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Klaus Kristensen har 25-års jubilæum hos Skovdyrkerne
Skovfoged Klaus Kristensen runder i februar måned de 
25 års ansættelse hos Skovdyrkerne. Det markeres ved 
en reception fredag den 10. februar kl. 12.00-16.00 på 
foreningens adresse Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Klaus Kristensen blev 
ansat i Skovdyrkerfor-
eningen Sydfyn og har 
igennem årene været 
ansvarlig for næsten alle 
skovbrugets fagområder, 
og vi håber at se mange 
af de medlemmer, kol-
legaer og forretnings-
forbindelser, som Klaus 
igennem årene har sam-
arbejdet med.

De senere år har Klaus Kristensen haft sit fokus på pro-
duktion af flis og har været frontløber i en støt stigende 
produktion og handel i foreningen. Ved at sikre gode 
aftaler med varmeværker, sikres medlemmernes afsæt-
ning til konkurrencedygtige priser. Også i læhegn og re-
miser er der fokus på flisproduktion som naturpleje. 

SBP-certificering af Øernes flisproduktion
Netop bæredygtig produktion af flis har stor offentlig 
bevågenhed, og her går Klaus Kristensen forrest i im-
plementeringen af SBP-certificeringen af Skovdyrker-

nes flisproduktion på Øerne. SBP står for Sustainable 
Biomass Partnership – bæredygtig biomasse høstet og 
forbrugt i et partnerskab mellem industri og leverandør, 
hvor parterne gensidigt holder hinanden op på overhol-
delse af de indgåede forpligtelser i hele kæden fra skov 
til varmeværk. Ordningen kontrolleres af en uafhæn-
gig tredjepart. Medlemmerne vil i samme proces sikre 
sig at der leves op til kravene i EU’s tømmerforordning 
(EUTR), som skal sikre, at gavntræ, der bringes på mar-
kedet, er lovligt.

Selvom den ekstra administration ikke altid opfattes som 
værdiskabende for skovdyrkerforeningens medlemmer, 
hilser Klaus Kristensen SBP-certificeringen velkommen: 
”Det er af største vigtighed, at vi er i stand til at doku-
mentere, at medlemmernes produkter er skabt på bære-
dygtig vis. Det er SBP-certificeringen et godt værktøj til, 
og vi sender et stærkt og skarpt signal til omverdenen 
om skovenes vigtige rolle i den grønne omstilling”, slut-
ter Klaus Kristensen.

Tilskud til skovrejsning 2017
Der var stor efterspørgsel på tilskud til skovrejsning sidste år og alle 
godkendte ansøgere, som søgte tilskuddet, får tilsagn. Ordningen fort-
sætter i 2017 med forventet ansøgningsfrist i juli måned. Flere ting skal 
forberedes inden en ansøgning, og vi anbefaler, at du tager kontakt til 
kontoret allerede nu, hvis du er interesseret i ny skov. 

Vejledningen til ordningen kommer først senere på foråret, men tager 
vi udgangspunkt i sidste års vejledning, gælder følgende sandsynligvis:

• Der kan opnås tilskud til skove på 2 hektar og opefter 

• Det forventes, at der kan opnås enkeltbetalingsstøtte til det til-
plantede areal

• Der gives op til 32.000 kroner per hektar til etablering af løvskov 

• Der gives 15 kroner per meter til vildthegn 

• Du får udbetalt tilskuddet på én gang, når skoven er plantet.

Klaus Kristensen har 25-års  
jubilæum. Foto: LandbrugFyn

Opfølgningskursus  
for sprøjteførere
Mandag den 27. februar 2017 kl. 08.30-16.00
Tilmeld dig på www.skovdyrkerne.dk/oer.
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Juletræssæsonen 2016
Salgssæson 2016 for juletræer er fortsat under evalu-
ering i skrivende stund. Men der tegner sig et billede af 
en sæson med både positive og negative tendenser. 

Med mere end en halvering af priserne på nogle sorti-
menter siden 2013 og et mærkbart skred i sorteringerne, 
har det for mange medlemmer været sin sag at få afsat 
den forventede mængde til acceptable priser. 

Vores fokus har været på at betjene så mange medlem-
mer som muligt og få en mængde træer på markedet, så 
vi også fremadrettet sikrer, at vi har de markedsandele, 
som matcher vores medlemmers produktion. 

Vi har i år desværre også måttet skuffe nogle med-
lemmer, som ikke har haft den rette kvalitet og / eller 
mængde, der kunne gøre træerne attraktive til eksport- 
og grossistmarkedet, som vi primært afsætter til. Vores 
mantra omkring kvalitet i produktionen er stadig gæl-
dende. Vi vil i rådgivningen i den kommende vækstsæ-
son sætte fokus på prioritering af indsatserne i plejen 
under hensyntagen til det aktuelle marked.

