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Året 2019/2020 for Skovdyrkerne Midt

Det våde føre gjorde det vanskeligt at arbejde i skovene.

Beretning Skovdyrkerne Midt 2019-
2020
Et begivenhedsrigt år
Regnskabsåret 2019-2020 var et yderst be-
givenhedsrigt år for foreningen. Allerede før
sommerferien 2019 havde Henrik Buhl –
foreningens skovrider gennem 32 år –
annonceret sin afgang umiddelbart efter
generalforsamlingen i oktober 2019. Over de
mere end tre årtier, havde Henrik ledt
foreningen gennem både gode og svære tider.
Henriks fokus var altid centreret om med-
lemmerne og på at sikre skovejerne de bedst
mulige vilkår – i rådgivningen, indkøbet og
afsætningen. På det grundlag skulle der drives
en bæredygtig forretning.

Processen med at rekruttere en afløser for
Henrik forløb i sensommeren og midt i
september kunne det annonceres, at det blev
en fra egne rækker, som blev udpeget til

stillingen. Således kunne Kristian Løkke
Kristensen, efter 7 år som forstfuldmægtig i
foreningen, tiltræde stillingen den 1. Novem-
ber.

Rent driftsmæssigt kom foreningen godt fra
land i sensommeren og det tidlige efterår
2019. Forholdene i skovene var gode og
prisniveauet pænt, og der var derfor stor
aktivitet i medlemmernes skove. Der blev
således skovet og handlet meget løv- og
nåletræ tidligt i sæsonen. At vi fik startet med
et højt aktivitetsniveau viste sig at være godt,
da vi dermed var pænt foran vores arbejds-
budget da regnen satte ind og gjorde føret i
skoven besværligt allerede fra oktober
måned. Der blev i en periode fortsat skovet og
udkørt træ, men hen over efteråret og vin-
teren blev forholdende så dårlige, at det
praktisk taget ikke var muligt at arbejde i
skoven i de tre vintermåneder. Konklusionen
efter denne vinter var derfor, at det er med at
gennemføre ønskede aktiviteter imens priser-
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ne er fornuftige og forholdende i skovene er
gode. Det er en fordel for den enkelte skov-
ejer, og for foreningen som virksomhed.

Efteråret bød desværre på store udfordringer i
både juletræer og klippegrønt. For juletræerne
blev det et par uheldige dispositioner tidligt i
sæsonen, hvor vi fik indkøbt mere af visse
sorteringer, end det viste sig at vi faktisk kunne
sælge. Det betød, at vi dels måtte sælge træer
med tab, dels at vi endte med et ikke ubety-
deligt restlager. Klippegrønt sæsonen forløb
egentlig på mange måder godt, men et efter-
spil med en enkelt kunde, betød at vi og en
anden forening måtte indkassere en større
dekort grundet kvalitetsreklamation. På den
baggrund er der strammet op i vores reklama-
tionshåndtering samlet hos Skovdyrkerne og
GP-forretning, således at en gentagelse ikke
sker.

Covid-19 har naturligvis også påvirket
Skovdyrkerne Midt. På grund af samfunds-
nedlukning i mange asisatiske lande, stoppede
eksporten af træ til asien brat, allerede med
udgangen af januar. Selvom restriktionerne
langsomt løsnede sig i østen, kom eksport-
markedet aldrig for alvor i gang før sommer-
ferien. Det betød at vi solgte væsentligt min-
dre træ til eksport end vi plejer.

I Danmark betød Coronanedlukningen faktisk
at byggemarkederne fik ekstra meget aktivitet
i foråret, og forbruget af savet træ steg. Det
medførte at den danske efterspørgsel på nåle-
træ fra danske savværker var stabil gennem
foråret og sommeren. Samtidig kom det gode
vejr fra midt i marts og vi kunne få aktivi-
teterne i skovene startet op igen. Vi havde fuld
gang i maskinerne og salget af råtræ i forårs-
månederne og hen over sommeren.

Mødet mellem skovfoged og medlem i skoven,
har ikke udgjort nogen særlig risiko i forhold til

smittespredning af Covid-19, og skovfoged-
erne har fået gennemført mange besøg hos
vores medlemmer.

