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Medlemmerne

Vi kan se en øget tilgang af medlemmer i vores 

geografi og et ret stabil medlemsantal set over hele 

foreningen, vi er i skrivende stund, 615 medlem-

mer med en gennemsnitsstørrelse på godt 21 ha. 

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 og fagligheden højt på deres prioriterings-

liste, og derfor ønsker en faglig dialog med for-

eningen og vores skovfogeder. Hos Skovdyrkerne 

Nord-Østjylland sætter vi fagligheden højt, det 

fortjener vores skove.  

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 medlem-

mer. Samtidig er vi både meget ydmyge over for 

det betroede ansvar, og meget opmærksomme på 

de særlige forpligtigelser, vi har, som medlemsejet 

organisation. 

Temaaftner for medlemmer i foreningen 

Vi har som annonceret på hjemmesiden, haft 7 te-

maaftner i foreningen.  

• To orienteringsmøder om Certificering - en 

i Ålborg og et på Djursland 

• Skovdyrkningsmøde ved Vodskov  

• Skovrejsning og plantning af skov på ager-

jord i Vendsyssel 

• To markvandring i juletræerne i Himmer-

land og ved Viborg (samarbejde med 

MIDT) 

• Biodiversitet i den dyrkede skov (samar-

bejde med MIDT).     

 

25/8-2022 Medlemsaften om Biodiversitet 

 i den dyrkede skov. 

Foreningens drift 
Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland har fokus på vores medlemmer og deres skove. Det har, 

kombineret med gode priser på flis og råtræ, resulteret i mange opgaver i skovene og et tilfredsstil-

lende økonomisk resultat i foreningen. 

Foreningen har et stabilt medlemsantal og den ”sivende” tendens der har været i nogle år, ser ud til 

at være stoppet. Helt ekstraordinært gode priser på råtræ og flis har øget aktivitet på alle vores for-

retningsområder, samtidig med at foreningens medarbejdere har givet en fornuftig vurdering i 

medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen. Det er dog tydeligt at vores medarbejder har travlt med at 

håndtere den øgede aktivitet. Medlemmernes tilfredshed er målt og er tilfredsstillende – med plads 

til forbedringer på enkelte områder.  
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Organisation og personale i SNØ  

Foreningen har opgraderet og ansat Emil Gram 

Jensen som skovfoged i Vendsyssel. Emil er ud-

dannet forstkandidat og er allerede et kendt ansigt 

blandt mange af vores medlemmer i Vendsyssel, 

da han både har været i et års studiepraktik og ar-

bejdet som selvstændig entreprenør for forenin-

gen i Vendsyssel. Emil kommer senest fra en stil-

ling i Forsvarets afdeling for arealforvaltning i 

Hjørring.  

 

Foreningen har taget afsked med vores mange-

årige skovfoged Ulrik Kragh Hansen. Ulrik op-

sagde sin stilling for at blive underviser på Skov-

skolen på Djursland pr. 1/1-22. Skovparten blev i 

overgangsperioden - indtil den nye skovfoged var 

ansat - varetaget af Peder Toftgaard Gregersen.  

Pr. 1/6-22 fik vi ansat Mads Rosenkvist som 

skovfoged på Østhimmerland skovparten. Mads 

har en lang karriere i forsvaret bag sig og kommer 

senest fra en stilling som skovfogedassistent i vo-

res søster forening på Sjælland. 

 

For at styrke foreningers profil overfor juletræs-

producenterne og for at øge salgsindsatsen bl.a. 

overfor vores tyske og polske juletræsopkøbere 

har skovdyrkerforeningerne Nord-Øst og Midt 

valgt at samarbejde meget tæt om juletræsfunkti-

onen i de to foreninger.  

Tanken er enkel; vi vil give de udenlandske jule-

træsopkøbere den bedst mulige oplevelse når de 

skal finde de træer der passer til deres forretning. 

Det er vi sikre på sker, ved bl.a. at det er den an-

svarlig juletræsskovfoged der fremviser alle de 

træer opkøberen ønsker og ved at udvalget af 

træer bliver langt større set over de to foreningers 

medlemmers udvalg af træer. Vi er sikre på at det 

vil øge tilfredsheden og salget ved de udenland-

ske opkøbere og at det vil give vores medlemmer 

bedre afsætningsmuligheder og øget salg fra de-

res kulturer. 

Derudover er vi sikre på, at den nye organisation 

giver et bedre fagligt miljø til gavn for medarbej-

derne og i høj grad for foreningernes medlemmer 

med juletræer og pyntegrønt. Vi er sikre på, at 

den nye organisation bliver mere robust ift. ar-

bejdspres og arbejdsfordeling og evt. sygdom i 

sæsonen. Vi er også overbevist om at der er et 

bedre arbejdsmiljø for de 4+ medarbejder der 

danner juletræsteamet, et arbejdsmiljø hvor der er 

flere skulder til at løfte opgaverne når det går 

stærkt. Der er meget stor erfaring og mange kom-

petencer i teamet og vi er overbeviste om at de 

kan bruges bedst som et tætarbejdende team i en 

større geografi. 

