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Beretning Skovdyrkerne Midt 2020/2021

Et år præget af Corona – på godt og ondt
Regnskabsåret 2020-2021 var på mange
måder præget af Corona-pandemien.
Umiddelbart var skovfogedernes arbejde i
skoven og hos medlemmerne ikke begrænset
af restriktionerne. Mødet mellem en
skovfoged og skovejer i skoven udgjorde ikke
en smitterisiko, og gennem hele året blev der
gennemført medlemsbetjening på normalt
niveau.

Til gengæld blev juletræssæsonen 2020 i høj
grad påvirket af stor usikkerhed grundet
Covid-19. Kunderne var grundet usikkerheden
for nedlukning, generelt tilbageholdende med
at købe ind. Og netop som høsten skulle
påbegynde lukkede store dele af Frankrig og
Belgien ned. Derfor blev al skovning sat i bero,
og selvom skovnings-stoppet hurtigt blev
ophævet, forplantede den forsinkede opstart
sig i leveringsplanerne og sæsonen blev helt
usædvanligt presset. Midt i november blev det

klart, at salgsstederne kunne holdes åbne, og
salget til slutbrugeren gik virkelig godt. Derfor
skiftede markedet tempo, og en solid slutspurt
gik i gang. Foreningens skovfogeder, med-
lemmerne og entreprenørerne arbejdede
hårdt for at få mest muligt afsted i slutfasen. I
sidste ende blev oparbejdningskapaciteten
den begrænsende faktor for eftersalget, men
alle oparbejdede træer blev solgt.

Pyntegrøntsæsonen forløb mere planmæssigt,
uden de helt store justeringer i leverings-
planerne. Der er altid fuldt klem på i de
hektiske uger efter efterårsferien og indtil
midt i november, således også i denne sæson.
En forudsætning for, at foreningen kan op-
fylde leveringsforpligtigelserne, er de mange
medlemmer som selv oparbejder og leverer
den rigtige kvalitet til det rigtige tidspunkt.

Der har gennem hele året været et relativt
jævnt flow i skovningsaktiviteterne. I det
tidlige forår oplevede vi dog en lille opbrems-
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ning i salget. De meget høje priser på træ i
byggemarkederne forplantede sig stille og
roligt til forventningen om at prisstigningerne
var lige om hjørnet og hugsten blev derfor
henholdende. Midt på foråret kom der meget
markante prisstigninger på nåletræet, og det
medførte et travlt forår/forsommer. Skov-
ningsaktiviteten i maj og sommermåneder var
på 150 % i forhold til et normalt år.

Flissæsonen forløb også planmæssigt. Vi har
gennem en årrække fintunet og rationaliseret
vores flisforretning. Projektstørrelse, gode
vejforhold og rigtig oplægning og placering af
flisstakkene er helt afgørende for at holde
hugnings- og transportomkostningerne så lave
som muligt. Derfor gør vi meget ud af at
vidensdele om best practice, så skovfogederne
er helt skarpe på, hvordan økonomien i et
flisprojekt optimeres – til glæde for skov-
ejerens bundlinje.

Økonomi

Det lykkedes at gennemføre juletræs- og
pyntegrøntssæson på en måde, hvor begge
forretningsområder havde balance i de købte
og solgte mængder. Det er grundlaget for en
tilfredsstillende økonomi, og selvom antallet af
solgte juletræer var lidt lavere end budgetlagt,
endte begge forretningsområder på et
tilfredsstillende niveau – Coronasituationen
taget i betragtning.

Da skovningsaktiviteterne og handlen med
råtræ og flis ligeledes forløb godt, var
grundlaget for et tilfredsstillende resultat lagt.
Således ender årets resultat på et overskud på
1,14 mio kr. før skat (budgetteret resultat på
800.000 kr). Set i forhold til omsætningen på
96 mio kr. udgør resultatet godt 1 % - hvilket er
beskedent, men det flugter med vores værdi-
grundlag – at mest mulig af den værdi som
skabes i skoven, skal tilfalde skovejeren.

Organisation

Året har været bemærkelsesværdigt stabilt
på den organisatoriske front. Således er der
i perioden ikke sket ansættelser, opsigelser
eller afskedigelser.

Der er flere medarbejdere som har haft
familieforøgelse i året, hvilket naturligvis har
givet anledning til barsels- og forældreorlov.

