller energitræ.

Ingen af disse påstande holder for en nærmere prø-
velse. 

 • Det danske klimaregnskab følger de interna-
tionale normer, hvor CO2-belastningen – helt 
korrekt - beregnes ud fra hugsten, mens man 
godskriver for CO2 indbygning og substitution 
i forbindelse med anvendelsen af træ som ma-
teriale.

 • Bortset fra ret beskedne arealer med pil og 
poppel på landbrugsjord dyrkes skov ikke til  
energiformål i Danmark – og i øvrigt heller ikke i 
nogen betydende målestok på globalt plan. Skov 
dyrkes med henblik på træproduktion – og en 
lang række andre formål. Hugst af træ til ener- 
gi er blot en bifangst, der sikrer at vi udnytter 
den del af hugsten, der ikke har en bedre an-
vendelse.

 • Ingen skovejer vil sælge sin hugst som ener-
gitræ, hvis den kan anvendes til bedre betalte 
træeffekter, som emballagetræ eller tømmer,  
der giver et netto til skoven, der er 200-300% 
højere end energitræ.

Samlet set var mediebilledet desværre så skævt at 
det tangerede ’fake news’ og flere gange undervejs 
var både skovbruget og energibranchen ude for at 
berigtige. Helt usædvanligt for os endte det med, at 

vi var medunderskrivere af et åbent brev til TV2 om 
at indstille tendentiøs kampagnejournalistik til fordel 
for en relevant og afbalanceret dækning af en vigtig 
debat.

Men uanset om en mediestorm er berettiget og vel-
underbygget eller ej, kan den jo give et rekyl – og 
der er ingen tvivl om, at både offentlighed og be-
slutningstagere har fået bekymrede panderynker over 
biomasse fra skoven og taler om ’hurtig udfasning’. 
Det er en fejlkonklusion – en intelligent anvendelse 
af bæredygtigt produceret biomasse fra de danske 
skove er ikke en del af problemet i den grønne om-
stilling – det er en del af løsningen, også i fremtiden!

Klimaskoven – letlæst debatbog

Vil man lidt dybere i substansen i forståelsen af sam-
spillet mellem skov og klima er der masser af stof at 
dykke ned i. Ofte vil de videnskabelige rapporter dog 
være lidt tunge, mens de mange artikler og indlæg ’på 
Nettet’ kan være et lidt uoverskueligt kludetæppe.

Derfor har vi også støttet et bogprojekt, som to skov- 
dyrkere og to skovforskere har arbejdet med de se-
neste par år. Resultater er bogen ’Klimaskoven’ som 
på en overskuelig og letlæst måde samler fakta og 
samtidig anskueliggør, hvor meget CO2 der kan op-
samles, hvis Danmark gennemfører sin gældende 
skovpolitik, hvor skovarealet skal øges til 25% over 
en trægeneration. Bogen forholder sig også til bære-
dygtighed, biodiversitet og urørt skov. 

Vi har valgt at købe en kasse bøger og låner den en-
keltvis ud til foreningens medlemmer. Henvend jer til 
kontoret. Så får vi alle mulighed for at opruste debat-
beredskabet og sprede det vigtige budskab.

Det er vigtigt, at det positive budskab om skovens 
rolle i den grønne omstilling kommer ud over ram-
pen og at Skovdyrkerne har en tydelig stemme i de-
batten. Derfor vil vi gerne opfordre til, at I deltager, 
uanset om det er på de sociale medier eller ude i den 
virkelige verden. Hvis I tager udgangspunkt i oven-
stående, kan I være med på et solidt, faktabaseret 
grundlag. Vi har samtidig sørget for, at der er et lille 
hjørne på Skovdyrkernes hjemmeside, der hjælper 
med at få adgang til fakta. Se mere på: 

www.skovdyrkerne.dk/klimaskoven



Foreningens situation og organisation:

Det har været et meget udfordrende år for vores 
forening. Den uholdbare situation med flere års dårlig 
økonomi, har tæret betydeligt på vores egenkapital 
og da den daværende skovrider sagde sin stilling op 
i eftersommeren 2018, kom den samlede bestyrelse 
så meget i tvivl om foreningens levedygtighed, at 
den afgik samlet. Det gav naturligvis en del tumult, 
men viste også styrken i skovdyrkerfællesskabet i de 
5 foreninger, som insisterede på, at en storfusion ikke 
var den rigtige vej at gå.

