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Foreningens drift

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har – ligesom det øvrige jordbrug haft en våd og udfordrende
sæson. Vejret har drillet på flere områder og det kan ses på aktiviteterne i skovene. Temperaturen har
været for høj, til at der for alvor er blevet brugt flis på værkerne og – Covid19 har også sat sine spor på
aktiviteterne.
Men vi er optimistiske – vi går ind i 20/21 med det rigtige hold, en god organisering og en fornuftigt
fyldt ordrebog.

Medlemsgrundlag
Medlemmerne udgør både foreningens eksistensberettigelse og væsentligste forretningsgrundlag. Vi
har pr. 30/6-2020 625 medlemmer fordelt på 12.297
hektar nogenlunde jævnt fordelt over SNØ´s geografi. Der er af naturlige årsager et antal ud – og indmeldelser hvert år. Vores strategi og medarbejderne
arbejder målrettet henimod vækst i medlemsantallet
og antallet af hektar.
Der er stor forskel på, hvilken tilknytning de enkelte
medlemmer har til foreningen – nogle benytter os
blot til rådgivning og er selv aktive i driften, mens andre benytter os som afsætningskanal og entreprenør.
Endelig oplever vi, at flere medlemmer har indgået
eller er nysgerrige på partneraftaler altså aftaler, med
Skovdyrkerne som fast samarbejdspartner på hele
driften på deres ejendom.
Det er en aftaleform som vi tror på i fremtiden og vi
kan se, at de medlemmer der har en partneraftale,

er rigtig godt tilfredse. Aftalerne giver mere tyngde i
vores aktivitet – til glæde for alle medlemmer. Samtidig er vi både meget ydmyge over for det betroede
ansvar og meget opmærksomme på de særlige forpligtigelser, vi har som medlemsejet organisation.

Medlemstilfredshed
Som erhvervsdrivende forening er medlemmernes
tilfredshed med foreningens evne til at leve op til
jeres forventninger helt afgørende. Derfor foretager
vi løbende tilfredshedsmålinger, typisk 2-4 styk om
året – og jeres svar er vigtige for os.
Først og fremmest er det vigtigt, at I tager jer tid
til at svare (det tager højest 2 min.) – fordi en stor
svarfrekvens er afgørende for, at vi kan fortolke svarene rigtigt. Dernæst har det stor værdi for os, hvis I
supplerer jeres ’tryk på knappen’ med en uddybende
bemærkning. Disse bemærkninger giver os både mulighed for en mere præcis tolkning og mulighed for
at vende tilbage for at afklare et konkret problem –
uanset om det er misforståelse, dårlig kommunikation eller en uheldig oplevelse med et projekt, der
ligger bag. Vi følger op på alle tilbagemeldinger, der
er under det tilfredsstillende.
Heldigvis er det overordnede billede, at den samlede
bedømmelse - den såkaldte NPS-score - ligger pænt,
når vi sammenligner os med andre. Gode resultater
er ikke det samme, som at alle er fuldt tilfredse og
frem for alt er det ikke en sovepude – vi er ambitiøse
med hensyn til en stigende medlemstilfredshed, som
et helt centralt mål i vores strategi.

