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SKOVDYRKERNE
Skovdyrkerne Syds primære ydelse er rådgivning, handel og entreprise. Vi arbejder med alt 
indenfor skovbrug, juletræer & klippegrønt, samt plantning og pleje i det åbne landskab. 

Rådgivning i tilknytning til f.eks. myndighedsbehandling samt vurderinger til anvendelse ved køb 
og salg, ekspropriation og erstatning udføres ligeledes.

På landsplan arbejder vi tæt sammen med Dansk Skovforening for at skabe de bedst mulige 
rammebetingelser for de danske skovejere.

Skovdyrkernes rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte skovejers ønsker og driftsformål. Vort 
mål er at give den enkelte ejer et grundlag til at træffe kvalificerede beslutninger – ikke at tage 
beslutningen.

Grundlaget for foreningens virke er en kreds af ca. 1.450 medlemmer med ca. 17.000 ha skov og 
juletræer. Som medlem bliver du en del af et fællesskab til en overkommelig pris. Én 
organisationsform der har rod mere end 100 år tilbage.

Vi rådgiver og arbejder også gerne for ”ikke-medlemmer”.

Medlemskab - kontingentsatser pr. 1/7-16
Pris Grundkontingent / passivt medlemsskab pr. år:                          750 kr.

Arealkontingent 
kr. ha pr. år 0 - 9,9 10 -19,9 20 - 49,9 50 +

Skove 79,00 71,00 56,00 50,00

Juletræer/   
pyntegrønt 157,00 143,00 112,00 100,00

Ejendomme over 100 ha fastsættes kontingent efter nærmere aftale

Det får du som medlem:

· Konsulentbesøg i fht. ejendommens størrelse med dokumenteret rapport

· Telefonisk rådgivning

· Konkurrencedygtige priser på f.eks. planter, råtræ, flis og juletræer

· Skovdyrkeren, vores medlemsblad med aktuel viden og inspiration, udkommer 6-8 gange årligt

· Adgang til deltagelse på skovvandringer og ekskursioner

· Ydelser til medlemspris jf gældende prisliste

· Stormfalds- og skovbrandsforsikringer til konkurrencedygtige priser

· Fordele af et organiseret demokratisk fællesskab

Skovdyrkerne Syd arbejder for dig og tager udgangspunkt i dine drømme.

Passivt medlemskab koster 750 kr. pr. år og inkluderer Skovdyrkeren samt adgang til 
ekskursioner, men ikke gratis rådgivning og øvrige medlemsvilkår ved afsætning og andre ydelser.
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Regnskab

Ydelse
Udfyldelse og indberetning af moms og gødningsregnskab. 
Skovregnskab på timeløn eller fast pris efter nærmere aftale.

Pris
Momsindberetning 900 kr./år (kun for medlemmer)
Gødningsregnskab 900 kr./år dertil opstartsgebyr 900 kr. (kun for medlemmer)
Skovregnskab 750 kr./t. (Ikke-medlemmer 950 kr./t.)

Rådgivning

Ydelse
Særlig sagkyndig vejledning ved f.eks. ekspropriation, vurdering ved køb og salg, 
samt myndighedsrepræsentation betales efter regning på medgået tid.

Pris
950 kr./t. (Ikke-medlemmer 1250 kr./t.)

Ydelse
Ekstra skovbesøg udover det kontingentet berettiger til

Pris
750 kr./t. (Ikke-medlemmer 875 kr./t.)

Ydelse
, Udarbejdelse af tilskudsansøgninger og div. skemaer efter regning på medgået tid, 

min. 0,5 time.

Pris
775 kr./t. (Ikke-medlemmer 875 kr./t.)

Grønne driftsplaner, certificering af skov juletræer samt biotopplaner

Ydelse

Grøn driftsplan for en 10-årig periode, bl.a. indeholdende skovkort og en beskrivelse 
af skoven som den ser ud nu og angivelse af tiltag i planperioden.

Certificering af skovdriften efter PEFC-standarden, som garanti for bæredygtig 
skovdrift.

Juletræer og pyntegrøntskulturer certificeres efter Global Gap standarder.

Natur- og Biotopplaner – forudsætningen for at der må foretages større udsætninger 
af fasaner og agerhøns.