Resultatet blev i stedet en ny bestyrelse, en ny skov-
rider og en hjælpepakke fra De Danske Skovdyrk-
erforeninger med analyse, støtte til bestyrelsen og 
et likviditetsberedskab. Ny skovrider i foreningen 

Foreningens drift
Ny skovrider, ny formand og nye takter på vej mod et turnaround. Vi har haft et år med en række centrale 
udskiftninger i organisationen. Vi har gennemført velbesøgte medlemsaftener og de prioriteres højt i 
vores bestræbelser på at øge medlemstilfredsheden. 

Analysen der blev lavet af de øvrige foreningers 
skovridere og af sekretariatet, viste at der var god 
grobund og potentiale for at få foreningen på banen 
igen. 

Der er lige siden blevet arbejdet fokuseret på, at 
skabe større medlemstilfredshed, lettere og mere 
overskuelige processer internt i foreningen, sådan at 
hver enkelt medarbejder kan få større mængder igen-
nem i sin hverdag, med de samme ressourcer. 

Efter regnskabet 2018/2019 er der bl.a. sket organi-
satoriske justeringer og indgået fratrædelsesaftale 
med en skovfoged. 

Årets resultat:

Regnskabsåret 2018/2019 ender med et resultat på 
-1.07 mio. Resultatet er utilfredsstillende og et udtryk 
for et turbulent år med bestyrelse der fratrådte, skov- 
riderskift midt i perioden og især afslutning af en 
række gamle sager, der medførte direkte tab.

Takten og retningen er sat til at lave ”sorte” tal i 
næste regnskab.

Medlemsudvikling:

Medlemmerne udgør både foreningens fundament, 
eksistensberettigelse og væsentligste forretnings-
grundlag. Det er derfor meget vigtigt at have fuldt 
fokus på medlemmerne og på deres tilfredshed.  

Vi skal have flere medlemmer, store – som små, men 
det vigtigste er vores fokus på betjeningen af de ek-

side 7

Peder Gregersen er skovrider 
i SNØ

blev Peder Toftgaard 
Gregersen. Peder er 
bl.a. uddannet skov- 
og landskabsingeniør 
og har tidligere været 
ansat som driftschef, 
regionschef og afde-
lingschef i HedeDan-
mark. Senest har 
Peder været ansat 
som Vej & Parkchef 
i Brønderslev Kom-
mune. Peder tiltrådte 
1. februar 2019. 



Foreningens medlemsgrundlag de seneste 5 år opgjort i antal 
medlemmer og medlemsareal.
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sisterende medlemmer. Derfor har vi tilpasset vores 
besøgsfrekvens og besøgsrapporter, sådan at flere at 
foreningens medlemmer får besøg hvert år og hur-
tigere får en overskuelig og handlingsorienteret be-
søgsrapport. 

Vi vil også arbejde på at gøre vores forening mere at-
traktiv overfor bl.a. de større medlemsejendomme og 
opfordre dem til at indgå i de særlige Partneraftaler, 
der skruer op for foreningens engagement på fast 
afregning på ejendommen - og ned for avancen på 
driftsaktiviteterne.

Medlems-temaaftener

Vi har oplevet stor tilslutning og har fået rigtig mange 
og positive tilbagemeldinger på vores temaaftener. 
Så dem bliver vi ved med at lave! Og vi udbygger em-
nerne så de dækker mange af aspekterne for en skov-
ejer. 

Vores temaaftener har haft overskrifterne 

 • Markedsforholdene og dyrkning af juletræer 
(Randers)

 • Publikumsfaciliteter og skovdrift (Djursland)

 • Vildtremiser, fasanudsætning og vildtpleje 
(Lindenborg Gods)

 • Selvforyngelse og kronvildt (Thy)  

 • Skovdyrkning og kvalitets-løvtræ (Vendsyssel)

Fremadrettet bliver det tilsvarende temaer der 
bliver taget op, under hensyntagen til hvad der 
har betydning for vores medlemmer. Hold øje med 
vores hjemmeside Skovdyrkerne.dk/sno, her bliver 
medlemsarrangementerne annonceret. 

Der arbejdes p.t. med et besøg på et stort savværk 
og et flisfyret fjernvarmeværk, udover vores mere 
skovdyrknings-relaterede emner.