Der blev i foråret 2020 afholdt en række skovrejsningsarrangementer. Det tiltrak både medlemmer og potentielle nye
skovejere.
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Ny strategi – foreningen og forretningen
I lighed med vores søsterforeninger arbejder vi med
5-årige strategier, og vi har netop lavet vores strategi
for 2020-2025. Verden ændrer sig konstant og 5 år
er lang tid – tænk f.eks. på, hvor juletræsmarkedet
var for 5 år siden. Vores strategi er forsøgt holdt simpel, handlingsorienteret og omdrejningspunktet er –
og skal altid være medlemmerne, medarbejderne og
foreningen.
Vi ønsker en skovdyrkerforening der er økonomisk
sund, hvor medlemstilfredsheden er stor og loyal og
hvor medarbejdertrivslen er god. Vi ønsker at være
synlige ift. mål og resultater overfor medarbejdere og
medlemmer. Den løbende opfølgning på driften skal
medvirke til, at foreningen hele tiden bevæger sig i
retning af bedre medlems- og medarbejdertilfredshed, medlemsfastholdelse og sund økonomi.
De tiltag der er taget i strategien, er udarbejdet med
henblik på at sikre, at der løbende arbejdes for at
opnå de strategiske mål. For at kunne følge denne
udvikling, er der opstillet en række taktiske mål og
budgettal som danner grundlaget for sparringen med
skovfogederne.
Strategien afspejler den store forskellighed i det vi
laver – der er langt fra en rådgivningstur for medlemmer til en afsætningsstrategi for juletræer. Og begge
dele er langt fra det politiske arbejde, som foregår i
fællesskabet for at sikre skovflisens rolle i energisystemet på landsplan.
Men der er en rød tråd – og det er, at vi er medlemmernes egen forening, og at det vigtigste strategiske
fokus er ’mere tilfredse medlemmer’. Når vi i forvejen
kommer fra et fornuftigt niveau, er det et ambitiøst
mål, som vi arbejder på fra mange forskellige vinkler,
hvoraf den allermest grundlæggende er:
Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!
Når netop dette motto er vores omdrejningspunkt, er
det naturligvis fordi, det på én gang sammenfatter
vores eksistensgrundlag og vores forretningsmodel:
Hos os tager hele foreningens virke – også skovfogedens adfærd som rådgiver, handelspartner og
entreprenør hos dig som ejer – udgangspunkt i din

ejendom, din situation – og din målsætning. Kombineret med vores faglighed er det din tryghed for, at
vi vælger den rigtige faglige løsning i skoven og løser
opgaven på det bedst mulige tidspunkt.
Det konkrete indhold af strategien er i sagens natur
komplekst og mangeartet, men her finder vi temaer
som - og mål for:
•

Den individuelle rådgivning – konsulentbesøg
på ejendomsniveau, løbende serviceopgaver
og ydelser hos vores medlemmer. Hvordan
skaber vi værdi sammen?
• Foreningen – her drejer det sig ikke bare om
det enkelte medlem, men også den kollektive
rådgivning og indkøb.
• Skovdyrkerfællesskabet – som vi er glade for
at være en del af og som vi ønsker at styrke
og udvikle.
• De enkelte forretningsområder – som befinder sig i meget forskellige faser i vores store
geografi.
• Økonomi – Her er det vigtigt at vi konsoliderer foreningen og skaber ”sikker drift”. – vi
er godt på vej.
• Digitalisering - vi er i en god udvikling og der
bliver investeret ganske massivt i teknologi,
der vil betyde mere effektive arbejdsgange,
tidligere datafangst og bedre medlemskommunikation.
Hver for sig vil disse skridt føre os i den rigtige retning – og tilsammen er det vores overbevisning, at
de vil udvikle foreningen til et endnu bedre sted at
være medlem og få fagfolkenes hjælp til driften af
din ejendom.

Organisation og personale
Foreningen har inden for få år været igennem flere
personaleændringer.
Foreningen fik ny skovrider i februar 2019. To skovfogeder er stoppet og – lige efter årsafslutningen
19/20 har vi ansat Søren Lundsgård, som er en erfaren juletræsskovfoged. Med nyansættelsen skærper foreningen det strategiske fokus på dyrkning og
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handel med juletræer, og frigiver samtidig yderligere
ressourcer i foreningen til rådgivning på vores andre
kerneområder.
Vi nu i alt 7 skovbrugsfaglige
medarbejdere
og 2 på kontoret. Det
giver en god og robust
platform med et godt
mix af kompetencer
og profiler. Vi har slebet vores fokus på
medlemsbesøg og indarbejdet dem grundigt i
vores strategi – målet er Juletræsskovfoged Søren
at I som medlemmer vil Lundsgård startede 17. august
2020
opleve en tættere kommunikation med jeres
skovfoged.
Holdet er sat, og vi er klar til at rådgive og betjene
vores medlemmer endnu mere professionelt.

Bestyrelsen
På den ordinære generalforsamling i efteråret 2019
blev Kaj Studsgaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Mads
Lundøer Madsen som formand og Benny Hammer
som næstformand.
Arbejdet i bestyrelsen har i den forløbne periode haft
stort fokus på økonomien og udviklingen i foreningen. Men også risikohåndtering – før og efter corona
– og forholdene i De Danske Skovdyrkerforeninger
(DDS) og hovedbestyrelsen, har været vigtige temaer.

