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Fremtidens Puls 2016/17
Året 2015/16 har været præget af lav aktivitet på næ-
sten alle driftsområder. Præcis som sidste år vil året 
blive husket som varmt og vådt. Det har igen betydet 
store problemer med entrepriseopgaverne ude i skoven. 
Vores dygtige skovfogeder gør alt hvad de kan for at løse 
udfordringerne, men vi kunne godt bruge lidt tørvejr og 
frost til vinter!

De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS)
Vi arbejder løbende på at professionalisere og effekti-
visere organisationen. Som en del af det arbejde pågår 
der i øjeblikket en strategiproces på IT-området i DDS. 
Kravene fra medlemmer, myndigheder, leverandører og 
kunder stiger hele tiden – og Skovdyrkerne skal ligge i 
front! Gode værktøjer er forudsætningen for at tiltræk-
ke dygtige medarbejdere og begge dele kommer med-
lemmerne til gode.

Medlemmer
Foreningen er stadigvæk inde i en positiv udvikling. Fle-
re vil være medlemmer af foreningen – det må betyde vi 
gør noget rigtigt!
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Medarbejdere
1. december 2015 tiltrådte Jakob Svendsen-Tune stil-
lingen som skovrider ved Skovdyrkerforeningen Nord-
Østjylland. Jakob kommer fra en stilling som forstfuld-
mægtig i Skåneskogens Utvecklings AB i Sverige, et 
samarbejde mellem godserne Trolleholm, Knutstorp og 
Maltesholm. 

Tidligere skovfogedassistent Daniel Birk Nielsen er pr. 1. 
september 2016 blevet ansat som skovfoged i forenin-
gen. Dette betyder, at Daniel skal have sin egen skov-
part. Vi er glade for at kunne levere endnu bedre service 
til både eksisterende og nye medlemmer.

De seneste år har foreningen haft en Skov- og Land-
skabsingeniør-studerende som elev. Selvom der var stor 
interesse for elevpladsen, har vi desværre ikke fået en 
ny elev på fuld tid. Efterfølgende har vi dog aftalt med 
Mikkel Møller Mortensen, at han besætter pladsen halv-
delen af året. Mikkel er uddannet Skov- og Landskabsin-
geniør fra 2015 og er i gang med at studere videre til 
forstkandidat.

Økonomi
Årets omsætning endte på 67,6 mio. kr. og således 12 
mio. kr. under budget. Årets resultat endte på -945 tkr. 
og er således knap 1,5 mio. kr. under budget.

En del af afvigelsen kan tilskrives overgangen til nyt regn-
skabssystem og ændring af regnskabsprincip. Ændringen 
betyder, at et projekt der løber over flere år ansættes 
til kostpris. Først ved projektets afslutning resultatføres 
dækningsbidraget. Dette betyder, at vi i 2015/16 har op-
taget alle igangværende projekter til kostpris. Vi ”over-
flytter” altså dækningsbidraget til 2016/17 (eller senere 
afslutningstidpunkt). Da denne praksis fortsætter, vil det 
kun påvirke 2015/16 i væsentlig grad.

Denne ændring af regnskabspraksis påvirker resultatet i 
2015/16 negativt med ca. 400 tkr.

Selvom der tages højde for denne forskydning er resul
tatet utilfredsstillende. 

I foreningen har vi brugt mange ressourcer på at opti-
mere vores processer. I årets løb er der blandt andet im-
plementeret nyt regnskabssystem, som allerede skaber 
merværdi for bogholderi, skovfogeder og medlemmer. 
Indtil videre har vi dog kun skrabet i overfladen, i for

hold til hvad systemet kan. Vi vil således også i nærme-
ste fremtid bruge en del ressourcer på at optimere vores 
brug af det nye system – til fordel for medlemmer, med-
arbejdere og samarbejdsrelationer.
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Driftsområderne

Løvtræ
Den varme og våde vinter har gjort det utroligt svært 
at gennemføre skovningsprojekter – specielt på de lidt 
mere lerede jorde. 

Prisniveauet for løvtræ har været fornuftigt, hvor især 
eg kan afsættes til en god pris. Efterspørgslen på bøg er 
god, men priserne må gerne få et nyk op. Der er stadig-
væk afsætningsmuligheder for ask, specielt hvis det er 
af lidt større dimension. Det har været svært at få sendt 
ær afsted, men der håber vi på en åbning i den kom-
mende sæson.

Husk altid at kontakte din lokale skovfoged, hvis du vil 
have den nyeste viden om markedet!
Foreningen har haft en rekordstor omsætning på løvtræ 
på trods af det elendige vejr. Der er stadigvæk rigtigt 
mange løvtræsbevoksninger som trænger til pleje – og 
økonomien i indgrebet er ofte bedre end man tror.

Nåletræ
Aktiviteten på nåletræsområdet har været lavere end 
forventet og under tidligere år. Vejret har også her spil-
let en stor rolle. Derudover er der ”stilhed efter stor-
men”, hvor hugstbehovet hos medlemmerne er mindre 
end tidligere. Aktivitetsniveauet afspejler derfor tilstan-
den i skoven, og det er præcis hvad en forening er sat i 
verden for!