Pris
Indhent nærmere oplysninger.
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Skovbrandforsikringer

Ydelse
Gentilplantnings- og træværdiforsikring for både skov og juletræer. Forsikringen yder 
har intet loft og en minimumsudbetaling på 30.000 pr. ha + værdiopgørelse. Dertil 
erstatning til oprydning efter regning dog maksimalt 15.000 kr./ha. 
Skovbrandforsikringer tilbydes kun til medlemmer.

Pris
Løvtræ 6 kr./ha, nåletræ 12 kr./ha, juletræer og klippegrønt m.v. 35 kr./ha.  
Statsafgift 1,1 %. Administration 80 kr pr forsikring. Minimumspræmie dog minimum
220 kr.
Nytegning, ejerskifte m.v. koster 100 kr. pr forsikring

Basisforsikring mod stormfald

Ydelse
Forsikringen er en nødvendig adgangsbillet, hvis man ønsker tilskud til oprydning og 
gentilplantning efter stormfald. Ordningen kan kun tegnes i forbindelse med ejerskifte 
eller etablering af ny skov. Der foreligger kun en forsikringsskade, hvis det nationale 
Stormråd erklærer, at der er tale om et ”nationalt eller regionalt stormfald”. 

Udbetalingen fra forsikringen er et fast beløb på 3.000 kr. pr. ha – men dertil kommer 
værdien af adgangen til tilskuddet, som har udgjort op til 45.000 kr. pr. ha ved det
seneste stormfald.

Rekvirer forsikringsbetingelser for nærmere oplysninger.

Pris
Løvtræ 5 kr./ha, nåletræ - herunder juletræer og pyntegrønt 27,50 kr. /ha. 
Administration: 110 kr. pr. forsikring.

”Skoven” – Dansk Skovforenings tidsskrift

Pris
Branchetidsskrift fra Dansk Skovforening, 11 årlige numre. 
Medlemspris 480 kr. pr. år.



5 
 

Betalingsbetingelser

Træ

Udbetales på lb. md.+ 25 dg. efter afregningsdato.

Flis

Udbetales på lb. md.+ 25 dg. efter afregningsdato.

Juletræer og grønt

Betales senest 25. januar i året efter levering.

Skovarbejde, varekøb

Medlemmer; betales lb. md. + 25 dg.
Ikke medlemmer; betales lb. md + 10 dg.

Oparbejdning af juletræer og grønt

Forfalder netto kontant. Ved et registreret nettotilgodehavende i Deres favør kan 
indbetaling undlades, hvorefter vi modregner ved udbetaling til Dem.

Driftsfinansiering

Entreprise faktureres ofte i samme måned, hvor vi afholder udgiften uanset datering 
eller status for salget af effekter.
De kan undlade at betale en arbejdsregning fra os, hvis De har et registreret 
nettotilgodehavende.
Uden et registreret tilgodehavende vil manglende indbetaling blive pålagt rykkergebyr 
og morarenter, medmindre, der er truffet aftale om ekstraordinær driftsfinansiering.

Indlånsrente

Saldo i Deres favør forrentes med 0 % p.a. efter forfald.

Udlånsrente

Saldo i vor favør forrentes med 10 % p.a.

Rykkergebyr

Forfalden saldo tillægges 100,- kr. ved 1. rykkerskrivelse. Efterfølgende rykkere 
pålægges 250 kr. yderligere pr. rykker.
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Morarenter

10 % p.a.

Indeksering 

Kontingent, ydelser og timepriser justeres årligt pr 1. juli

Handel med råtræ og flis samt juletræer og klippegrønt

Handelsformen generelt

Skovdyrkerne Syd køber og afsætter ejernes produktion bedst muligt.

Skovdyrkerne Syd indestår altid for varernes afregning uanset slutkøbers betalingsevne. 
Skovdyrkerne Syd overtager afsætningsrisikoen ved ordrens bekræftelse. For selvskovere 
overgår afsætningsrisikoen kun, såfremt aftalte deadlines, terminer, instruktioner og vejledninger 
overholdes.

Priser på grønt og juletræer fastsættes endeligt ved ordrebekræftelsen, mens pris og kvalitet på 
råtræ fastsættes efter vor købers godkendelse.

I tilfælde af overtrædelse af Skovdyrkerne Syd handelsbetingelser har vi ret til at annullere og 
tilbageføre handlen.