Økonomi
Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter har
været udfordret og det ses på bundlinjen.
Et resultat på - 914.000,- er utilfredsstillende og skyldes blandt andet den igangværende ”turn a round”
proces, foreningen er i gang med. En af forklaringerne
på årets negative resultat kan henføres til opsigelsen
af to skovfogeder, der lønmæssigt har belastet økonomien i opsigelsesperioden, svære vejrforhold og en
varm vinter med et lavt forbrug af flis på flisværkerne.

Derudover har corona-situationen har haft betydning for vores medlemmers lyst til at mødes med
skovfogeden i skoven, hvilket har påvirket vores generelle aktivitetsniveau i negativ retning.
Der er ”lys i tunnellen”, idet foreningen har stabiliseret indtjeningen inden for vores flere af vores kerneområder på det ønskede niveau og har fået minimeret ”tabssager”. Den positive udvikling forsætter.
Vi har fået en hjælpende hånd fra fællesskabet i DDS,
herunder stilles der billig kreditfaciliteter til rådighed,
og en medarbejder fra sekretariatet har ydet os eksperthjælp.
Vi går ind i 20/21 fuld af optimisme – og en fornuftig
ordrebog og er sikre på at vi når budgettet i 20/21.

Skovdyrkerne.dk
Som nævnt er det hele Skovdyrker-familien, der arbejder i synkrone strategiperioder, så både i De Danske
Skovdyrkerforeninger, i sekretariatet, i datterselskaberne og i de fire øvrige foreninger har man været i
strategiproces.
Som i alle andre familier ser vi ikke helt ens på tingene. De fem foreninger har et forskelligt økonomisk
og organisatorisk udgangspunkt – det er jo sådan, at
der er meget vide rammer for den lokale ledelse –
bestyrelse og skovrider – til at drifte inden for den
fælles ramme.
Men rammen skal vi være enige om og vi skal også
helst ramme den helt rigtige snitflade mellem lokal
og fælles drift; ingenting skal være fælles blot for at
være fælles – men alt hvad der giver mening og værdi
at være fælles om, bør så vidt muligt være fælles.
Den øvelse kræver … øvelse, men heldigvis har vi
prøvet det før, og vi er kommet sikkert i havn med
gode strategier for det fælles, der flugter godt med
de lokale strategier.
Ser vi rundt i skovdyrker-familien, kan vi konstatere,
at Skovdyrkerne i VEST og SYD, leverer flotte resultater og at ØER efter nogle år med dårlig økonomi
i forlængelse af fusion og efter flere udskiftninger i
ledelsen, nu har fast grund under fødderne. MIDT og
SNØ kommer begge ud med røde tal.
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Forretningsområderne
Der er stor spredning på de forskellige markeder. Der er rekord stor interesse for skovrejsning – hvor vi
har fået vores bid af kagen. Råtræmarkedet er faldet lidt tilbage – uden at falde sammen. Flismarkedet er
presset af politisk modvind – men vi har gode lokale aftaler. Pyntegrøntet har det fint, mens juletræerne
får tæsk.

Skovbrug foregår udendørs!

Planter og kulturarbejde

År 2017 var for vådt. År 2018 var for tørt. År 2019 var
først for tørt, og så blev det for vådt. År 2020 var alt
for vådt til at starte med – så var det lige ved at blive
for tørt – indtil det blev tilpas. Det er næsten blevet en kronisk tilstand, at vejret driller. Det har altid
været foranderligt – men det synes som om, vi får
længere perioder med vejr, som vi tidligere har betragtet som ekstremer – uanset om det er tørke eller
nedbør, det handler om. Og det giver udfordringer
for driften, uanset om det drejer sig om tørkeskader
på kulturer og bevoksninger – der kan både være tale
om direkte og indirekte skader – eller om det bliver
så vådt, at den tunge drift, især flisprojekterne, bliver
næsten umulige at afvikle.

Vi har haft et travlt forår. Vores kulturarbejder står på
to ben – gentilplanting inde i skoven og skovrejsning
på landbrugsjord.
For det første ben, gentilplantning i skov, er en høj
aktivitet den logiske konsekvens af en periode med
gode træpriser – hvor mange ældre bevoksninger bliver afdrevet. Efter at der nu ikke længere er
tilskudsordninger til plantning af løvtræ i plantagerne
- og efter at der i de sidste 20-30 år er plantet ganske
meget løvtræ – er det helt tydeligt, at det er de klassiske produktionstræarter, der anvendes i skoven.
Der plantes meget sitka og meget lærk – en stor del
i blanding i de såkaldte ’powerkulturer’. Det er driftssikre og robuste kulturanlæg – men heldigvis er der
også plads til lidt mere ambitiøse kulturanlæg med
indslag af grandis og douglasgran, der har meget fine
potentialer set ud over hele omdriften … i hvert fald,
hvis de kan få fred fra kronvildtet, der mange steder
er blevet en markant faktor for træartsvalget.

