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Medlemmerne 

Medlemmerne udgør både foreningens eksistens-
berettigelse og væsentligste forretningsgrundlag. 
Vores medlemmer er vores vigtigste aktiv. Vi op-
lever at flere og flere skovejere sætter skovdyrk-
ningen højt på deres prioriteringsliste, og derfor 
ønsker en faglig dialog med foreningen og vores 
skovfogeder, men det er stadig svært at vækste 
markant i antallet af medlemmer.  

Der er af naturlige årsager et antal ud– og indmel-
delser hvert år, men foreningens strategi – og med-
arbejderne arbejder målrettet henimod vækst i 
medlemsantallet, og antallet af hektar.  

En af de store fordele ved et medlemskab i Skov-
dyrkerne, er de ejendomstilpassede løsninger, vi 
kan levere til vores skovejere – nogle benytter os 
kun til rådgivning, og er selv aktive i driften, mens 
andre benytter os som afsætningskanal og entre-
prenør. Endelig oplever vi, at flere medlemmer har 
indgået, eller er nysgerrige på partneraftaler, altså 
aftaler med Skovdyrkerne som fast samarbejds-
partner på hele driften på deres ejendom – en aftale 
der er skræddersyet til den enkelte ejendom.  

Det er en aftaleform som vi tror på i fremtiden, og 
vi kan se, at de medlemmer, der har en partneraf-
tale, er rigtig godt tilfredse. Aftalerne giver mere 
tyngde i vores aktivitet – til glæde for alle med-
lemmer. Samtidig er vi både meget ydmyge over 
for det betroede ansvar, og meget opmærksomme 
på de særlige forpligtigelser, vi har, som medlems-
ejet organisation. 

Temaaftner i foreningen 

Når Corona har tilladt det, har vi afholdt flere vel-
besøgte medlemsaftner. Vi har bl.a. afholdt 3 afte-
ner med fokus på skovrejsning og plantning af 

skov på agerjord. Der har også været afholdt mark-
vandring i juletræerne, med fokus på dyrkning og 
drift, og en aften med traditionelt skovdyrknings-
tema.  

Vi blev desværre nødt til at aflyse bl.a. vores sav-
værksbesøg på Nørlund pga. Corona, men vi tror 
på turen bliver gennemført i år.  

 
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 foreningen – skovfogedens adfærd 
som rådgiver, handelspartner og entreprenør hos dig 
som ejer – udgangspunkt i din ejendom, din situa-
tion – 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 rådgivningen er i sagens na-
tur mange, men her finder vi temaer som: 

· Den individuelle rådgivning – konsulentbesøg 
og budgetter på ejendomsniveau, løbende ser-
viceopgaver og ydelser hos vores medlemmer. 
Hvordan skaber vi værdi på ejendommen 
sammen? 

· Foreningen – her drejer det sig ikke bare om 
det enkelte medlem, men også den kollektive 
rådgivning og indkøb – det styrker os alle. 

· Skovdyrkerfællesskabet – som vi er glade for 
at være en del af, og som vi ønsker at styrke 
og udvikle. 

Foreningens drift 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har de sidste 2 ½ år, siden tiltrædelsen af vores skovrider 
været i gang med en ” turn around”, hvor der har været skarpt fokus på vores kerneopgaver hos 
vores medlemmer – og udnyttelsen af vores kompetencer uden for foreningen. Det bærer frugt nu 
og foreningen har for første gang i flere år et tilfredsstillende økonomisk resultat. 
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· De enkelte forretningsområder – som befin-
der sig i meget forskellige faser i vores store
geografi.

· Økonomi – Her er det vigtigt at vi konsoliderer
foreningen og skaber ”sikker drift”. – det går
det godt med.

· 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 medlemskom-
munikation.

Hver for sig vil disse skridt føre os i den rigtige ret-
ning – og tilsammen er det vores overbevisning, at 
de vil udvikle foreningen til et endnu bedre sted at 
være medlem. 

