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Skovdyrkerforeningen Nord-Øst-

jylland har næsten 700 medlem-

mer og forvalter over 13.000 hek-

tar med stor variation. Foreningen 

har kontor i Randers, p.t.10 an-

satte og en omsætning på 55-60 

mio. kr. 

 

Skovdyrkerne er Danmarks største 

medlemsejede virksomhed inden-

for skov, natur og landskab. Vi er 

landsdækkende, og er knap 100 

ansatte, der bistår 4.150 medlem-

mer over hele landet med at få 

opfyldt målsætningen for deres 

skov-, natur og juletræs- 

arealer. 

 

Vi har rejst og passet skovene i 

over 100 år – og det fortsætter vi 

med! 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland betjener medlemmer og eksterne kunder i Thy, Mors, 
Vendsyssel, Himmerland, Kronjylland og på Djursland, altså fra Skagen til Aarhus, og fra Grenå til 
Hanstholm. 
 
Vores kontor ligger på Marsvej 3, 8960 Randers SØ. 
 
Skovdyrkernes vigtigste ydelse er rådgivning til foreningens medlemmer. En forudsætning for dette 
er høj faglig kompetence. Fagligheden og medlemsbetjeningen er derfor i højsædet hos os. 
 
Er du interesseret i praktisk skovdrift og har du lyst til at være elev i Danmarks største medlems-
ejede skovbrugsvirksomhed, er her en god mulighed. Vi søger en elev fra hold 2024, der skal indgå i 
vores team af skovfogeder i driftsåret 2022/23. 
 
Vi sammensætter er individuelt forløb sammen med dig. Det sikrer at du kommer rundt i hele for-
eningens geografi og alle driftsområder. 
 
Dine opgaver vil være mange og varierede og kunne bl.a. være: 
- Rådgivning om drift af skov- og naturområder (du vil få dine egne projekter, når du er klar til det) 
- Arbejdsledelse af underentreprenører 
- Salg af produkter fra skoven (nåletræ, løvtræ, flis, juletræer, klippegrønt mm.) 
- Planlægning, logistik og korttegning 
 
Vi forventer at du: 
- Arbejder systematisk og med stort overblik – og ved hvordan man taler med mennesker. 
- Er interesseret i praktisk skovbrug og har en god teoretisk grundviden og har egen bil til rådighed i 
hele perioden. 
 

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side! 
 
Send os en ansøgning senest den 1. marts 2022. Ansøgningerne behandles løbende – tør du vente? 
 
Du kan læse mere om Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland på www.skovdyrkerne.dk 
 
Har du spørgsmål eller har du lyst til at komme på besøg, så kontakt: 
 
Skovfoged Michael Rasmussen (40 11 73 17, mir@skovdyrkerne.dk) 
eller 
Skovrider Peder Toftgaard Gregersen (40 86 73 17, ptg@skovdyrkerne.dk) 
 

SLING-elev 
TIL SKOVDYRKERFORENINGEN NORD-ØSTJYLLAND 
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