På den administrative side har vi nu
gennemløbet ét helt år med kun to ansatte i
administrationen. Samlet set har der været
arbejdsopgaver til mere end to personer, og
derfor købte vi assistance hos vores
søsterforeninger. I juletræssæsonen steg
behovet for administrativ hjælp så markant,
at det var nødvendigt at tilkøbe vikarservice
udefra.

I foråret 2021 steg interessen for skov-
certificering og vi har også en øget tilgang af
større rådgivningsprojekter hos enkelt-

medlemsudflugt i Borgmesterskoven ved Mesing
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Råtræ og flis

Efterspørgslen efter savet træ var gennem
hele regnskabsåret høj, og ligeså var priserne.
Tilgængeligheden af træ var dog i lange
perioder god, så savværkerne fandt ikke
anledning til at opjustere prisen på råtræ

medlemmer. Dette kombineret med at vi har
en række uløste udviklingsopgaver i foren-
ingen (blandt andet  implementering af en
medlemsportal), medførte at vi i for-
sommeren besluttede at genbesætte
stillingen som forstfuldmægtig i foreningen –
en ubesat stilling som Kristian Løkke
Kristensen varetog indtil oktober 2019.
Ansættelsesprocessen blev igangsat lige før
sommerferien, og mundede ud i en ansættelse
af forstkandidat Michael Lehrmann per 1.
oktober 2021.

Markederne
Juletræer

Som beskrevet ovenfor var markedet i 2020
præget af usikkerhed og henholdende indkøb.
Mange kunder købte fra start af kun 60-80 %
af den mængde, som de egentlig forventede at
de i sidste ende skulle bruge. Priserne var
fortsat på et historisk lavt niveau – cirka
svarende til det foregående år. Det solide
eftermarked kastede ikke prisstigninger af sig,
men priserne blev fastholdt helt til slut. Flere
kunder oplevede udfordringerne med at få
leveret træer i eftermarkedet, hvilket alt
andet lige er et fornuftigt udgangspunkt for
sæsonen 2021.

Klippegrønt

Eksport af nordmannsgranklip var igen meget
begrænset, da varen var tilgængelig i store
mængder i Tyskland, hvor oparbejdnings-
omkostningerne og transporten var billigere.
Derimod var der stor efterspørgsel efter
nobilis, og det afspejlede sig i små pris-
stigninger i denne sæson. Omkostnings-
niveauet for oparbejdning og pakning steg dog
også, så kun de skovejere som selv står for
oparbejdningen oplevede opjustering af
afregningspriserne.

synderligt. Først midt på foråret, hvor der blev
annonceret meget høje prisstigninger for
nåletræ til eksport, slog prisstigningerne
igennem på danske savværker. Til gengæld
steg prisen af to omgangen med samlet 30-
40%. Et niveau som har holdt hen over
sommerferien.

Selvom markedet for løvtræ til eksport ikke har
oplevet så høje prisstigninger som nåletræet,
har der været opjusteringer og fin efter-
spørgsel gennem hele året. Alle normale
skovarter har i princippet kunne sælges.

Efterspørgslen efter certificeret træ er
stigende, hvilket ledte til at pristillægget for
certificeret træ omkring nytår steg fra 10 kr. til
20 kr. på det meste savværkstræ. I foråret
2021, blev denne pris endog hævet til 30
kroner fra et enkelt savværk. Vi forventer at
kravet om certificering vil være stigende i de
kommende år, og på sigt må vi forvente, at det
bliver en forudsætning for afsætning.

Afsætning af flis har i nogle år været under
pres, hvilket har resulteret i nedadgående
priser. Vi lykkedes dog igen med at sikre os
faste kontrakter på flis svarende til 70-80% af
vores forventede afsætning fra vores
medlemmer. Den øvrige mængde, som kom
fra medlemmernes skove blev afsat som ekstra
leverancer og ved yderligere udbudte
mængder hos varmeværkerne.

Generelt må vi nok indse, at efterspørgslen
efter biomasse til energi stille og roligt falder
med tiden. Flere varmeværker overgår delvist
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til varmepumper, og får derfor primært brug
for at fyre med flis i de koldeste måneder. Læs
om Skovdyrkernes arbejde i Partnerskabet for
ansvarlig Træbiomasse, længere nede i
beretningen.

Medlemsarrangementer
Corona betød desværre at vi afholdt færre
medlemsarrangementer i regnskabsåret, end
vi egentlig gerne ville. Nedenfor fremgår en
kort oversigt over årets arrangementer:

Sorteringsmøde juletræer 9. september.
Årets sorteringsmøde foregik hos Erik
Stephansen og cirka 40 medlemmer deltog. I
det fine sensommervejr så deltagerne tre
forskellige kulturer, og de fik en grundig
orientering om markedsforhold og situation
omkring Corona. Tak til Erik Stephansen for
værtskabet.