Handelsbetingelser specielt for råtræ og flis

Råtræ og flis handles igennem Skovdyrkerne SYD på forskellig vis. Almindelig praksis er handel, 
hvor der indregnes en salgsavance jf. nedenfor. Alternativt kan handlen foregå ved aftale om en 
fast pris / netto på rod.

Salgsavance
9% for medlemmer. Minimum 500 kr. (pr. parti)

9% for ikke-medlemmer/passive medlemmer. Minimum 1.000 kr. (pr. parti eller 
opmålingsenhed)

Avancen dækker normal afsætningsindsats med opmåling (dog undtaget manuel 
opmåling af langtømmer). Dvs klassificering, syning, kundekontakt, markedsføring, 
administration og debitorsikring.

Ekstraordinær indsats faktureres efter medgået tid.
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Opmåling af råtræ
Opmåling og klassificering sker snarest efter klarmelding. Betalingsdato regnes fra 
afregningsdato, når træet er solgt.

Håndopmåling af langtømmer
5 kr. stok fratrækkes på afregningsbilaget.

Opmåling af flis
Mængden (rummeter) der leveres på varmeværket danner grundlag for afregning til 
skovejer.

Risiko
Risikoen for varens hændelige undergang påhviler skovejer i 30 dg. efter afregning 
eller til påbegyndt afhentning.

Reklamationer
Vor kundes berettigede reklamation over kvalitet, prissætning, samt skjulte fejl mv. 
(herunder overvoksede genstande) tilbageføres til skovejer.

Liggeplads
Skovejer anviser liggeplads, hvor træet kan ligge til kunden ønsker det afhentet. 
Krav om hurtig afhentning kun efter aftale og accept fra vor kunde. Liggepladsen 
skal være tilgængelig fra bilfast vej (lastvogntog 55 t) i al salgs vejr med mulighed for 
at vende og ordentlig frihøjde. Placering max. 5 m. fra vej.

Partistørrelse for råtræ
Partier mindre end 10 kbm fraregnes et transportfradrag på 500 kr. pr parti..

Træets liggetid i skoven
Energitræ og flis skal forventes, at skulle kunne ligge i skoven i mere end ét år.

Handelsbetingelser specielt for juletræer og klippegrønt

Aftale om afsætning
Afsætning af producentens produktion drøftes og klarlægges med skovfoged i 
forbindelse med rådgivningsbesøg.
Øvrige ønsker om afsætning kan meddeles Skovdyrkerne pr email.
Endelig aftale om afsætning af ejers produktion udarbejdes i perioden medio juli til 1. 
oktober. Aftalen skal foreligge skriftlig.

Producentens ansvar
Producenten har ansvar for at produktionen af juletræer og klippegrønt følger 
gældende dansk lovgivning.
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Markering
Kulturer markeres som udgangspunkt i at optimere udnyttelsen over flere år. 
Markeringsprincip kan efter ønske aftales med ejer ellers udføres dette efter 
Skovdyrkernes vurdering. 

Ændringer i markering
Vi laver altid en realistisk markering med udgangspunkt i sælges interesse. Efter 
markering kan nogle af træerne ændre udseende: typisk forekommer nåletab, alger 
eller farvefejl. Sådanne træer kan ikke sælges og kræver ændring af markeringen. 
Det kan derfor komme på tale at stramme en markering. En evt. ændring i 
markering oplyses til producenten umiddelbart efter.

I gangsætning
Uanset købsaftalen må der ikke sættes i gang med skovning eller klipning før der
gives tilsagn hertil. Skovdyrkerne hæfter for købte varer, men må forbeholde sig at 
disse i værste fald lagres på rod på vor regning og risiko frem for at stå med varer 
som skal dumpes på markedet. Skovdyrkerne hæfter ikke for afsætning af varer, der 
er oparbejdet uden vores konkrete bestilling.

Tidsfrister
Aftalte terminer skal overholdes. Selvskovere skal kunne reagere med få dages 
varsel. 

Retningslinier for oparbejdning
Varer skal oparbejdes som det er kutyme i branchen og i overensstemmelse med 
Skovdyrkernes retningslinjer, som udleveres i fbm. aftale om afsætning. Alle varer 
skal præsentere sig ordentligt og behandles med omtanke, så enhver form for 
beskadigelse og tilsmudsning undgås under transport og lagring. Det er 
producentens ansvar (hvis denne udfører arbejdet), at opgaven løses korrekt. Her-
under har producenten ansvar for, at træer med evt. farvefejl, nåletab, eller 
tvegetræer ikke medtages selv om de er markerede.