Bestyrelsesarbejdet

Efter en større udskiftning i bestyrelsen ved sidste års 
generalforsamling, konstituerede den nye bestyrelse 
sig med Mads Lundøer Madsen som formand og Ben-
ny Hammer som næstformand. 

I dagligdagen udgør de to – sammen med skovri-
deren – forretningsudvalget, der mødes ca. en gang 
om måneden. Ud over det løbende bestyrelsesar- 
bejde med bl.a. de første skridt mod foreningens 
lokale strategi, har bestyrelsen bl.a. deltaget i Sko-
vdyrkernes fælles halvårsmøde med fokus på strate-
giudvikling i De Danske Skovdyrkerforeninger. 

Stemningsbillede fra medlemsaften ved Ebeltoft i maj



Der er stor spredning på de forskellige markeder. Råtræ ridder stadig på en højkonjunktur – som vi dog 
nok har set toppen af. Flismarkedet er i fornuftig balance. For pyntegrøntet er der en lille pil op, mens 
det desværre stadig ser skidt ud for juletræerne.

Nåletræ

Råtræpriserne har været gode i 18/19 regnskabet. 
Vi har haft nogle gode afsætningsmuligheder og 
der har været god efterspørgsel på vores råtræ. Den 
meget tørre sommer i 2018 har betydet at, specielt 
typografbillen var begunstiget af det varme vejr – og 
der var desværre mange tørre og svækkede bevoks-
ninger, de kunne kaste sig over. 

Vi har generelt været meget opmærksomme på 
tørkeskader i løvtræ bevoksningerne og ved skov-
ningerne. Vi har fundet meget få tørkeskader som 
fregner, slimflåd, barkslag som har haft betydning for 
kvaliteten af kævlen – vi håber denne tendens for-
sætter i kommende sæson. 

Der er større og større tendens til at kævlen bliver 
skåret fra, sammen med et par gavntræs længder og 
resten af toptræet bliver kørt i flis stakken. 

Løvtræ

Løvtræ priserne var i hele regnskabet stabile og på 
et fornuftigt niveau. Afsætningsmulighederne for de 
almindelige løvtræarter Eg, Bøg, Ær og Ask var for-
nuftige i det første halvdel af regnskabet, men for 
specielt Bøg, bremsede markedet for containertræ 
helt op hen over nytåret. 

Forretningsområderne
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Manuel skovning af bøg
Så træls kan en typograframt bevoksning se ud. Her er der ikke 
andet at gøre end at sanere til sund kant og få træet væk fra 
skoven inden næste sværmning.

Så for at redde træværdierne, mens de stadig var der, 
var vi i mange tilfælde nød til at lave saneringshug-
ster. Vi har været meget omhyggelige og konsekvente 
med denne praktik og lige nu ser det ud som om ty-
pografsituationen i de velforvaltede skove i Danmark 
er nogenlunde under kontrol. Vi har dog stadig en del 
svækkede bevoksninger, så det er for tidligt at ånde 
lettet op. Derfor – hold godt øje med din skov, og 
begynder der at stå døde eller røde graner – så tag 
fat i din skovfoged!
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Flis

Skovflisens rolle i energiforsyningen og i klimasam-
menhæng, samt de politiske forhold, der knytter sig 
hertil, er grundigt behandlet andetsteds i denne be-
retning. 

Driftsmæssigt er situationen den, at som skovejer kan 
man ikke leve af flisproduktion – men det er også 
svært at leve uden. Flisen er det dårligst betalte ef-
fekt, men fuld afsætning til en realistisk pris, efterlad-
er en bundlinie i skoven ved de tidlige tyndingsind-
greb, hvor det tidligere havde været en betydelig 
udgift, at tynde/dyrke sin skov, hvis vi ikke havde 
haft indtægten fra flisen. Det er en forudsætning for 
en fornuftig skovdrift og fornuftig projektøkonomi.

Vi oplevede stabile priser og fornuftig afsætning i 
sæsonen til de 8 flisværker foreningen har kontrakter 
med.

Juletræer

Vi havde håbet på en forbedring i forhold til forrige 
sæson, men vi blev desværre skuffede. De sidste år 
har været slemme for juletræsproducenterne og vi er 
på et niveau, hvor de allerfærreste kan få overskud på 
deres juletræsproduktion. Det er yderst problematisk 
i forhold til at vedligeholde en løbende og meget lik-
viditetskrævende juletræsproduktion.