Medlemsudflugt Borgmesterskoven ved
Mesing 24. September.

Efter et forår uden medlemsarrangementer,
var der mange som satte pris på at mødes i
skoven. På aftenen fik vi snakket om mange
forskellige emner, blandt andet pleje af
skovbryn og dyrkning af bøg og eg. Efter
skovturen var foreningen vært for en kold øl
og en ristet pølse. Anders Yding var vært –
foreningen takker.

Sorteringsmøde klippegrønt 8. oktober.
Traditionen tro blev der afholdt sorterings-
møde på vores læsseplads ved Løndal.
Skovfogederne gennemgik sorteringerne og
gav en kort markedsorientering. Derefter blev
der serveret pølser og drikkelse.

Fyraftensmøde om skovrejsning 1. juni.
Interesserede i skovrejsning kunne på aftenen
få informationer om tilskudsordningen, samt
mulighed for at se skovrejsning i to forskellige
aldre, samt et projektareal, hvor der netop var

givet tilsagn til skovrejsningstilskud. For-
eningen takker Hans Lück for at vi måtte
besøge skoven.

Flora og fauna hhv. d. 9. juni og 16. juni.
Foreningen afholdt i juni måned to
aftenmøder med fokus på artskendskab og
biodiversitet. Det ene foregik ved Ny
Klostermølle, syd for Gammel Rye, mens det
andet foregik ved Ø Bakker ved Tjele. Her
havde medlemmerne mulighed for at
forbedre artskendskabet og der var også tid
til at drøfte forskellige plejetiltag som kan
være med til at forbedre biodiversiteten på
en ejendom.

PEFC informationsmøde d. 22. Juni.

Som nævnt er afsætningen af certificeret
træ stigende, og derfor afholdte vi i juni et
aftenmøde, hvor interesserede medlemmer
kunne få mere viden om certificerings-
ordningerne, og de krav til driften og
dokumentation, som ordningerne stiller.

Medlemsudvikling
I løbet af regnskabsåret har vi desværre
oplevet at medlems-antallet og -arealet er
faldet. Udviklingen er ikke ny, men optager
naturligvis foreningens bestyrelse, ledelse
og medarbejdere. Derfor afholdt bestyrelse
og medarbejdere i foråret 2021 et seminar,
som gav anledning til nedenstående arbejde:

Medlemstilfredshed:

Vi har i flere år anvendt systemet NPS (net
promoter score) til at måle med-
lemstilfredshed. Vi har hidtil mest fokuseret
på hvad resultatet af målingerne har været,
og naturligvis også læst de bemærkninger
som vi har modtaget. Fremadrettet vil vi
bruge NPS målingerne mere aktivt, og I vil
måske opleve at vi kontakter jer, for at få
uddybende for-klaringer. Det gør vi alene
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for at lære mest muligt om hvad vores
medlemmer ønsker og forventer af
foreningen, så vi har så tilfredse medlemmer
som muligt. I opfordres til at svare på NPS
målingerne og meget gerne give uddybende
svar. I er som medlemmer naturligvis altid
velkomne til at give ris og ros - enten direkte til
skovfogeden, til skovrideren, eller til
bestyrelsen.

Øget foreningsånd:

Vi tror på at I som skovejere står stærkest ved
at være en del af et fællesskab, som giver jer
bedst mulige vilkår som skovejere. En del af
foreningens grundlag er også, at øge
medlemmernes viden om skoven, naturen og
driften. Jo bedre I som medlemmer er klædt
på, jo bedre beslutninger kan I selv træffe i
skoven. Derfor ønsker vi at tilbyde flere kurser
og afvikle flere arrange-menter, hvor I som
medlemmer kan få ny viden, og har mulighed

for at netværke og udveksle erfaringer.  Vi har
pt. tre kurser i planlægning: Basiskursus for
nye skovejere, grundlæggende skovdyrkning
samt kursus om biodiversitet i dyrket skov.
Derudover vil vi fortsætte nogle af de kurser vi
med mellemrum holder om juletræsdyrkning.
Vi modtager meget gerne dine gode idéer
eller ønsker til kurser, ekskursioner eller
arrangementer.