Læssepladsen
Producenten anviser fastfunderet læsseplads ved absolut bilfast vej, hvor til- og
frakørsel med lastvogn (55 ton) er mulig i al slags vejr. Alle ekstraomkostninger pga. 
fastkørsel som følge af adgangsforholdenes beskaffenhed eller vejrliget påhviler 
producenten. Det skal være muligt at opbevare og afhente CT-paller på forsvarlig 
vis.

Omkostninger til oparbejdning
Såfremt der ikke fremgår andet af handelsaftalen afholder producenten alle 
omkostninger til oparbejdning og læsning af varerne.

Læsningen
Læsning udføres af enten producenten eller af Skovdyrkerforeningen jf. den 
indgåede handelsaftale. Såfremt producenten forestår læsning skal retningslinjerne i 
den udleverede instruks for oparbejdning følges.
Skovdyrkerne forventer, at opgaven kun løses af rutinerede personer.
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Levering
Levering er sket 
- Ved producentens egen oparbejdning overtager foreningen forsikringsrisikoen

når varen er læsset på lastbil.
- Når Skovdyrkerne foretager oparbejdning overtager foreningen 

forsikringsrisikoen når vi iværksætter oparbejdningen.

Reklamationer
Det er producentens ansvar, at alle varer er korrekt oparbejdede og velsorterede ved 
egen oparbejdning. Skovdyrkerne er pligtig at reklamere senest 48 timer efter læs-
ning. Undtagen skjulte fejl, fejl på palleterede varer samt nåletab. Disse fejl kan 
reklameres når de opdages. Nåletab kan reklameres helt frem til jul. Berettigede 
reklamationer tilbageføres leverandøren. Skovdyrkerne varetager leverandørens 
interesse bedst muligt.

Mængdeafvigelser
Uanset markeringsantal, så er det antallet af læssede/pakkede træer, der afregnes. 
Det er vores erfaring, at vi kan have tabt mærkebundter under markeringen, mærker 
kan falde af og der kan ske regulering pga. nåletab, farve fejl etc.

Markering til ejers eget salg
Ønsker De ikke at gøre brug af vores købstilbud efter mærkning, står De frit mod 
betaling af mærkning: 4,0 kr. pr. træ. Minimum 2.500 kr.

Betalingsbetingelser
Varer betales senest den 25. januar. Oparbejdning forfalder netto kontant. Ved et 
registreret nettotilgodehavende i Deres favør kan indbetaling undlades, vi modregner 
ved udbetaling til Dem.

Afregning 
I de tilbudte priser er der fratrukket en avance til betaling for de opgaver som 
Skovdyrkerne løser for producenten: Markering, fremvisning, kundeforhandlinger, 
opsøgende salgsarbejde, reklamationsløsninger, debitorrisiko, tilrettelægning og 
koordination. 

Entrepriseopgaver
Alle entrepriseopgaver udføres på regning med mindre andet er aftalt.

Øvrige handelsbetingelser
Entrepriseopgaver

Entrepriseopgaver udføres på regning med mindre andet er aftalt. Skovdyrkerne
beregner sig fortjeneste til arbejdsledelse og kvalitetskontrol. Ved mindre opgaver 
kan tillægges et startgebyr.

Planter og materialer
Sælges til markedspriser.
For kulturer etableret af Skovdyrkerne Syd gives der udspringsgaranti i forhold til 
normen.10 pct. planteafgang jævnt fordelt på arealet accepteres og erstattes ikke.
Dog undtaget NOB og Thuja, for hvilke der ikke gives garanti.
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Ansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret, praksis og 
normer.

Skovdyrkerne er forsikret med en erhvervs- og ansvarsforsikring for et beløb på op til 
20 mio. kr. pr skade.

Skovdyrkerne hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader herunder mistet 
fortjeneste, driftstab eller lignende.

Ændringer i forretningsbetingelserne vil efter dette oplag alene kommunikeres på hjemmesiden.
Samarbejdsrelationer er indforstået med selv at skulle holde sig ajour med dette.

Udgivet af:
Skovdyrkerforeningen Syd
Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop
Tlf 75 86 73 88
E-mail: syd@skovdyrkerne.dk 