Velplejede kulturer er en afgørende faktor for fornuftig afsæt-
ning. Her ses en velpasset kultur med korte toppe og god farve.

Afskedsreception for skovrider Karsten Raae
Efter 35 års ansættelse i Skovdyrkerne trådte skovri-
der Karsten Raae per 1. januar tilbage som skovrider 
for Skovdyrkerne Øst i forbindelse med fusionen med 
Skovdyrkerne Fyn. Vi vil derfor godt invitere med-
lemmer og forretningsforbindelser til reception ons-
dag den 15. marts kl. 14.00-16.00 på foreningens 
adresse ved Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. 

Karsten Raae har i knapt 10 år stået i spidsen for Skov-
dyrkerne Øst og har på den tid omtrent fordoblet både 
omsætning og medlemsareal. I sin flotte karriere ved 
Skovdyrkerne har han arbejdet med en bred vifte af 
skovbrugsfaglige områder både i Danmark og interna-
tionalt, og han har et formidabelt netværk i branchen. 

Dette er kommet til udtryk i en be-
villing til et større EU-finansieret 
projekt, hvor Karsten frem til 2020 
er konsulent.

Sine mangeårige erfaringer har 
Karsten samlet i bogen ”Skov-
drift med begge hænder – og 
omtanke” som kan købes på 
www.skovdyrkershop.dk. Karsten 
Raae er sammen med gode kolleger allerede i gang 
med endnu en bog. Den omhandler de goder og na-
turværdier, som skovene også kan bidrage med og ud-
kommer til sommer.
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ID- nr. 42856
Magasinpost MMP

Medarbejdere
Skovrider Ulrik Nielsen
mobil 28 60 56 67 
uni@skovdyrkerne.dk

Souschef Øst Rasmus Gregersen
mobil 25 55 42 01 
rgg@skovdyrkerne.dk

Souschef Fyn Per C. Christensen
mobil 30 69 57 47  
pcc@skovdyrkerne.dk

Fyn
Skovfoged Peder Dammand
mobil 20 27 36 21 - fax 64 72 35 87
pda@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Klaus Kristensen
mobil 40 41 35 47 - fax 64 75 24 36
kkr@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Lau Larsson
mobil 27 12 28 64
lau@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Hans Thekilde Nielsen
mobil 61 55 21 23 - fax 63 81 62 04
htn@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Børge Nissen 
mobil 21 72 20 71 - fax 65 39 17 61
bni@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Kristian Valentin Olsen
mobil 22 56 90 31
kvo@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Jørgen J. Pedersen
mobil 24 23 28 13 - fax 62 24 27 83
jpe@skovdyrkerne.dk 

Skovfoged Stefan Petersen
mobil 23 42 33 82 - fax 62 62 16 57  
spe@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Steen H. Skieller
mobil 20 16 29 91 - fax 62 61 65 63
shs@skovdyrkerne.dk 

Vildtforvalter Asbjørn Hellesøe-Jensen
mobil 25 14 47 47
ahj@skovdyrkerne.dk

Dyrkningskonsulent Christian Ladefoged
mobil 23 46 55 15
cla@skovdyrkerne.dk

Skovfogedass. Bjarke Brandt Helms
mobil 20 89 76 08
bbh@skovdyrkerne.dk

Nordsjælland
Skovfoged/vildtforvalter René Didriksen
mobil 25 55 42 02 
rdi@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Christian Mørk Hansen
mobil 25 55 42 03 
cmh@skovdyrkerne.dk

Midt- og Vestsjælland
Skovfoged Claus Boel
mobil 25 55 42 04 
cbo@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Bjørn Krüger Nielsen
mobil 25 55 42 06
bkr@skovdyrkerne.dk

Bornholm
Skovfoged Steffen Adelsten Jørgensen 
mobil 61 20 51 58 
saj@skovdyrkerne.dk

Sydsjælland og Møn
Skovfoged Rasmus Larsen
mobil 22 32 95 30 
rla@skovdyrkerne.dk

Lolland-Falster
Skovfoged Jens Rasmussen
mobil 61 63 22 13 
jra@skovdyrkerne.dk

Administration
Helle Koziol 57 86 54 62 
Connie Rickens 57 86 54 60 
Lisbeth Fahlén 63 62 16 75 
Tina Højrup Kristensen 63 62 16 72 
Lis Krogh Thomsen 63 62 16 71

Skovrider/seniorkonsulent Karsten Raae
mobil 25 55 42 00 - kra@skovdyrkerne.dk

Kontor
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 62 62 47 47 - fax 65 93 09 86
oer@skovdyrkerne.dk 
www.skovdyrkerne.dk/oer
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Forsidefoto: Per Hilbert.
Det kræver sin mand at bide skeer med flere 

hundrede kilo muskler. Her er det lykkedes for 
skovrider Michael Gehlert.