Fokus ved ejer- og generationsskifte:

De fleste udmeldelser vi modtager sker i
forbindelse med at ejendomme handles. Der
er udarbejdet en klar procedure for, hvordan
en ny skovejer kontaktes i forbindelse med en
overdragelse af ejendomme. Vi håber
naturligvis at I som medlemmer også vil være
med til at anbefale en ny skovejer, at melde
sig ind i foreningen. Ved generationsskifte
sker der heldigvis oftest en fortsættelse af
medlemskabet. I enkelte tilfælde har den
næste generation et ønske om at få nye øjne
på ejendommen. Så tilbyder vi naturligvis et
skovfogedskifte (hvilket man i øvrigt altid er
velkommen til at få, hvis visioner, ønsker eller
kemi ikke lige passer).

Ud over ovenstående tre punkter, arbejder vi
med at øge kendskabsgraden til skovdyrkerne.
I det forgangne år har vi således styrket vores
tilstedeværelse på sociale medier – både på
landsplan, men også lokalt. Vi har blandt andet
oprettet en facebookgruppe for medlemmer
af Skovdyrkerne Midt. Ligeledes laver vi nu
annoncer og indhold, som alene er målrettet
til den midtjyske geografi.

De danske Skovdyrkerforeninger
De Danske Skovdyrkerforeningers sekretariat
har hovedsæde i foreningens hus i Ry. I årets
løb har sekretariatet fået mulighed for at flytte
til større lokaler i bygningen, hvilket gennem

Fyraftensmøde om skovrejsning i Søballe
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en årrække har været et ønske fra
sekretariatet, idet flere medarbejdere har haft
adresser andre steder i landet. Nu samles hele
sekretariatet på samme adresse.

I regnskabsåret har det samlede DDS blandt
andet arbejdet med at skabe en ny
medlemsportal for medlemmer. Navnet er
minskov.dk og her vil medlemmer kunne tilgå
alle oplysninger, dokumenter m.m. Lige nu
arbejdes der også på at indbygge et interaktivt
kortmodul i portalen. I Skovdyrkerne Midt vil vi
i løbet af efteråret og vinteren få hovedparten
af medlemmerne overført til portalen.

Sekretariatet står også for al landsdækkende
markedsføring. Blandt andet er det sekre-
tariatet som står for at producere med-
lemsbladet Skovdyrkeren. Derudover har DDS
i år, som nævnt, øget sin tilstedeværelse på de
sociale medier. Således er der kommet øget
aktivitet på de mest brugte sociale medier
som, Facebook, Instagram, LinkedIn og
YouTube.

Ud over at DDS støtter op om foreningernes
drift og udvikling, er DDS også aktive i Dansk
Skovforening – skovbrugets branche-
organisation. Dansk Skovforening arbejder for
at skabe de bedst mulige rammevilkår for
skovbruget. Dansk Skovforening kører netop
nu en hvervekampagne hvor man via med-
lemskab hos Skovdyrkerne kan blive gratis
medlem i et år, og derefter ét år til halv pris.
Der er mange fronter at kæmpe på, men i de
seneste år, har især anvendelsen af biomasse
til energi været et stærkt debatteret tema.
Sammen med skovbrugets øvrige større parter
arbejder Skovdyrkerne i Partnerskabet For
Ansvarlig Biomasse, med at få de faglige
argumenter frem, således at anvendelsen af
bæredygtig dansk biomasse til energiformål
kan fortsætte. Desværre vinder de ”lette”

budskaber ofte over fakta, og biomasse til
energiformål er i den grad under pres. Den
udvikling ser ikke ud til umiddelbart at kunne
vendes.

Green Product og Danish Forestry
Extension
Green Product (GP) havde et hårdt
2020/2021, idet Corona som nævnt
påvirkede markedet kraftigt. Det til trods
lykkedes det at minimere omkostningerne,
og samlet set endte GP med et beskedent
underskud på 117 t.kr.

Lige før sommerferien sagde GP’s
administrative medarbejder gennem mange
år op, hvilket naturligvis har påvirket den lille
organisation. Der blev lige før sommerferien
sat en ansættelsesproces i gang.

Danish Forestry Extension (DFE), er ligeledes
et datterselskab, som arbejder med at
udbrede bæredygtigt skovdrift, primært i
ulande, kom i brat modvind da covid-19
ramte verden. Selskabet har i stor grad
været finansieret af projektmidler. Det er
blevet langt sværere at leve op til de krav,
som stilles for at modtage midler og
aktivitetsniveauet tilpasses derfor til den
finansiering som kan skaffes. I regnskabsåret
2020 har DFE haft et underskud på 194 t.kr.