Det er tydeligt, at opkøberne er forsigtige og især 
ikke har lyst til at løbe en risiko på for dyrt indkøbte 
træer. Derfor er køberinteressen størst på de billigere 
træer, som stadig bliver markeret stramt. Prisen på de 
gode træer er dermed under pres fra bunden af. 

Hvornår vender det så? Her er det mest sikre svar: 
Ikke i 2019. Den igangværende sæson er præcis lige 
så svær, som man måtte forudse med afslutningen på 
2018.

Der er nogle få lyspunkter. Der har været et godt 
samarbejde mellem medlemmerne og skovdyrkerfor-
eningen, og vi lavede en næsten fejlfri sæson for 
vores kunder i 2018 - der var 1 palle usolgte træer 
tilbage efter sæsonen! Samtidig har vi i eksportselsk-
abet Green Product lukket nogle gode aftaler. Disse 
forhold betyder desværre ikke at vi kan gøre noget 
ved de lave priser eller stramme sorteringer; det er 
markedsvilkår - men de indebærer, at vi har et godt 
udgangspunkt for at kunne afsætte salgbare træer til 
en realistisk markedspris. Vi kan se at 2019 sæsonen 
bliver bedre, hvad angår antal træer vi kan sælge.

Topender fra en afdrift kørt i stak til senere hugning. 
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Pyntegrønt

Optakten til sæson 2018 var præget af bekymring 
på grund af sommertørken. For vores produktionen 
i nobilis var der på forhånd stor opmærksomhed på 
tørkeskader på nålene, underudviklede skud, insekt-
skader og kogleanlæg – og det var alt sammen be-
rettiget. Omstændighederne gav – sammen med en 
grenvægt der var under middel – et lavere udbytte 
end normalt. Udbyttenedgangen var meget varieret – 
fra ’beskeden nedgang’ til ’umulig at klippe’ – og der 
var samtidig en del spredning på kvaliteten.

Den store kvalitetsspredning satte oparbejdning og 
logistik under pres – men vi fik generelt klippet ”godt 
i bund” og fik klippet en del skørt med.

På salgssiden gik det fornuftigt – der var fuld af-
sætning, men dog uden at priserne rigtigt ville med 
op.

Generelt oplevede vi en god tilfredshed med sæso-
nen blandt vores medlemmer.

Planter 

Vi har efterplantet en del planter efter den tørre 
sommer i 2018. Sæsonen kom lidt trægt i gang med 
en tør periode, men det rettede sig fint op og der 
har været godt med nedbør i vores geografi. Vi har 
haft en del plantninger på arealer efter almindelige 
afdrifter samt i det åbne land som skovrejsninger el-
ler juletræskulturer. Vi oplever generelt ikke den store 
lyst til at plante juletræer. 

Kogler i nobilis,- en af de tydelige eftervirkninger efter tørken 2018. Koglerne har betydning for udbuddet de kommende 1-2 år.

Der er for tiden fin adgang til planter af god provi-
nens og kvalitet i næsten alle arter, men der var rygter 
om manglende sitkagran og hybridlærk i sæsonen.

Skovrejsning på markjord
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Skovdyrkerne
Der er skiftet ud i ledelsen flere steder i Skovdyrker-familien. Set over en relativt kort periode på min-
dre end 5 år er der efterhånden gennemført et komplet generationsskifte. De nye ledelseskræfter er en 
blanding af interne talenter og nye kræfter udefra.

Skovdyrkernes fællesskab omfatter i dag:

 • 5 lokale skovdyrkerforeninger

 • Sekretariatet

 • 2 datterselskaber

Fællesskabet har igennem de senere år undergået 
en betydelig udvikling. Det er blevet mere forpligti-
gende og flere vigtige opgaver løses i dag i fælles-
skab. Men den primære drift - betjeningen af skov- 
ejerne og løsning af driftsopgaverne - er, sammen 
med ledelseskraften og økonomien, et lokalt an-
liggende, sådan som det altid har været og sådan som 
det fortsat skal være. 

Økonomien i ’koncernen’ 

De øvrige foreninger har haft høj aktivitet og viser 
gode og flotte  økonomiske resultater.  