Til trods for det meget våde føre, gik flis-
sæsonen godt. Der er mange aspekter, som
er med til at sikre en effektiv og rationel
afvikling af flisprojekter og logistik. Blandt
andet er det vigtigt at flisen stilles godt an,
så det er let at håndtere for flishugger og
lastbiler, og således at flisstakken er tilgæng-
elig – også under vanskelige vejrforhold. Vi
laver løbende vidensdeling om, hvordan vi
får den mest rationelle afvikling af flis-
projekter, og bliver hele tiden bedre til det.
Derfor havde vi en god portefølje af flis-
projekter, som var lette at gå til, hvilket
havde en stor betydning i et år som det vi var
igennem. Vi var derfor i stand til, til fulde at
opfylde vores leveringsforpligtelser, og også
at levere ekstra, når andre havde svært ved
at opfylde deres mængder.

Igen i 2019 var afsætningen af juletræer udfordret.
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Henning Post stoppede i efteråret 2019 som
juletræsskovfoged hos Skovdyrkerne Midt, og

blev afløst af René Nielsen. René har arbejdet
mange år i juletræsbranchen og har tidligere
også været ansat hos Skovdyrkerne
Midtjylland.

Økonomi

Indflydelsen fra det våde vejr er desværre
tydelig i regnskabet. Således har omsætningen
i foreningen ikke været lavere siden fusionen.
I forhold til året før, faldt omsætningen med
næsten 20 % til 90,4 mio. kr. Da foreningen er
medlemsejet er en del af vores værdigrundlag,
at mest mulig af den værdi der skabes, skal
tilfalde skovejeren. Derfor arbejder vi med
lave dækningsgrader i vores handler og i vores
avancer på entrepriseopgaver. Når omsæt-
ningen falder så markant, er det naturligt, at
vores indtjening også påvirkes meget. Således
faldt vores dækningsbidrag med 19 % til 10,5
mio.

Selvom vi i årets løb sagde farvel til tre med-
arbejdere, og kun genbesatte én af stilling-
erne, var besparelsen ikke nok, til at imøde-
komme faldet i indtjeningen. Derfor ender re-
sultatet efter skat på et underskud på 1,2 mio.
kr. Et resultat som naturligvis ikke er tilfreds-
stillende.

Organisation

Som nævnt stoppede Henrik Buhl som
skovrider med udgangen af oktober måned.
Kristian Løkke Kristensen overtog stillingen
per 1. november. Stillingen som forstfuld-
mægtig, som Kristian tidligere besad, blev ikke
genopslået.

GP Direktør Henning Post Skovfoged René Nielsen

I foråret valgte Anette Stenner Juhl at finde nyt
arbejde. Det blev anledningen til at evaluere
opgaveporteføljen i det administrative team,
og på den baggrund blev det besluttet ikke at
genopslå stillingen, men i stedet at få løst en
række opgaver hos én af naboforeningerne.

For nuværende består organisationen af én
skovrider, tolv skovfogeder og to admini-
strative medarbejdere. Der er en god
alderssammensætning blandt medarbejderne.
De yngre har derfor mulighed for at trække på
den viden og rutine, som de erfarne skov-
fogeder besidder, samtidig med at de ældre
kan trække på nogle af de kompetencer som
de yngre har bragt med ind i organisationen.

Hver skovfoged har sin egen skovpart med
medlemmer, som vedkommende betjener.
Derudover er alle skovfogeder en del af et eller
flere af de tværgående driftsteams, som
varetager det specifikke forretningsområde.
Også de administrative medarbejdere er en del
af ét eller flere driftsteams. Vi har siden sidste
år ikke skiftet opstilling i de respektive teams
(da Anette Stenner Juhl er projektansat i team
jul). Det betyder at der er en god intern

Afgående skovrider Henrik
Buhl

Tiltrædende skovrider
Kristian Løkke Kristensen
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forståelse, arbejdsdeling og rutine, hvilket alt
andet lige er en fordel.

Strategi

Skovdyrkerne Midt er en del af den samlede
Skovdyrkerfamilie, med vores sekretariat og
hovedbestyrelse som det samlende organ.
Som en del af virksomhedskonstruktionen er
det hovedbestyrelsens ansvar at sikre at de
enkelte foreningers særskilte strategier og
måde at arbejde og agere på, er i overens-
stemmelse med den strategi og retning som de
samlede skovdyrkerforeninger har valgt. Med
intervaller på 5 år revideres og fornyes den
overordnede strategi for den kommende 5-
årige periode (pt. 2020-2025). En samlet
rammestrategi blev godkendt af hoved-
bestyrelsen i september 2019. Strategien
indeholdt en række strategiske punkter, som
de enkelte foreninger skal opstille særskilte
målsætninger for.

