Almindelige forretningsbetingelser Skovdyrkerne Syd, gældende fra 1. juli 2020

Forretningsbetingelser Skovdyrkerne Syd
Her kan du læse mere om vilkårene, når vi handler med dig eller løser opgaver for dig. Nedenstående ”almindelige
forretningsbetingelser” er gældende for al samhandel med skov- og naturejere, hvor intet andet er aftalt. I nogle tilfælde
tilbydes medlemmer af Skovdyrkerne særlig fortrinsstilling eller rabat.
Handelsbetingelser i forhold til planteskoler, træindustri, varmeværker, juletræskunder etc. Reguleres af særskilte kontrakter.
Nærværende ”almindelige forretningsbetingelser” er gældende med virkning fra 1. juli 2020

Generelt
Al aktivitet inden for rådgivning, handel og arbejdsudførelse
gennemføres som sædvanligt handelskøb efter de
almindelige købe- og aftaleretlige regler. Herunder gælder
de sædvaner og branchestandarder, der er almindeligt
accepterede for de forskellige forretningsområder – om fx
opmåling, indvejning, kvalitetsbestemmelse m.v.
Skovdyrkerne beregner avance enten som forskellen mellem
købspris og salgspris for den pågældende vare eller ydelse –
eller som et fradrag i salgsprisen (handelsprovision). Hvilken
af disse to modeller, der er udgangspunktet, afhænger af det
enkelte forretningsområde – se nedenfor.
Når der arbejdes under de almindelige
forretningsbetingelser sørger Skovdyrkerne altid for den
bedst mulige langsigtede løsning for ejer. Hvis der arbejdes
efter faste tilbud løser vi opgaven som aftalt, uden
forpligtigelse til at tage andre, særlige hensyn.
I alle former for samhandel indestår Skovdyrkerne for den
rettidige betaling af skovejers tilgodehavender – som
leverandør behøver du derfor ikke være bekymret for, om
du får dine penge for de juletræer eller det pyntegrønt, flis
eller træ, du leverer.
Skovdyrkerne er dækket af omfattende ansvarsforsikringer –
og med en solid egenkapital i ryggen er vi en
samarbejdspartner, du trygt kan handle med.

Rådgivning
Vores kernekompetence er rådgivning og service. Vi løser
alle opgaver i forbindelsen med skovdrift og forvaltning af
naturarealer herunder sagsbehandling, tilskud, projektering,
risikoscreening, driftsplanlægning, vurdering m.v.
Alle opgaver løses og faktureres efter medgået tid eller
individuel aftale. Se vores ’Medlemsfordele og priser’

Særligt for medlemmer
Medlemmer af Skovdyrkerforeningen har særlige fordele –
herunder adgang til konsulentbesøg indeholdt i
kontingentet. Se vores ’Medlemsfordele og priser’
Kontingentet dækker et konsulentbesøg på medlemsejendommen jf. foreningens målsætning for besøgsfrekvens,
se næste side. Målsætningen for besøgsfrekvensen er fastsat ud fra det normale aktivitetsniveau set ifht. skovens
størrelse, og er fastsat af bestyrelsen. Medlemmer med
mindre skove, kan få op til et besøg om året i en kortere
årrække, indeholdt i kontingentet, såfremt særlige forhold
taler herfor. Dette aftales med skovfogeden.
Arealstørrelse

Besøgsfrekvens

0-4,9 ha

25% (hvert 4. år)

5,0-9,9 ha

33% (hvert 3. år)

10,0-19,9 ha

50% (hvert 2. år)

20,0+ ha

100% (hvert år)
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Kortere rådgivning pr telefon er gratis.
Ekstra konsulentbesøg kan rekvireres. De kan sættes i
system - se fx vores abonnementsordning for juletræer og
pyntegrønt - eller blot faktureres efter medgået tid.
Vi har særlige og attraktive aftalemodeller, som især er
interessante for større ejendomme – kontakt skovrider
Henrik Fredslund-Petursson for nærmere drøftelse af
’Skovdyrkernes Partneraftale’.