Lokalforeninger og strukturudvikling 

I Skovdyrkerne Midtjylland (SMI) har skovrider Hen-
rik Buhl, SMI efter mange års trofast tjeneste for 
Skovdyrkerne meldt sin afgang. Hans afløser netop 
fundet idet Kristian Løkke Kristensen forfremmes 
til ny skovrider fra 1. november 2019. Gennem sin 

ansættelse som forst-
fuldmægtig har Kristian 
haft en række forskel-
lige opgaver, men han 
har primært arbejdet 
med tværgående emner 
til støtte for forenin-
gens skovfogeder og 
administration samt 
haft ansvar for forenin-
gens pyntegrøntsaktiv-
iteter

Kommende skovrider i SMI. 
Kristian Løkke Krisitensen

Hovedbestyrelse og sekretariatet

Der har i perioden også været udskiftninger i den 
fælles hovedbestyrelse idet vores egen Mads Lun-
døer Madsen er valgt ind fra SNØ og ØER har valgt 
at sende Jess Lutzhøft i stedet for Rudolf Iuel. For-
mandskabet har uændret konstitueret sig med Lars 
Skou Gleerup, Skovdyrkerne Midt, som landsformand 
og Frede Andersen, Skovdyrkerne Syd som næstfor-
mand.

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

Vores sekretariatschef Kristian Gernow, har gennem-
ført etableringen af sekretariatet i ’Skovdyrkernes 
Hus’ i Ry og der er indtruffet en ny normaltilstand.

Sekretariatets kerneopgaver har i perioden desuden 
været suppleret med ekstra udgifter til at hjælpe SNØ 
på plads med en ny bestyrelse og skovrider. 

Fordelingen fremgår af nedenstående figur, der sam-
tidig viser ’hvordan en krone søges brugt i det fælles 
arbejde’.

Sekretariatets anvendelse af de fælles midler, sådan som 
hovedbestyrelsen har anvist. Endelig opgørelse, der afspejler 
de ressourcer forbrugt i forbindelse med hjælp til SNØ, udgives 
i sekretariatets beretning til november.



Datterselskaberne

Green Product (GP) er Skovdyrkernes fælles eks-
portselskab for juletræer og pyntegrønt. GP er med 
til at sikre, at foreningerne har en koordineret og pro-
fessionel tilgang til det europæiske marked. GP ledes 
fra kontoret i Ry. I foråret valgte direktør Brian Boe-
berg at søge nye udfordringer og hans afløser er fun-
det i egne rækker idet Henning Post i august 2019 er 

Henning Post er nu direktør 
for Green Product.

Danish Forestry Extension (DFE) er Skovdyr-
kernes fælles selskab for international rådgivning. 
DFE drives som en non-profit virksomhed (NGO) 
med ’system-eksport af Skovdyrkerforeninger’ som 
kernekompetence. De sunde værdier, som ligger 
bag vores forretningskoncept kan også bruges andre 
steder i verden - hvor vores dygtige medarbejdere 
også kan bidrage til at skabe værdi for lodsejere og 
jordbrugere. ansat som ny direktør. 

Som skovfoged har 
Henning i mange år 
haft en nøglerolle som 
rådgiver og dyrknings-
konsulent for Skov- 
dyrkernes  juletræspro- 
ducenter i den  midt- 
jyske skovdyrkerfore-
ning, samtidig med 
at han har været en 
bærende kraft i sal-
get af Skovdyrkernes 

samlede eksportvolumen gennem Green Product 
A/S, særligt til Tyskland og Polen.

Som noget nyt i år, er de 5 foreningers skovridere ind-
trådt i bestyrelsen for GP.

Skovfoged Søren Ladefoged i aktion ved en tidligere udsendelse 
med DFE

DFE er også en del af Skovdyrkernes ansigt ud ad til 
og deltager bla. på Folkemødet på Bornholm og i for-
skellige sammenhænge, hvor skovbrug og bæredy-
gtighed – fx i samspil med FN’s verdensmål - præsen-
teres i NGO-landskabet.

DFE har som den eneste gren af Skovdyrker-familien 
base i København, hvor man er tættere på det inter-
nationale miljø end på Skovdyrkernes hovedkontor i 
Ry. 

Direktør Flemming Sehested, kommer på vores ge-
neralforsamling og fortæller mere om DFE og deres 
arbejde ude i verden.