I Skovdyrkerne Midt var der i  foråret 2020 lagt
an til en større strategisk proces, med et fælles
bestyrelses- og medarbejder kick-off seminar
d. 18. marts. Med nedlukningen af Danmark d.
12. marts blev seminaret aflyst og strategi-
processen måtte genplanlægges. Igennem
foråret har en mere overordnet strategiproces
derfor forløbet, hvor der har været mindre
medarbejderinddragelse end planlagt. Der er
lagt strategiske målsætninger for de obligat-
oriske målepunkter, som hovedbestyrelsen
kræver, samt udpeget et strategisk fokus for
det kommende år. Derudover er der lagt
planer for gennemførelse af mere grundige
analyser og fastlæggelse af strategi for hvert
enkelt forretningsområde, som en løbende og
tilbagevendende proces. Skovdyrkerne Midt´s
strategi blev godkendt på hovedbestyrelses-
mødet i september 2020.

Markederne

Juletræer

Juletræsmarkedet var i 2019 presset.
Egentlig kom handlerne nogenlunde fra
land, hvor flere af vores faste kunder lagde
ordrer og priserne var på niveau med året
før. Men det var desværre kun en kort
glæde, for generelt viste kunderne sig at
være meget afventende. Det betød at der
skulle arbejdes hårdt for handlerne og at
priserne var vigende hvilket fortsatte
sæsonen ud. I sidste ende betød det, at der
fortsat stod mange træer i kulturerne hos
vores med-lemmer, men også at foreningen
selv lå inde med et ikke ubetydeligt
restlager, da sæson var afsluttet.

Klippegrønt

Efterspørgslen på nobilis var pæn i 2019, og
for første gang i mange år steg priserne
mere end den generelle prisudvikling – og
omkostningsniveauet. Nettoeffekten var
dog beskeden (3-5 øre kg). Klippegrønt er et
meget indsatskrævende forretningsområde,
som kræver den fulde opmærksomhed fra
tre skovfogeder fra slutningen af september
til begyndelsen af december. Klippegrønt er
det forretningsområde, hvor der er den
dårligste sammenhæng mellem vores ind-
sats, den forretningsmæssige risiko og vores
indtjening. Foreningen er simpelthen nødt
til at tjene mere på klippegrøntet for at af-
lønne skovfogedindsatsen, og på den bag-
grund blev afregningspriserne ikke ændret i
2019. Udbuddet af nordmannsgranklip var
stort, og på eksportmarkedet er det stort set
umuligt at konkurrere på prisen. Der
afsættes dog lidt nordmannsgran til enkelte
kunder, danske kirker m.m.
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Råtræ og flis

Efterspørgslen efter løvtræ til asien var pæn i
sensommeren og efteråret 2019, hvorimod
efterspørgslen efter nål var mere henhold-
ende. Med udbruddet af Covid-19 i Kina og det
øvrige Asien lukkede eksporten af løvtræ ned
med udgangen af januar måned.

Efterspørgslen på dansk savværkstræ var
gennem hele regnskabsåret høj, og årets

begrænsning lå alene i skovene, hvor føret
gjorde det umuligt at arbejde i skoven gennem
vinteren. Så snart føret var godt igen, var der
fuld gang i afsætningen af savværkstræ.
Prisniveauet faldt en smule ved årsskiftet. For
de ringere kvaliteter af råtræ betød det store
udbud af træ fra mellemeuropa, at prisen var
under pres, og faldt i løbet af året.

Vi har tidligere haft en udfordring med at sikre
afsætning af flis i vores nordvestlige geografi.
I 2019/2020 lykkedes det heldigvis at sikre et

par gode afsætningskanaler i geografien,
således at vi kunne sikre at flis fra medlemmer
i denne geografi ikke skulle køres så langt, som
tidligere. Denne afsætning fortsætter også i
indeværende sæson. Prisniveauet for sæsonen
2019/2020 var på niveau med tidligere år, men
markedet har i foråret været under et lidt
større pres og for indeværende år, har der
været små nedadgående prisjusteringer.