At vejret drillede i vinter var tydelig, Flisen her blev kørt ud og
lagt til tørring på bar mark. Da hugningen gik igang lettede 2
ænder fra ”vandhullet”!

I det forgangne år har vi oplevet både ikke ubetydelige
tvangshugster på grund af typografbille-angreb - en
indirekte eftervirkning af 2018-tørken - og en helt
ekstrem våd vinter, der stillede store krav vores flislogistik.

Biomasseoptimeret skovdyrkning - 9 år efter tilplantning.
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For det andet ben, skovrejsningen, er aktiviteten især
knyttet til to forhold:
•
•

Hvor attraktiv er tilskudsordningen?
Hvor mange midler er der sat af?

Lige nu er balancen den, at tilskudsordningen er ’fornuftig’ – og at der er sat ekstra midler af på finansloven. Det giver god interesse og høj aktivitet. Interessen kunne bl.a. ses på deltagerantallet på vores 3
skovrejsningstemaaftener, som var rigtig godt besøgt

Skovflisen har været til politiske debat i flere omgange i indeværende efterår.
Det drejer sig først og fremmest om, at den frivillige
Brancheaftale om bæredygtighed fra 2014 – på grund
af EU-direktivet RED II - vil blive afløst af bindende
lovgivning. Det er en udvikling, som vi fra erhvervets
side byder velkommen – men vi er som altid, når politik og drift blandes sammen bekymret for overimplementering og bureaukrati.
I skrivende stund kender vi ikke udfaldet af den nye
bekendtgørelse. Men der er brugt en del kræfter
fra vores fællesskab på at klæde politikere og embedsværk på i processen, og vi er nogenlunde fortrøstningsfulde med hensyn til, at der lander et resultat, der både lukker for nogle af hullerne i den
gamle Brancheaftale og som kan dokumenteres i
form af certificeringsordning.

Der Var god tilslutning til forårets temaaftener om skovrejsning. Her besøges et skovrejsningsprojekt, hvor træerne er
ved at slutte tæt og skabe et skovklima.

– og på baggrund heraf, har vi lavet næsten 4 gange
så mange aftaler om plantning af skovrejsning I
forhold til sidste år – det giver begrundet optimisme.
Der er dog også malurt i bægeret, ikke mindst den
meget bureaukratiske og træge proces for ansøgning og udbetaling, som bestemt ikke er for sarte eller
utålmodige sjæle.

Flis
De særlige forhold omkring skovflis er grundigt behandlet det særskilte temahæfte ’Skovflis – et af skovbrugets vigtigste produkter’ der er udsendt sammen
med ”Skovdyrkeren” i oktober måned. Således klædt
på kan vi i denne sammenhæng blot koncentrere os
om:
•
•

Aktuelle politiske processer
Markedsforhold

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland benytter idag
ordningen ”alternativ dokumentation”, der ligger
helt tæt op ad godkendte certificeringsordninger og
vi kan uden større besvær ”slå over på” og blive certificeret, hvis den nye bekendtgørelse kræver det.
I forlængelse heraf, kommer vi til at se nærmere på en
nødvendig regulering af flis fra det åbne land, hvortil
der knytter sig særlige forhold, som skal adresseres.
Arbejdet med en standard, der kan sikre bæredygtig
og veldeklareret flis fra det åbne land, er allerede
iværksat og vi håber, at det er på plads, inden vi skal
skrive den næste beretning.
Lidt mere bekymrende er de mange politiske signaler
om ’udfasningsplaner for biomasse’. Den overordnede
politiske udlægning er, at ’Hvis hele verden gjorde
som Danmark, så var der ikke træer og skove nok til
at stå for produktionen’. Nu er der mange grunde til,
at det ikke er oplagt for resten af verden at gøre som
Danmark – vi er et lille land omgivet af store skovlande, der ikke selv udnytter ressourcen og vi har et
meget effektivt fjernvarmesystem. Men fortællingen
er stærk, og der er stor politisk beslutsomhed.
Det kan blive et stort problem for dansk skovbrug
Meget af den vækst vi har set i biomasseforbruget de
seneste år ligger på store centrale kraftværker, hvor
al flis sejles til, og som hverken økonomisk eller loBeretning | Skovdyrkerne Nord-Øst | Side 6