Planter og kulturanlæg
Vi køber vores planter hos udvalgte danske planteskoler.
Vores store indkøb sikrer, at vi har de rigtige provenienser
og kvaliteter til rådighed – til den rigtige pris.
Skovdyrkerne er underlagt Plantedirektoratets kontrol af
reglerne for plantehandel.
Vores normale salgspris fastlægges efter faste avancer, der
afhænger af partistørrelse. Dermed får man en fair pris
uanset om man skal bruge 500 planter eller 25.000 planter.
Vi giver gerne et tilbud på planter – hvis du skal
sammenligne, så husk at gøre det med en tilsvarende
kvalitet og proveniens.
Vi giver udspringsgaranti på alle planter, som vi selv forestår
plantning af (dog undtaget nobilis og thuja):
•

Skovdyrkerne garanterer for, at de leverede planter er
livskraftige, og mindst 90 % af de leverede planter
springer normalt ud i 1. vækstsæson.
– vi giver ikke uden forudgående skriftlig aftale grogaranti.
Det skyldes at kulturens tilstand efter første vækstsæson kan
afhænge væsentligt af både pasning og klimaforhold.

Vores indkøbspris hos entreprenører afspejler vores
samlede stordrift og det forhold, at vores skovfogeder
sørger for planlægning og projektledelse.
Opgaverne løses efter medgået tid eller på akkord efter
individuel aftale.
•

Skovdyrkerne varetager projektering, arbejdsledelse og
kvalitetskontrol.
Det er ofte muligt af få et fast tilbud på opgaven.
Der er lodsejerens ansvar at anvise, brønddæksler,
hydranter, ledninger, el skabe, skydestiger/-tårne og
lign. der skal tages hensyn til under arbejdet.

•
•

Særligt om udbringning af sprøjtning og gødning:
•

Skovdyrkerne indestår for den fagligt korrekte og
forskriftsmæssige udbringning og dosering – men ikke
for virkningen, som kan afhænge af jordbunds- og
klimaforhold.

•

Skovdyrkerne indestår for sprøjteskader på
kulturtræarterne som følge af ukorrekt dosering eller
udbringning.

Oparbejdning og handel med flis
I forbindelse med flisprojekter indgår både samhandel og
arbejdsudførelse. Hvor intet andet er aftalt gælder
nedenstående.
•

Skovdyrkerne afsætter skovflis bedst muligt med
henblik på at opnå den bedste afregningspris til
skoven. Skovdyrkerne forestår, med mindre andet er
særskilt og skriftligt aftalt, tillige oparbejdningen heraf.
Der fratrækkes en avance (handelsprovision) fra
salgsprisen (se nedenfor) og kostprisen på
oparbejdning og transport tillægges en
entrepriseprovision (se ovenfor).

•

Så snart aftalen er indgået, disponerer Skovdyrkerne
flisen, uanset om den er nedskåret eller ej og uanset,
at den stadig henstår eller henligger nedskåret i
skoven.

•

Så snart nedskæring er påbegyndt, overgår
ejendomsretten til flisen til Skovdyrkerne, idet det
herefter vil være enhver anden uberettiget at
disponere over flisen på nogen måde uden, at der
foreligger skriftligt samtykke fra Skovdyrkerne.

•

Afregningsgrundlag er flisens værdi leveret på
varmeværk. Der afregnes efter tons tørstof leveret
efter brovejning og fugtbestemmelse i
overensstemmelse med leveringskontrakten på det
enkelte varmeværk, omregnet til rummeter leveret flis
opgjort efter vognmandens køresedler.

•

Afregningsprisen ligger normalt fast i et leveringsår
(1.7.-30.06.). Afregningsprisen fastlægges med
udgangspunkt i den gennemsnitlige, mængdevejede
salgspris for alle foreningens leveringskontrakter.