Organisation og personale 

Foreningen har haft ro på personalefronten og der 
har ikke været ændringer i personalestaben. Vi har 
valgt at opprioritere efteruddannelse af vores skov-
fogeder, som bl.a. har været aktive i vores videns-
centre, erfaringsgrupper og alle foreningens skovfo-
geder har, i august og september 2021, været på et 
to dags biodiversitets kursus i dyrket skov, arrange-
ret af Jacob Heilmann-Clausen og Iben Thomsen 
begge fra Københavns universitet. Denne fokuse-
ring skyldes bl.a. at vi oplever at flere og flere med-
lemmer efterspørger viden og rådgivning om, hvor-
dan biodiversitet kan kobles bedst muligt på driften 
i deres skov. Den samme interesse oplever vi om de 
to mest udbredte certificeringsordninger i skov, 
PEFC og FSC.   

Vi er nu i alt 7 skovbrugsfaglige medarbejdere, en 
skovarbejder 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 udvalgte råd-
givningsområder og ændret en smule på arbejdsfor-
delingen – sådan at I forhåbentlig vil opleve større 
kommunikation med jeres lokale skovfoged – så I, i 
fællesskab kan skabe større værdi på din ejendom. 

Bestyrelsen 
På den ordinære generalforsamling i efteråret 2020 
blev Manon Kirsten Von Lüttichau Blou og Steffen 
Pretzmann valgt ind i bestyrelsen, og de er begge 
kommet rigtig godt i gang med arbejdet.  
Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Frode 
Mogensen som formand, og Benny Hammer som 
næstformand.  
Arbejdet i bestyrelsen har i den forløbne periode 
haft stort fokus på økonomien, og udviklingen i for-
eningen. Men også risikohåndtering – før og efter 
corona, og forholdene i De Danske Skovdyrkerfor-
eninger (DDS) og hovedbestyrelsen, har været vig-
tige temaer. 

Økonomi 
Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter 
har været positive, og vi har fået drejet økonomien 
i den rigtige retning og det ses på bundlinjen. 

Et resultat på +1.038.000,- er et meget tilfredsstil-
lende resultat og skyldes bl.a. den fokusering der har 
været på projektledelsen, medlemmerne, og på den 
ledelsesmæssige opfølgning. 

Vi har set en stor udvikling i aktiviteterne hos vores 
medlemmer og hos ”strøgkunder”, der ikke er med-
lemmer, men som ønsker en opgave løst – disse 
kun-der vælger ofte at melde sig ind i foreningen 
efter-følgende. 

Coronasituationen har selvfølgeligt også haft betyd-
ning for foreningen – og for vores medlemmers lyst 
til at mødes med skovfogeden i skoven. Generelt 
har vores forening været mindre ramt end mange 
andre erhverv. 
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Skovdyrkerne.dk – Skovdyrkerfællesskabet… 

Vores sekretariat har hovedsæde i Skovdyrkerfor-
eningen Midt’s hus i Ry. Sekretariatet har fået mu-
lighed for at flytte til større lokaler i bygningen, 
hvilket længe har været et ønske fra deres side, så 
nu er hele sekretariatet samlet på samme adresse. 

I regnskabsåret har fællesskabet DDS blandt andet 
arbejdet med at skabe en ny medlemsportal for 
medlemmer. Navnet er ”minskov.dk” og her vil 
medlemmer kunne tilgå alle oplysninger, doku-
menter, afregninger, kort m.v. i en elektronisk por-
tal på nettet, som vi kender det fra forsikringssel-
skaber mv. P.t arbejdes der på at indbygge et inter-
aktivt kortmodul i portalen. I vil kunne se en de-
monstration på foreningens generalforsamling den 
18/10-2021. 

Sekretariatet står også for al landsdækkende mar-
kedsføring. Blandt andet er det sekretariatet som 
står for at producere medlemsbladet Skovdyrke-
ren. DDS har i år øget sin tilstedeværelse på de so-
ciale medier, således er der kommet øget aktivitet 
på de mest bruge 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 Skov-
forening – skovbrugets brancheorganisation. 
Dansk Skovforening arbejder for at skabe de bedst 
mulige rammevilkår for skovbruget. 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 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. 