gistisk er oplagte kunder for dansk flis. Så hvis man
skruer ned for biomasseanvendelsen, vil det med ret
stor sandsynlighed ske i på de decentrale værker – og
det er her, hovedparten af den danske skovflis anvendes. Så i en situation, hvor dansk skovbrug kan
øge produktionen – og dermed den positive klimaeffekten – står politikerne klar ved hanen … til at dreje
den forkerte vej.
Markedsmæssigt er der heller ikke smult vande for
dansk skovflis, som presses af rigelige mængder billigt træ som er konsekvensen af de massive barkbilleangeb i store dele af Europa, som er beskrevet
under råtræmarkedet. Denne flis koster nærmest ingenting i skoven og selv om den naturligvis belastes
af ekstra transportomkostninger, rammer den det
danske marked til lave priser. Vi forventer, at der går
yderligere mindst et par år inden denne situation normaliserer sig. Vores fliskontrakter er ikke direkte ramt
af dette træ, men det rykker ved hele den danske logistik – og det påvirker os.

Råtræ
Som altid får højkonjunkturer en ende og denne gang
var det overudbud, der var årsagen. Den bagved
liggende forklaring var de betydelige tvangshugster
af billeskadet træ fra store dele af Europa. Også i
Danmark så vi, hvorledes 2018-tørken banede vej for
alvorlige typografangreb – men for det første har vi
slet ikke rødgran i de arealklasser, man ser i f.eks.
Sverige og Tyskland og for det andet fik vi håndteret
situationen, inden den voksede os over hovedet. Det
var ikke muligt i Tyskland og flere steder i Centraleuropa. Resultatet har været massive skader – man
taler om et tvangsudbud på 100 mio. m3 billetræ fra
Tyskland alene. Det kan sættes i perspektiv i forhold
til en dansk normal hugst af nåletræ på måske 3-3,5
mio. m3.
Det store udbud af billetræ har fået træpriserne i
store dele af Europa til at styrtdykke, og resulterede
i 2019 også i, at den danske eksport til Fjernøsten
lukkede ned. Heldigvis har der været god aktivitet på

Råtræ i stak,- klar til opmåling og salg. Det er nu ”sjovest” når det er markedet og bevoksningen, der bestemmer høsttidspunkt,
fremfor hvis det er billeangreb i skoven, der er drivkraften.
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det danske marked og markedets reaktion har derfor
været mere behersket – vi har set prisfald på ca. 5%.
Det beherskede prisfald gav anledning til at flytte
foden fra speederen, men ikke til en hård opbremsning og i løbet af efteråret åbnede eksportmarkedet
for frisk træ sig igen. Det ændrede sig til gengæld
brat ved corona-nedlukningen i februar-marts 2020,
hvor alt gods hobede sig op ved havneterminalerne.

Markedsmæssigt var der heldigvis uændret en god
efterspørgsel efter vores absolutte hovedprodukt,
nobilis, hvor der var plads til små prisstigninger. Det
samme var ikke tilfældet for bjergfyr og nordmannsgran, hvor efterspørgslen ikke står mål med ud-

Kogler i nobilis nedsætter udbyttet i bevoksningen.

Angreb af barkbiller har været deprimerede hårde ved de
europæiske skove. Som her i en engang smuk rødgranbevoksning i Harzen.

Selv om corona er gift for den globale økonomi, kan
den godt skabe lommer af ekstra aktivitet. Det har
været situationen for en del af den danske byggeaktivitet, hvor nogle af de penge der er sparet på ferien, og noget af den tid, der er blevet til overs, er
kastet ind i projekter i hjemmet – hvor der bygges
og regeres som aldrig før. Til det skal man bruge træ
og en god hjemlig efterspørgsel har været med til at
holde hånden under det danske træmarked.