Medlemsarrangementer

Hvert efterår afholdes der en juletræs-
markvandring, hvor årets markeringslinje
fremvises, og hvor der er muligheder for at få
en status på situationen på markedet. I 2019
blev sorteringsmødet for juletræer afholdt d.
8. oktober hos medlem Lars Søndergaard og
der deltog cirka 50 medlemmer. Der blev på
markvandringen lagt vægt på, at kunder stiller
forskellige krav til juletræerne, og at der derfor
kan være variation i mærkningen i den enkelte
kultur.

To dage efter var der sorteringsmøde for
klippegrønt, på pladsen ved Løndal, hvor man
kunne genopfriske sorteringerne, købe udstyr
til sæsonen og snakke med andre medlemmer,
som selv oparbejder deres pyntegrønt.

Den 30. oktober blev der afholdt reception i
anledning af skovriderskiftet. Medlemmer,
kollegaer og samarbejdspartnere var inviteret
og mange mødte op og sagde pænt farvel til
Henrik Buhl og velkommen til Kristian Løkke
Kristensen.

I første halvår af 2020 blev der grundet Covid-
19 ikke gennemført medlemsarrangementer.

Med det gode vejr i foråret startede skovningsaktivi-
teterne op igen.
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De danske Skovdyrkerforeninger

Skovdyrkernes sekretariat løser en lang række
opgaver, som bedre løses i fællesskab end
individuelt i de respektive foreninger. Blandt
andet er det sekretariatet der står for indhold,
trykning og distribution af medlemsbladet
Skovdyrkeren. Bladet har et varieret indhold
om relevante skov- og naturrelaterede emner,
og har i en nyligt gennemført læserunder-
søgelse høstet meget fin feedback.

Derudover står sekretariatet også for vores
fælles markedsføring, som blandt andet sker i
landbrugsmedierne som direkte reklame, men
også som artikler som sekretariatet har
produceret. Sidst men ikke mindst løser sekre-
tariatet en lang række administrative opgaver
for foreningerne.

Som beskrevet i afsnittet om Skovdyrkerne
Midts strategi, så var det sekretariatets opgave
at udarbejde den overordnede strategi, samt
at hver forening havde udarbejdet en strategi,
som var i tråd med den fælles linje. I
september 2019 blev den samlede strategi for
Skovdyrkerne, samt sekretariatets egen strate-
gi fremlagt og godkendt af hovedbestyrelsen.

Skovdyrkerne er en del af partnerskabet for
ansvarlig biomasse – det som tidligere hed
”Træ til Energi”. Partnerskabet arbejder for at
fremme en bæredygtig anvendelse af dansk
træ til energiformål, hvilket kan være med til
at fortrænge fossile brændsler fra energi-
sektoren. Biomasse har i året 2019/2020 været
(og er fortsat) et område med stor politisk og
offentlig bevågenhed. Det betød meget stor
aktivitet i partnerskabet, hvor der var fokus på
at bringe evidens ind i debatten om biomasse
i energisektoren.

Green Product og Danish Forestry Extension

Foreningernes datterselskab Green Product
gennemførte i efteråret 2019 et
direktørskifte. Det var skovfoged fra
Skovdyrkerne Midt, Henning Post, som
overtog posten efter Brian Boeberg.
Hennings erfaring og kendskab til
Skovdyrkerne medførte at overgangen gik
relativt gnidningsfrit og uden alt for stort tab
af momentum midt i en travl sæson. Selvom
salget ikke helt fulgte med forventningerne
lykkedes det alligevel at lave et resultat lige
omkring nullet, hvilket situationen taget i
betragtning var tilfredsstillende.

Danish Forestry Extension (DFE) er ligeledes
et datterselskab, som arbejder med at
udbrede bæredygtigt skovdrift, primært i
ulande. Selskabet kom i brat modvind da
covid-19 ramte verden. Således måtte
mange af DFE’s aktiviteter lukke ned med
øjeblikkelig virkning. Ledelsen så sig derfor
nødsaget til at afskedige en medarbejder.
DFE’s regnskab følger kalenderåret og i 2019
endte resultatet på 40.000 kr. Det er
forventningen at DFE får et mindre under-
skud i 2020 som direkte følge af Covid-19.