De øvrige 4 skovdyrkerforeninger, Øerne, Syd, 
Midt og Vest kommer alle ud af 2020/2021 med 
flotte positive resultater og er i god udvikling. 

Green Product (GP) og Danish Forestry Exten-
sion (DFE) 

Green Product (GP) havde et hårdt 2020/2021, idet 
Corona påvirkede markedet kraftigt. Det til trods 
lykkedes det at minimere omkostningerne, og 
samlet set endte GP med et beskedent underskud.  

Lige før sommerferien sagde GP’s administrative 
medarbejder gennem mange år op, hvilket natur-
ligvis har påvirket den lille organisation. Der blev 
lige før sommerferien sat en ansættelsesproces i 
gang, som er endt med en midlertidig ansættelse 
hen over sæsonen.  

Danish Forestry Extension (DFE) er et dattersel-
skab, 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 regn-
skabsåret 2020/2021 har DFE haft et beskedent 
underskud. 
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Planter og kulturarbejde 

Vi har haft et travlt forår i 2021 med gentilplanting 
i skoven og skovrejsning på landbrugsjord. Når der 
er høje priser på nåletræet, afleder det flere afdrifter 
og deraf afledte gentilplantnings projekter. 

For skovrejsningen, er aktiviteten især knyttet til to 
forhold:  

· Hvor attraktiv er den statslige tilskudsordnin-
gen? Hvor mange midler er der sat af? 

· Som noget nyt; ”Sponsor skove”. Private virk-
somheder der ønsker at plante skov på private 
ejendomme. 

 
Skovrejsning fra foråret 2021, der bliver mekanisk 
renholdt. Planterne ”gemmer” sig – men er godt i 
gang. 
 
Lige nu er balancen den, at den statslige tilskudsord-
ning er ’fornuftig’ – og at der er sat ekstra midler af 
på finansloven. Det giver god interesse og høj akti-
vitet, og vi forventer at ansøge og plante på niveau 
med sidste år.  
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 

Skovflisen har – igen – været til politiske debat i 
flere omgange i indeværende år. 

Det drejer sig først og fremmest om, at den frivillige 
Brancheaftale om bæredygtighed fra 2014 på grund 
af EU-direktivet RED II nu er afløst af bindende 
lovgivning. Det er en udvikling, som vi fra erhver-
vets side byder velkommen – men vi er, som altid, 
når politik og drift blandes sammen, bekymret for 
overimplementering og bureaukrati. 

I skrivende stund kan vi bl.a. konstatere, at flisen fra 
det åbne land bliver sværere at afsætte, og at doku-
mentationsopgaven i hvor flisen kommer fra, gene-
relt bliver mere krævende.  

Skovdyrkerforeningen NordØstjylland benytter 
ordningen ”alternativ dokumentation”, der ligger 
helt tæt op ad SBP ordningen, og vi kan uden større 
besvær ”slå over på” SBP-certificeringsordningen. 
Vi er pt i overvejelser om, det er det rigtige tids-
punkt nu. 

Lidt mere bekymrende er de mange politiske signa-
ler om ’udfasningsplaner for biomasse’. Den over-
ordnede politiske udlægning er, at ”Hvis hele ver-
den 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 om-
givet af store skovlande, der ikke selv udnytter res-
sourcen og vi har et meget effektivt fjernvarme-

Der er stor spredning på de forskellige markeder. Der var rekordt høje priser på nåletræ sidst 
på regnskabsåret, og stor interesse for skovrejsning, både med den statslige ordning og med 
”sponsor skove”. Flismarkedet er – stadigvæk – presset af politisk modvind – men vi har gode 
lokale aftaler – og arbejder vedvarende på fortællngen om at flis er et godt værktøj i den 
grønne omstilling. Pyntegrøntet er i topform, mens juletræerne kun har fået et lille nøk opad på 
de mest efterspugte størrelser og kvaliteter. 

Forretningsområderne 
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system. Men fortællingen er stærk, og der er storpo-
litisk beslutsomhed.  