Pyntegrønt
Efter en 2018 sæson, hvor pyntegrøntet var
tørkepræget og markedet var let underforsynet fik vi
i 2019 en ’ret jævn sæson’.
Grøntet var af fornuftig kvalitet – mange af de bevoksninger, der blev sprunget over, eller ydede dårligt i 2018, havde rettet sig, og selv om vi naturligvis
oplevede en del udfordringer med kogler, høstede vi
gennemgående gode udbytter.

buddet og hvor købelysten er beskeden – eller helt
fraværende.
Dermed er vejen banet for en fornuftig 2020 sæson. Vi må dog konstatere, at selv om der er små
prisstigninger på færdigvaren, er der også stigende
lønomkostninger til oparbejdningen. Helt overordnet
er det positivt, at reallønnen i lande som Polen og
Rumænien er stigende – men det betyder også, at
prisen på den gulerod, der skal trække arbejdskraft til
Danmark, er stigende.
For de fleste producenter vil det betyde nogenlunde
uændrede nettopriser i 2020.
Pyntegrøntet er et af de områder, hvor man godt
kan tillade sig at være en smule corona-bekymret.
På afsætningssiden har vi stor usikkerhed omkring
både myndighedsbeslutninger og forbrugeradfærd og dertil kommer risikoen for, at et coronaudbrud i
forbindelse med oparbejdningen kan give nedlukning enten hos os eller nogle af de kransbinderier, vi
leverer til.
På den lidt længere bane har vi noteret, at den nettotilbagegang af nobilisarealer, vi har set igennem de
seneste 10 år, hvor gamle udlevede bevoksninger er
blevet afdrevet – nu ser ud til at være afløst af stigende interesse for at plante nobilis.
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Juletræer
’Træls’ var den betegnelse, vi satte på juletræsmarkedet i sidste års beretning. Hvis vi skal være tro mod
den vurdering, var sæson 2019 ’rigtig træls’ – og udsigten til den kommende sæson ’uændret træls’.
Helt grundlæggende er mekanismen bag markedsudviklingen, nogenlunde stabil, men dog let vigende
efterspørgsel efter naturlige juletræer på de etablerede hovedmarkeder, mødes med et alt for stort
udbud.

Palletering af juletræer inden læsning på lastbil.

Vi har tidligere grundigt analyseret de drivkræfter der
gør, at den enkelte producent bliver ved med at levere, så længe der er et positivt dækningsbidrag på
det enkelte træ i forhold til høstomkostningen. Det
indebærer, at der kommer mange meget billige træer
på markedet. En hård sortering af disse træer betyder, at kvaliteten af de billige træer bliver ganske god
- hvorved de billige træer pludselig presser de standardvaren, som igen presses på pris og kvalitet til et
niveau … hvor der reelt ikke er efterspørgsel efter
det supergode, men også dyre, træ som har været
signaturen i den danske produktion de sidste 25-30
år.

Presset på udbudssiden er ikke blevet mindre efter,
at mange producenter - herunder nogle af de allerstørste – har fået tommelskruerne på, eller er direkte
overtaget af deres bank. Det giver et maksimalt likviditetspres og en meget kortsigtet beslutningshorisont – der meget let kan få den konsekvens, at der
bliver udsalg på alle hylder.
Så på den helt korte bane, er hele den danske juletræsbranche under pres. Det gælder også for Skovdyrkerne. Først og fremmest må vi navigere i et
landskab med lav indtjening og stor risiko. Dernæst
må vi konstatere, at hele stemningen i branchen er
’tung’, og at det i sig selv er en belastning for alle
involverede.
Heldigvis er der lyspunkter! Et af dem er, at vi hos
Skovdyrkerne Nord-Østjylland har haft vækst i salget
i et presset marked. Den tryghed er noget værd, når
tingene spidser til. Også for den kommende sæson
tegner der sig små lyspunkter i afsætningen. De overskygges dog af en stor advarselslampe, der lyser ’Corona’. Det giver en stor usikkerhed hos kunderne, der
måske håber på et godt salg – fordi folk forventes at
blive hjemme og holde familiejul – men også frygter
en nedlukning, der måske nok kun vil blive lokal –
men som jo sagtens kan tænkes at ramme lige præcis
deres salgssted.
Den usikkerhed må vi leve med – der er ingen vej
uden om. Vi har også en vished for, at forholdene for
juletræerne nok skal blive bedre end de er lige nu –
men hvornår det vender, så det for alvor kan mærkes
hos producenterne, ... er vi holdt op med at spå om.
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