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Prisliste 2022/2023 
   

Medlemskab 
 
Kontingent for 2022/2023 Grundkontingent på 733 kr. for aktivt medlemskab. 
 
  Arealkontingent i kr. pr. ha 
   

Arealinterval i ha 0 – 9,9 10 – 49,9 Over 50 

Skovbevokset areal 64 54 33 

Juletræer/klippegrønt 105 69 43 

 
  
  Maksimumkontingent er 9.935 kr. 
 

Passivt medlemskab koster 341 kr. og inkluderer medlemsbladet ”Skovdyrkeren” samt 
deltagelse i ekskursioner m.v. 

 
Ydelser Aktivt medlemskab inkluderer skovbesøg i henhold til besøgsfrekvensen, som fremgår af 

vores forretningsbetingelser, telefonrådgivning, med- 
   lemsbladet ”Skovdyrkeren” (8 nr. pr. år) samt deltagelse og stemmeret på generalfor- 
  samling, ekskursioner m.v. 
  Forretningsbetingelserne kan ses på www.skovdyrkerne.dk/midt  
 

Aktive medlemmer afregnes højere priser for salgsprodukter.  
 

 
Rådgivning 

 Medlemmer 
kr./time 

ikke medlemmer 
kr./time 

Alm. 
skovbrugsrådgivning   870 1.090 

Særlig rådgivning* 1.040 1.310 

Vurderinger m.m. 1.310 1.640 

*Særlig rådgivning omfatter opgaver, der kræver kompetencer, 
der ligger udover det almindelige skovfogedarbejde. 

 
 
Andre ydelser 
 
Juletræsklubben Medlemmer af foreningen kan for 300 kr. pr. år være med i klubben,      
  hvor der typisk er 3-4  faglige juletræs-/klippegrønt arrangementer årligt. 
 
Udvidet rådgivningspakke Juletræsdyrkeren, der ønsker at have ét fast årligt rådgivningsbesøg og arbejde 

systematisk og veldokumenteret, kan vælge den udvidede rådgivningspakke. Se mere på 
www.skovdyrkerne.dk/midt   

 
Forsikringer  Foreningen tilbyder skovbrandsforsikringer og stormfaldsforsikringer,  
  se nærmere på: www.skovdyrkerne.dk/midt 
 
”SKOVEN” Dansk Skovforenings tidsskrift (11 nr. pr. år) ”SKOVEN” til en rabat-pris, som for 2023 er 

568,- kr. + moms. 
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Handelsvirksomhed 
 
Salg af  produkter. 
Handel med flis (løv/nål) Afregnes enten efter opnået salgspris på varmeværker eller som aftalt fast 

pris pr. enhed. 
 
Handel med råtræ (løv/nål Afregnes som faste mængdeafhængige priser. Aktuel prisliste kan rekvireres 

hos skovfoged eller på kontoret i Ry. 
 
Handel med sanketræ Afregnes med op til 35% i salgsavance. 
 
Handel med juletræer og klippegrønt Afregnes som en fast pris aftalt i den enkelte handel. 
 
 

Entreprisevirksomhed 
 
Udførelse af arbejdsopgaver bliver inden fakturering tillagt en avance. Denne dækker instruktion af og tilsyn med 
entreprenører samt administration. 
 
De fleste arbejdsopgaver kan aftales udført til en fast pris. Dette vil oftest være pr. enhed, men det kan også være for en hel 
opgave, eventuelt inkl. materialer og planter. Det kan f.eks. være en tilplantning på landbrugsjord, anlæg af en allé, opsætning 
af hegn, skovningsopgaver eller større renholdelsesopgaver. 
 
Salg af materialer, planter m.v. 
Vi leverer planter, gødning, kemikalier, juletræsnet, hegn, samt materialer til juletræsproduktion m.v. Vi køber sammen med 
de øvrige skovdyrkerforeninger stort ind og kan derfor tilbyde konkurrence-dygtige priser samt mulighed for 
mængderabatter. 
 

Betalingsforhold 
 
Afregninger 
Foreningen udarbejder et afregningsbilag på alt, hvad vi afsætter af medlemmernes produkter. Dette fremsendes normalt til 
medlemmet få dage efter at selve salget af produktet er sket – typisk på det tidspunkt, hvor risikoen for produktet overgår til 
køberen. 
 
For flis udarbejdes afregningsbilaget dog noget senere end varens overgang. Dels fordi foreningen kun bliver afregnet en 
gang pr. måned fra varmeværkerne dels fordi vi i langt de fleste tilfælde har et større regne- og kontrol arbejde inden 
økonomien i et flisprojekt kan gøres endeligt op. 
 
Afregningsbilaget viser antal solgte enheder og hvornår betaling for produkterne sker. Dette vil stort set altid være 35 dage 
efter afregningens datering. 
 
Betaling for leverede juletræer sker med 30% den 29. december og 70% den 9. februar. 
 
Hurtigere afregning minus en kasserabat vil normalt kunne aftales. Ved skovningsopgaver kan det aftales, at der foretages 
modregning af entrepriseomkostninger i indtægten fra salgseffekter. 
 
Fakturaer 
Fakturaer fra foreningen forfalder netto 14 dage efter fakturadato. 
Ved for sen indbetaling fremsendes rykker med gebyr på 100 kr., og der påregnes rente jf. gældende lovgivning. 
 
Automatisk betaling / LeverandørService 
Foreningen tilbyder leverandørService. Det er en aftale, som kan laves mellem erhvervsvirksomheder. Derfor kan ordningen 
kun tilbydes medlemmer, som har et aktivt CVR-nummer, der dækker de aktiviteter, som pengestrømmen vedrører. Når man 
er tilmeldt, bliver fakturaer automatisk trukket på kontoen på forfaldstidspunktet 
 
Udbetaling 
Udbetalinger foretages direkte til medlemmernes bankkonti. For udbetalinger skal foreningen være bekendt med 
beløbmodtagerens CVR-nr. 
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