
Sommerudflugter
Vi afholder to sommerudflugter for medlemmerne.  
På Sjælland besøger vi Kattrup Gods og på Fyn besøger vi Langeskov Gods.

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 na-
boer, 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 gåtur. Vi sørger for, at der er mulighed 
for transport til folk med svagt bentøj.

Udflugt til Langeskov Gods  
onsdag den 6. juni

Langeskov Gods er på 265 hektar, og har et meget al-
sidigt driftsmål, hvor traditionel skovdrift kombineres 
med intensiv juletræsproduktion, samtidig med at der 
tages hensyn til jagten og ejendommens store natur og 
herlighedsværdier.

På Langeskov Gods vil forvalter Claus Bøg sammen med 
Skovdyrkerforeningens personale varetage rundvisnin-
gen. Vi starter ved hovedbygningen hvor vi hører lidt 
om godsets historie, herefter går vi en tur i skoven, hvor 

vi ser på skovdrif-
ten, juletræerne 
samt hensyntagen 
til herlighedsvær-
dierne.

Vi slutter af i par-
ken, hvor der ser-
veres en forfrisk-
ning.

Tid: Torsdag den 6. juni kl. 19.00- ca. 21.30 
Mødested: Hundstrupvej 66, 5771 Stenstrup

 

Udflugt til Kattrup Gods onsdag den 7. juni

Kattrup Gods består 
af ca. 400 ha ager-
jord, 400 ha skov og 
40 ha juletræspro-
duktion. Den tra-
ditionelle skovdrift 
kombineres med 
interesse for jagt og 
især kronvildt. 

Vi får et indblik i 
hvordan Kattrup 
Gods kombinerer 
skovdrift, land-
brugsdrift og en 
voksende bestand af 
kronvildt. Skytte Jacob Bak vil fortælle om jagtvæsnet, 
og vi ser på skovdriften på vores tur i gennem skoven.

Tid: Tirsdag den 7. juni kl. 19.00-ca. 21.30 
Mødested: Kattrup Gods, Kattrupvej 18, 4450 Jyderup 

Flere informationer vil blive lagt på hjemmesiden i 
tiden op til afholdelsen af sommerudflugterne.

Langeskov Gods med de 265 ha skov 
set fra luften.

Hovedbygningen på Kattrup Gods. 
For et par år siden etablerede godset 
et flisfyr til opvarmning af denne 
og de omliggende bygninger. Flisen 
kommer naturligvis fra godsets egne 
skove.

Langeskovs smukke hovedbygning.
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SBP – Flis igen- igen
Flisen har de seneste år fået en stadig stigende betyd-
ning for vores medlemmers skovbrug og naturpleje. For-
eningen af Danske Varmeværker besluttede i en Bran-
cheaftale for snart to år siden, at de ville indfase et krav 
om dokumentation for bæredygtig dyrket og høstet flis 
i deres leverancer. I år har vi for alvor mødt kravet, men 
Skovdyrkerne var forberedt og har allerede opnået en 
SBP (Sustainable Biomass Partnership) certificering

Det betyder, at skovejere der leverer gennem Skovdyr-
kerne kan dokumentere den ønskede bæredygtighed på 
fuldt forsvarlig vis.

Inden et flisprojekt igangsættes screener vores skovfo-
geder arealerne for naturværdier og andre forhold som et 
flisprojekt ville kunne have en mulig negativ indflydelse 
på. Skovfogeden støtter sig i første omgang på de natio-
nale HNV-kort (High Nature Value). Ligger flisprojektet 
i et grønt område kræver det ingen særlige hensyn, i et 
gult område skal der formodentlig tages visse hensyn, 
og i de røde områder skal man være særligt forsigtig evt. 
helt undgå at høste flis.

Er der tale om projekter i gule eller røde områder foreta-
ger skovfogeden yderligere undersøgelser og besigtigel-
se, således at den instruktion, der senere udarbejdes til 
entreprenørerne, sikrer at naturværdier, fortidsminder, 

jordbund på særligt fugtige og blødearealer, små nøgle-
biotoper og andet ikke beskadiges eller forstyrres i for-
bindelse med skovning, udkørsel og flisning

Det hele dokumenteres i vores system, således at vi ved 
de jævnlige uvildige kontroller kan godtgøre, at flis der 
kommer fra Skovdyrkerne opfylder Brancheaftalens 
krav.

Så vil du undgå mulige problemer og en del papirarbejde, 
så lad Skovdyrkerne tage sig af dine flisprojekter. Er din 
skov PEFC eller FSC certificeret opfylder den automatisk 
de krav, der også stilles til SBP flis.
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Forårs markvandring juletræer

Special dyrkning af  
normansgran som juletræ

Intensiv dyrkning og store 
træer giver høj afregningspris 
på træerne

Kom til markvandring tirsdag d. 15 maj 
kl 16.30 hos Arne Madsen, Udridervej 
6, 5580 Nr. Åby og se Arnes helt egen 
og specielle dyrkningsform og bliv 
samtidigt opdateret på generelle ting i 
dyrkningen som:

• Nyt om kemi
• Vækstreguleringsstrategi 2018

• Tætte træer sælger

• Salgssæson 2017

• Forventninger til salg 2018

• Alger, middel til bekæmpelse er 
kommet

• Ekstra plejetiltag betaler sig,  
2x bundklipning 2 x formklip 

• MarkOnline dyrkningsplan  
– indberetning af sprøjte og  
gødningsregnskab

Efter arrangementet er  
Skovdyrkerne vært ved øl  
eller sodavand.

Flis er ikke bare flis. Det skal nu også være dokumenterbart 
bæredygtigt produceret. Det er den flis der leveres gennem 
Skovdyrkerne naturligvis.
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Medarbejdere
Skovrider og teamchef vest Heine Fischer Møller
mobil 24 34 48 70 
hfm@skovdyrkerne.dk

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

Regnskabschef Torben Erik Hansen
mobil 61 29 28 44
teh@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 Jakob Nielsen 
mobil 21 72 20 71
jni@skovdyrkerne.dk

Skovfoged Johan Holm Jacobsen
Mobil 24 89 98 93
jhj@skovdyrkerne

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

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

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

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

Midt- og Vestsjælland
Skovfoged Bjørn Krüger Veng
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

Skovfogedassistent Mario Heuser 
Mobil 25 55 42 04
mah@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 Øerne
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

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

Skovdyrkerforeningen Øerne

Det nye kraftvarmeværk i Lisbjerg, nord for 
Århus, har haft problemer med at skaffe nok 

halm. Derfor blander man 50 procent flis i 
halmen. Det betyder, at værket nu sender 320 

ton flis igennem kedlerne hver eneste dag.   
Forsidefoto: Jens Mathiasen  
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