Markedsmæssigt oplever vi, at der er meget flis på 
markedet. Det skyldes delvist, at det sydlige Dan-
mark får tilbudt flis fra Tyskland, og derved skubber 
de danske mængder nord på. 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 dan-
ske logistik – og det påvirker os. 

 

Vi har i indeværende sæson rykket rundt på vor af-
sætninger, men har generelt øget vores afsætning 

Råtræ 

Generelt har nåletræspriserne været fine i regn-
skabsperioden, men også præget af de betydelige 
tvangshugster af billeskadet træ fra store dele af Eu-
ropa først på året. Også i Danmark så vi, hvorledes 
tidligeres års tørke banede vej for alvorlige typo-
grafangreb – men for det første har vi slet ikke rød-
gran i de arealklasser, man ser i fx Sverige og Tysk-
land og for det andet fik vi håndteret situationen, in-
den den voksede os over hovedet. Det var ikke mu-
ligt i Tyskland og flere steder i Centraleuropa. Re-
sultatet har været massive skader – man taler om et 
tvangsudbud på mange mio. m3 billetræ fra Tysk-
land alene. Det kan sættes i perspektiv, i forhold til 
en dansk normal hugst af nåletræ på måske 3-3,5 

mio. m3. Vi forventer at markederne kan blive på-
virket af den særlige situation i flere år frem – af-
hængigt at hvor meget der bliver skovet. 

Selv om Corona situationen har været svær 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 ble-
vet 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 og til sidst på året, også eksportmarke-
derne.  

 

Vognmand henter et ”træk” uafkortet tømmer 

 

Klippegrønt 

Markedsmæssigt var der heldigvis uændret en god 
efterspørgsel efter vores absolutte hovedprodukt, 
nobilis, hvor der var plads til små prisstigninger. 
Det samme oplevede vi for fyrretoppe, mens nord-
mannsgran, ikke står mål med udbuddet og hvor 
købelysten er beskeden – eller helt fraværende. 
Vi må dog konstatere, at selv om der er små pris-
stigninger på færdigvaren, er der også stigende 
lønomkostninger til oparbejdningen. 
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Klippegrøntet er et af de områder, hvor man godt 
kan tillade sig at være en smule corona-opmærk-
som. På afsætningssiden har vi stor usikkerhed 
omkring både myndighedsbeslutninger og forbru-
geradfærd - og dertil kommer risikoen for, at et nyt 
coronaudbrud i forbindelse med oparbejdningen 
kan give nedlukning enten hos os eller nogle af de 
kransebinderier, vi leverer til. 
På den lidt længere bane har vi noteret, at den net-
totilbagegang af nobilisarealet, vi har set igennem 
de senest 10 år, hvor gamle udlevede bevoksninger 
er blevet afdrevet – nu ser ud til at være afløst af 
stigende interesse for at plante nobilis. Gode klip-
pebevoksninger i nobilis er et af de bedste økono-
miske alternativer i skov.  
 

 

Juletræer 

Det lykkedes vores forening at afsætte flere af vo-
res medlemmers juletræer i forhold til året før. Vi 
oplevede dog nogle grossister der ”brændte” os af, 
og ikke tog de træer vi havde aftale på, men det er 
ret tilfredsstillende, at vi har fået flere ”medlems-
træer” ud og køre på lastbilerne.  

Travlhed på plads hos en udenlandsk kunde 

Presset på markedet bliver ikke mindre, efter at 
mange producenter - herunder nogle af de aller-
største – har fået tommelskruerne på, eller er di-
rekte overtaget, af deres bank. Det giver et maksi-
malt likviditetspres og en meget kortsigtet beslut-
ningsproces – der meget let kan få den konsekvens, 
at der bliver udsalg på træerne. 

Så på den helt korte bane er hele den danske jule-
træsbranche under pres. Det gælder også for Skov-
dyrkerne. Først og fremmest må vi navigere i et 
marked med lav indtjening og stor risiko. Dernæst 
må vi konstatere, at hele stemningen i branchen er 
”op ad bakke” 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 kom-
mende sæson tegner der sig små lyspunkter i af-
sætningen.  

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 vores medlemsproducenter ... tør vi 
stadigvæk ikke spå om…. 
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