Priserne på nåletræ er fornuftige, blandt andet fordi vi 
sælger direkte til alle de større danske savværker. Han-
delen sker i samarbejde med flere af de andre skovdyr-
kerforeninger, og vi er derfor i stand til at opnå gode 
priser og vilkår.

Flis
Flisafdelingen er i stadig vækst. Årets omsætning af flis 
har endnu en gang slået rekord. Vi er i Skovdyrkerne 
utroligt glade for, at vi har et godt flismarked. En masse 
indgreb der tidligere var omkostningstunge, kan nu ud-
føres billigere – eller ligefrem gratis eller med et over-
skud. Det er et fantastisk værktøj i værktøjskassen!

Flis er og bliver dog et lavværdiprodukt. Hvis der er mu-
lighed for det, bør der produceres gavntræ. Faktisk er en 
høj flispris et udtryk for, at der kunne være lavet gavn-

træ. Vi optimerer altid den samlede produktion. Økono-
mien i det enkelte indgreb må derfor ikke stå i vejen for 
helheden.

I år er certificeringen kommet til flisproduktionen. Be-
kymringer omkring vores stigende import af flis og træ-
piller, har fået branchen til at kræve dokumentation for 
bæredygtighed i flisproduktionen. De to store branche-
organisationer Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har 
indgået en aftale, der forpligter deres medlemmer. Af-
talen betyder, at vi som leverandører skal dokumentere 
bæredygtigeden i det flis vi leverer. Det giver en øget 
mængde bureaukrati. Vores flis er bæredygtigt produce-
ret– nu skal vi bare have papir på det!

Vi tror i Skovdyrkerne, at dette krav er kommet for at 
blive. Vi har derfor brugt en del tid på at forberede os, 
og er nu i gang. Det giver som sagt en del ekstraarbejde, 
men forhåbentligt kan det blive en konkurrencemæssig 
fordel.

Efter et par varme vintre er prisen på flis en smule for 
nedadgående. Den hårde konkurrence fra entreprenø-
rer presser prisen yderligere. Vi håber også her på en 
kold vinter, så priserne kan vende.
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Juletræer
Juletræssæsonen var den sværeste i lang tid – hvis ikke 
nogensinde. Der var et generelt overudbud af mindre 
træer og træer af en ringere kvalitet. Gode, høje træer 
var dog fortsat efterspurgt. Mange af vores opkøbere 
producerer selv træer, og vil derfor primært købe dem 
de mangler – de gode og høje. 

Med overudbuddet fra Europa følger lavere priser og 
strammere sortering. Forenings dygtige juletræsfolk gør 
alt hvad de kan for at sælge medlemmernes træer til 
den rigtige pris. Det er en evig kamp, der er blevet me-
get sværere de senere år.

Hvis man som producent vil være sikker på at kunne 
sælge sine træer, er der kun en farbar vej - pleje og mere 
pleje. Kun træer der er topskudsreguleret, formregule-
ret, gødsket og renholdt afsættes uden problemer til en 
fornuftig pris. 

Klippegrønt
Markedet for klippegrønt ser generelt fornuftigt ud. Pri-
serne på nobilis er stabile, med en forhåbning om en lille 
prisstigning. Lidt anderledes er det for nordmannsgran, 
som er svært at afsætte. Den svære situation for jule-
træerne har fået mange til at klippe grønt på disse.

For nobilis forudses et opadgående marked. Mange 
gamle kulturer forsvinder ud af markedet og derfor 
mindskes udbuddet.

Tilskudsordninger
Grønne driftsplaner 
Det har i år været muligt at søge om tilskud til udarbej-
delse af grønne driftsplaner. Årets runde formodes at 
være den sidste i et stykke tid. Denne melding fik en del 
medlemmer til at søge om tilskud, og vi har således en 
god bunke ansøgninger liggende til godkendelse.

Vi håber i Skovdyrkerne, at denne ordning fortsætter. En 
driftsplan er et rigtigt godt grundlag for en aktiv skov-
drift. Der er flere værdier i skoven end man tror – og en 
driftsplan kan være med til at fremhæve dem! 

Skovrejsning
Skovrejsningsordningen er – igen – i år blevet lavet om. 
Der har været en del ændringer i forhold til tidligere 
ordninger. Blandt andet er formålet med skovrejsnin-
gen ændret. De nye skove er nu et middel til at forbedre 
vandmiljøet. En af ændringerne er, at arealgrænsen blev 
mindsket fra 5 ha til 2 ha. Vejledningen til ordningen 
og ansøgningsfristen blev udskudt adskillige gange, det 
skabte frustrationer i medlemskredsen og organisatio-
nen. Vi kom dog i mål til sidst og har sendt en del ansøg-
ninger afsted. Vi glæder os til at lave flot, spændende 
og produktiv skov til glæde for medlemmerne og sam-
fundet!

Fremtidens Puls i Skovdyrkerne Nord-Øst 2016-2017 —     5     