Bemærk, at efter levering og udplantning er det lodsejer, der
overtager dyrkningsrisiko og ansvar for kulturpleje.
Skovdyrkerne hæfter ikke for manglende renholdelse eller
skader opstået på grund af klima eller skadevoldere.
•

I forbindelse med vedligeholdelsesaftaler, hvor
Skovdyrkerne forestår kulturplejen, er det muligt at lave
aftaler om grogaranti i 1-3 vækstsæsoner.
Skovdyrkernes maksimale hæftelse i tilfælde af reklamation
udgøres af fakturabeløbet på det pågældende planteparti.

Entreprise -udførelse af opgaver
Skovdyrkerne udfører alle almindeligt forekommende
arbejdsopgaver i forbindelse med drift af skov, juletræer,
pyntegrønt, naturpleje m.v.
Alt arbejde udføres af danske underentreprenører i
Skovdyrkernes regning – Skovdyrkerne er din garant for
arbejdets kvalitet og gennemførelse. Vi anvender
hovedsageligt faste entreprenører, som laver godt og
effektivt arbejde i tæt samarbejde med den lokale
skovfoged. Men vi har også adgang til et meget bredt
maskinprogram af specialmaskiner, så vi altid finder den
rigtige løsning til dit projekt.
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•

Afregningsprisen kan oplyses af skovfogeden i
forbindelse med aftaleindgåelse.

•

Følgesedler med specifikation af mængde,
energiindhold og pris for det leverede flis kan
udsendes efter ønske.

•

•

•

•

Nåletræ til savværker og træindustri afregnes normalt
til faste mængdeafhængige priser. Aktuel prisliste kan
rekvireres hos skovfogeden.

•

Løvtræ til savværker og træindustri afregnes normalt
til faste mængdeafhængige priser. Aktuel prisliste kan
rekvireres hos skovfogeden.

•

Evt. servicegodtgørelser, mængdebonus eller lignende
indgår ikke i prisberegningen ved evt.
provisionsaftaler.

•

Energitræ afregnes til faste priser baseret på
afregningsprisen for flis og transportafstanden til
varmeværk.

•

Opmåling og klassifikation sker efter gældende regler
godkendt af Danske Skoves Handelsudvalg. Opmåling
er indeholdt i prisen dog faktureres manuel opmåling
af langtømmer med 5 kr. pr stok

•

Al afregning sker efter omregning til kubikmeter
fastmasse (KFM).

•

Råtræ incl. energitræ handles ved bilfast vej. Træet
henligger her for købers regning og risiko og særligt for
energitræ, kan en længere lagringsperiode på op til 24
måneder forekomme.

•

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

Det er normalt også muligt at få en fast tilbudspris pr.
enhed (rm flis).

Forløbet af et typisk flisprojekt:
•

fældning og håndtering er lovlig efter de særlige
bestemmelser i EU Tømmerforordningen og at der
desuden tages hensyn til sårbar natur og høj
naturværdi. Se mere om SBP hér.

Flisen nedskæres i skoven. Skovdyrkerne sørger for
valg af den bedst mulige driftsteknik og udfører
opgaven under hensyntagen til den blivende
bevoksning og den optimale udnyttelse af træet.
Skovdyrkerne arbejder efter bæredygtige principper
fastlagt i certificeringsordningen SBP. Det sikrer, at
nedskæring og håndtering sker lovligt efter de særlige
bestemmelser i EU Tømmerforordningen og at der
desuden tages hensyn til sårbar natur og høj
naturværdi. Se mere om SBP hér.
Skovdyrkerforeningen afholder omkostninger til
flisnedskæring og andre omkostninger til oparbejdning
frem til projektet afsluttes.

•

Efter fældning henligger træet til nedtørring - både af
hensyn til fliskvalitet og for at holde næringen fra de
grønne plantedele i skoven. Med mindre andet er
aftalt, ligger træet normalt til nedtørring i 8-14
måneder, men længere liggetid kan forekomme.

•

Den nedskårne flis hugges normalt i takt med
varmeværkernes behov. Hovedparten leveres ved
direkte omlæsning i container. Det kan dog også
komme på tale, at lave bufferdepoter i skoven til
afhentning på et senere tidspunkt.

