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Arrangementer i foråret
En vigtig del af medlemskabet i Skovdyrkerforeningen 
Øerne er muligheden for faglig sparring og information. 
Derfor afholder vi en række medlemsarrangementer i lø-
bet af året. Her i foråret har vi afholdt flere temadage for 
juletræsdyrkere blandt andet den 20. april på Sjælland. 
Vi slutter `forårssæsonen´ den 4. maj, hvor der afholdes 
temadag om intensiv dyrkning af juletræer på Fyn. 

Derudover har vi en lille perlerække af spændende med-
lemsaktiviteter i den kommende tid, hvor vi glæder os til 
at se mange af vores medlemmer. Fælles for arrangemen-
terne er, at de er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. 

Vi vil dog gerne være behjælpelige med at arrangere 
fællestransport over Storebælt. Dette sker fra Skovdyr-
kernes kontorer i henholdsvis Sorø og Vissenbjerg. Hvis 
du er interesseret i det, skal du tilmeldes på kontoret 
senest 14 dage før det givne arrangement.

Skovens Dag den 7. maj og generalforsamling 
i Dansk Skovforening den 26. maj
Skovdyrkerne bakker op om det politiske arbejde i 
Dansk Skovforening og naturligvis også om de aktivi-
teter, der arbejdes med. Skovdyrkerforeningen Øerne 

inviterer derfor i samarbejde med Ryslinge Savværk til 
Skovens Dag med fokus på skovens produkter. 

Vi mødes i Espe Skov, hvor der er guidet skovtur med 
forskellige indslag af skovfogeder. Der vil blandt andet 
blive demonstreret fældning af stort bøgetræ.

Efter skovturen kører vi til Ryslinge Savværk, hvor sav-
ning af råtræ vil blive demonstreret. Nogle trædrejere 
vil desuden demonstrere deres færdigheder. Vi slutter 
af med en øl/vand. 

Program for Skovens Dag den 7. maj:

Kl. 9.30  Mødes vi på Havndrupvej 1, 5750 Ringe

Kl. 10.45  Afgang til Ryslinge Savværk

Kl. 12.00  Afslutning med øl og vand

Den 26. maj afholder Dansk Skovforening generalfor-
samling og udflugt til Det Grønne Museum – Jagten, 
Skoven, Landbruget og Maden, ved Gammel Estrup. 
Hold øje med arrangementet på skovforeningens hjem-
meside www.skovforeningen.dk, hvor du også kan til-
melde dig nyhedsbrevet.

Sommerudflugter 
Vi afholder to sommerudflugter for medlemmerne. På 
Sjælland besøger vi Jægerspris og på Fyn besøger vi 
Gyldensten Strand. 

Sommerudflugten er et fagligt bredt arrangement, hvor 
vi besøger interessante og smukke steder i geografien. 
Formålet er at dele viden og oplevelser og ikke mindst 
at mødes med medlemmerne og eventuelt medbragte 
naboer, familier og venner, som også har interesse i skov 
og natur – og som måske vil melde sig ind i foreningen. 
Vi håber på godt vejr til begge arrangementer, men med-
bring `fornuftigt´ tøj. 

Ved begge arrangementer er der indlagt en kortere gå-
tur. Vi sørger for, at der er mulighed for transport til folk 
med svagt bentøj.

Artiklen fortsætter på side 23

Skovdyrkerne har tidligere været arrangør af Skovens Dag. 
Her viser skovfoged Steen Skieller rundt i Espe Tingskov ved 
Ringe. Foto:Ulrik Nielsen
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Fortsat fra side 2

Udflugt til Jægerspris tirsdag den 30. maj
Skovdyrkerne Øerne har gjort en stor indsats for at sikre 
asken en fortsat plads i dansk skovbrug. I 2015 identi-
ficeres sunde asketræer på en lang række lokaliteter på 
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Der blev høstet 
podekviste fra dem, og Københavns Universitet DNA-
bestemte træerne. Knopper fra podekvistene blev oku-
leret på grundstammer, og to frøplantager blev etableret 
i foråret 2016. Én på Frederik den VII’s Stiftelse i Jæ-
gerspris og én på Bornholm. 

Begge anlæg kom godt fra start, og det kunne konstate-
res, at hovedparten af træerne tilsyneladende har et el-
ler andet mål af resistens i forhold til svampen aske-top-
tørre. Vi vil gerne vise frøplantagen på Jægerspris frem 
og diskutere askens fremtid. Når man har sagt Jægers-
pris, må man også sige Kongeegen, som er Danmarks – 
formodentlig Nordeuropas – ældste levende væsen. Den 
vil skovrider Nils Sættem vise frem og fortælle om.

Vi har også inviteret nogle skovbrugsforskere og afven-
ter i skrivende stund, om vi får beriget udflugten med 
spændende og dyb viden fra den kant.

Tid:  Tirsdag den 30. maj kl. 19.00-ca. 21.30
Mødested:  Skovkirkevej ved det gamle savværk.

Udflugt til Gyldensten Strand torsdag den 1. juni
Vi besøger Gyldensteen Strand, hvor vi bliver vist rundt 
af stedets opsynsmand og ornitolog Jens Bækkelund.

Gyldensteen Strand er et 616 hektar stort inddæmmet og 
drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst 
for Bogense. Her genskabte man i marts 2014 over 350 
hektar lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov 
med natur og fugleliv til glæde for både dyr og menne-
sker. Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn.

Gyldensteen Strand vil fremover kunne give os vigtige 
erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer over-
svømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende 
ferskvand fra land. Læs mere på www.avjf.dk/avjnf/
naturomrader/gyldensteen-strand. 

Tid: Torsdag den 1. juni kl. 19.00- ca. 21.30
Mødested: Langø 1, 5400 Bogense

Dyrskue i Roskilde og Odense
Vi er på stand på Roskilde Dyrskue, hvor du kan møde 
os fra fredag den 26. maj til søndag den 28. maj. Her kan 
du møde skovfogeder og få informationer om forenin-
gens arbejde og særlige medlemsfordele. 

På dyrskuet i Odense stiller vi ikke op med en stand i 
år, men du kan være heldig at træffe en skovdyrker på 
pladsen i Odense fra fredag den 9. juni til søndag den 
11. juni. 

Tilskud til skovrejsning 2017

Der var stor efterspørgsel på tilskud til skovrejsning 
sidste år, og alle godkendte ansøgere får tilsagn. 
Ordningen fortsætter her i 2017, og vi forventer at 
den offentliggøres i nærmeste fremtid. Der er flere 
ting, som skal forberedes inden en ansøgning. Der-
for anbefaler vi, at du tager kontakt til kontoret al-
lerede nu, hvis du går med tanker om en ny skov. 

Høst af podekviste. Foto: Karsten Raae
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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
htn@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Børge Nissen 
mobil 21 72 20 71
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
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

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

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

Administration Øst
Helle Koziol 57 86 54 62 
Connie Rickens 57 86 54 60

Kontor Øst
Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tlf. 57 86 54 62

Administration Fyn
Lisbeth Fahlén 63 62 16 75 
Tina Højrup Kristensen 63 62 16 72 
Lis Krogh Thomsen 63 62 16 71

Kontor Fyn
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: Claus Dalby. 
Et parti fra Ivy Høghs `skovhave´ 

ved Tange sø, med mere end 2.000 arter, 
deriblandt 300 arter af rododendron.