•

Projektet afsluttes normalt, når den sidste flis er kørt
på varmeværk. Vi modtager data fra varmeværkerne
pr. løbende måned + 15 dage og tilstræber os på, at
levere afregning og faktura til skoven efter løbende
måned + 25 dage.

Vigtige forhold:
•

Skovningsopgaver kræver oftest færdsel med tunge
køretøjer i efterårs-, vinter og forårsmånederne. Det
stiller krav til veje og læggepladser.

•

Skovdyrkerne hæfter ikke for skader på skovveje og
læggepladser som følge af almindelig færdsel med
skovningsmaskiner, udkørselsmaskiner og lastbiler.

Vigtige forhold:
•

•

Flis kræver færdsel med tunge køretøjer i efterårs-,
vinter- og forårsmånederne, hvor varmeværkerne skal
bruge flisen. Det stiller krav til kvaliteten af veje og
læggepladser.
Skovdyrkerne hæfter ikke for skader på skovveje og
læggepladser som følge af almindelig færdsel med
flishuggere, udkørselsmaskiner og lastbiler.

Oparbejdning og handel med træ
Skovdyrkerne arbejder for at sikre det bedst mulige udtag,
den bedste aflægning af effekter i forhold til den enkelte
bevoksning – og ikke mindst den bedst mulige afsætning og
dermed attraktive afregningspriser til skoven.
•

Skovdyrkerne arbejder efter bæredygtige principper
fastlagt i certificeringsordningen SBP. Det sikrer at,

Oparbejdning og handel med juletræer og
pyntegrønt
Handel med juletræer og pyntegrønt afvikles som køb og
salg. Skovdyrkerne arbejder for at sikre den bedst mulige
afsætning og dermed attraktive afregningspriser.
Afregningspriserne afspejler forholdene hos den enkelte
producent – samlet volumen, partistørrelse, kvalitet i
produkt og oparbejdning.
•

Afregningsdato er normalt senest 48 timer efter
læsning til Skovdyrkerforeningens kunde. Foreningen
modregner forfalden saldo - f.eks.
oparbejdningsomkostninger i forbindelse med høst af
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juletræer og pyntegrønt. Juletræer og grønt betales
senest 25. januar i året efter levering.
•

Alle håndteringsomkostninger til intern transport,
palletering og læsning m.v. påhviler leverandøren med
mindre andet er udtrykkeligt aftalt og indregnet i
afregningsprisen.

•

Berettigede reklamationer, der ikke skyldes
Skovdyrkerforeningens håndtering, tilbageføres til
leverandøren.

•

Der tages fuldt forbehold for svigtende afsætning som
følge af marked, vejrlig eller kapacitetsproblemer.

•

I tilfælde af alvorlige udbrud af smitsomme
sygdomme, hvor myndighedsbeslutninger,
markedsreaktioner eller forbrugeradfærd væsentlig
påvirker situationen for afsætning eller levering af
juletræer eller pyntegrønt, tager Skovdyrkerne
forbehold for handlens gennemførelse. I påkommende
tilfælde vil Skovdyrkerne agere for at begrænse det
samlede tab og fordele værdien af evt. hjælpepakker
direkte til leverandøren.

•

Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, skal træer og
andre produkter være produceret i Danmark i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende
danske lovgivning, herunder især i relation til brug af
pesticider og andre sprøjtemidler.

•

Skovdyrkerne og efterfølgende kunder forbeholder sig
ret til at udtage nåleprøver af enkelte træer til en
laboratorieanalyse. Såfremt der herved konstateres
ulovlige sprøjtemidler i et træ, vil dette være
reklamationsgrund for samtlige træer fra den
pågældende kultur. Skovdyrkerne vil herefter være
berettiget til at afvise at aftage alle mængder fra
kulturen, samt berettiget til efter eget valg at kræve
genlevering og/eller erstatning efter dansk rets
almindelige regler.

•

Oparbejdning af juletræer og pyntegrønt sker i
overensstemmelse med vilkårene i afsnittet
’Entreprise - udførelse af arbejdsopgaver.

Specielt for juletræer:
•

Efter tilmelding disponerer Skovdyrkerne SYD
kulturen. Frist for normal tilmelding er 15. august.

•

Rettidigt tilmeldte træer prioriteres foran træer
tilmeldt efter normal tilmeldingsfrist.

•

Skovdyrkerne forestår opmærkning til salg.
Udgangspunktet for opmærkningen er bedst mulig
udnyttelse af kulturen.

•

Prisen aftales normalt først, når Skovdyrkerne har
indgået prisaftale med slutkunde. Der foreligger altid
en skriftlig prisaftale, inden oparbejdning påbegyndes.

•

Afregningsprisen er ’frit læsset på bil på paller’ – med
fradrag af markeringsomkostning.

•

Skovdyrkerne mærker kulturer fra 15. juli og
fremsætter tilbud om afsætning. Hvis der ikke inden
15. oktober er fremsat tilfredsstillende købsvilkår, er
leverandøren fritstillet mod at betale afholdte markeringsomkostninger. Markering af juletræer faktureres
herefter til 3,50 kr./træ

•

Alle partier på under et halvt lastbil-læs transporteres
som udgangspunkt til central læsseplads på
leverandørens regning. Transport og læsning sker på
leverandørens regning.

•

Oparbejdning skal ske i overensstemmelse med
’Skovdyrkernes Vejledning for oparbejdning af
juletræer’.

•

Der kan efter handelsindgåelse komme krav fra
slutkunden om fx spidsning, specialpakning,
kundeetiket eller lignende. Sådanne krav er foreningen
berettiget til, mod passende omkostningsdækning, at
fordre af leverandør – eller selv at udføre.

•

Højdemåling foretages som ’højden målt fra jord til
det punkt på topskuddet, hvor korteste gren i øverste
grenkrans kan nå minus et fradrag 6 cm til stød og
skævt fældesnit’. Den ansvarlige for oparbejdningen er
forpligtet til at sikre, at det samlede parti efter
skovning dækker hele højdeklassen med et
gennemsnit svarende til mindst midten af
højdeklassen.

Specielt for klippegrønt:
•

Efter tilmelding disponerer Skovdyrkerne SYD
kulturen. Et vejledende prisniveau kan normalt
angives.

•

I overensstemmelse med sædvane i branchen skal
bundter med pyntegrønt indeholde ca. 10 % overvægt.
Vejrlig som indebærer sne og/eller meget våde
bundter, kan betinge en større overvægt.

•

Der sælges mest muligt til de aktuelt bedst opnåelige
priser. Endelig afregningspris foreligger normalt inden
oparbejdning påbegyndes.

•

Alle partier på under et halvt lastbil-læs transporteres
som udgangspunkt til central læsseplads på
leverandørens regning. Transport og læsning sker på
leverandørens regning.

Øvrige forhold
Skovdyrkerne registrerer og opbevarer en række oplysninger
om vores medlemmer og samarbejdspartnere der er
omfattet af persondataforordningen.
Skovdyrkerne har løbende fokus på at minimere disse
registreringer og sørge for at oplysningerne opbevares på en
sådan måde at risikoen for misbrug minimeres.
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Skovdyrkerne forbeholder sig retten til at videregive
kontaktoplysninger til samarbejdspartnere af hensyn til
afvikling af opgaver.
Læs mere om retningslinjerne for Skovdyrkernes behandling
af persondata på: http://www.skovdyrkerne.dk/omos/mere-om-skovdyrkerne/persondata/
Alle oplyste priser er excl. moms. Er man ikke
momsregisteret, er en midlertidig momsregistrering ofte en
god idé ved blot lidt større projekter. Vi kan være
behjælpelige hermed.
Betalingsbetingelser: Løbende md. + 25 dage både ved
faktura og afregning. Modregning gøres gældende – således
at Skovdyrkerne modregner eget tilgodehavende inden
udbetaling.
Skovdyrkerne hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader
herunder mistet fortjeneste, driftstab eller lignende.
Værneting i tilfælde af tvist er Byretten i Kolding.
Vejle 1. juli 2020