Vi har generelt opprioriteret efteruddannelse af 

vores skovfogeder, som bl.a. har været aktive i 

vores videnscentre og erfaringsgrupper. Alle for-

eningens skovfogeder har, i august og september 

2021, været på et to dags biodiversitets kursus i 

dyrket skov, arrangeret af Jacob Heilmann-Clau-

sen og Iben Thomsen begge fra Københavns uni-

versitet. Denne fokusering skyldes bl.a., at vi op-

lever at flere og flere medlemmer efterspørger vi-

den og rådgivning om, hvordan biodiversitet kan 

kobles bedst muligt på driften i deres skov. Den 

samme interesse oplever vi om de to mest ud-

bredte certificeringsordninger i skov, PEFC og 

FSC.   

Vi er nu i alt 8 skovbrugsfaglige medarbejdere, en 

skovarbejder og 2 ansatte på kontoret. Det giver 

en god og robust platform med et godt mix af 

kompetencer og profiler.  
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Bestyrelsen 

På den ordinære generalforsamling i oktober 2021 

blev Kaj Studsgaard, Frode Mogensen og Niels An-

dreasen alle genvalgt for en toårig periode  

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Frode 

Mogensen som formand, og Benny Hammer som 

næstformand og foreningens repræsentant i hoved-

bestyrelsen. 

Arbejdet i bestyrelsen har i den forløbne periode 

haft stort fokus på økonomien, og udviklingen i for-

eningen. Men også risikohåndtering – i forhold til 

flis og juletræer. Forholdene i De Danske Skovdyr-

kerforeninger (DDS) og hovedbestyrelsen, har væ-

ret vigtige temaer i bestyrelsens arbejde. 

Økonomi 

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter 

har været positive, og vi har i regnskabsåret 21/22 

opnået et resultat på +1.364.000,- som må anses som 

”meget tilfredsstillende”. Resultat skyldes bl.a. de 

meget fordelagtige priser der har været på flis og rå-

træ for skovejerne, den fokusering der har været på 

projektledelsen, medlemmerne, og på den ledelses-

mæssige opfølgning. Vi har set en stor udvikling i 

aktiviteterne både hos vores medlemmer og skov-

ejere der ikke er medlem hos os, men som har ønsket 

at vi udfører opgaver hos dem. Økonomien er yder-

ligt uddybet i årsrapporten. 

 
Driften i Skovdyrkernes landsdækkende fælles-

skab, DDS 

De selvstændige skovdyrkerforeninger – Nordøst, 

Vest, Midt, Syd og Øer – arbejder tæt sammen på 

tværs af de geografiske ansvarsområder i sammen-

slutningen De Danske Skovdyrkerforeninger, for-

kortet DDS. 

DDS's hovedbestyrelse er Skovdyrkernes øverste 

myndighed. Her besluttes og overvåges den fælles 

strategi for Skovdyrkerne, og her tages løbende ini-

tiativer til løsning af de opgaver, som bedst klares i 

fællesskab – på tværs af de enkelte foreningers geo-

grafier. Udmøntningen sker i regi af Skovdyrkernes 

fælles Sekretariat i Ry – i meget vid udstrækning i 

tæt parløb med Skovridergruppen, som også 

beslutter særskilte indsatser og leverer ressourcer til 

den fælles opgaveløsning. 

I det følgende beskrives nogle vigtige begivenheder 

i DDS i regnskabsåret 2021/2022. 

 

Markedsføring 

Profilering af Skovdyrkerne overfor eksisterende og 

kommende medlemmer, er en af de vigtigste fælles 

opgaver. I dag sker markedsføring overvejende på 

de digitale platforme, og efter en kort prøveperiode 

fastansatte vi i efteråret Samuel Schriver som an-

svarlig for udvikling og drift af DDS' sociale media-

kanaler. I årets løb har det udmøntet sig i, at Skov-

dyrkerne er blevet markant mere synlige på Face-

book, Instagram, LinkedIn – og ikke mindst You-

Tube, hvor vi publicere en lind strøm af videoer om 

f.eks. træarter, skovdyrkning, certificering, råtræ-

markedet og skovrejsning, bare for at nævne nogle. 

I efteråret kunne vi også lancere Skovdyrkernes 

medlemsportal MinSkov. Med portalen udnytter vi 

nye digitale muligheder til at knytte medlem og 

skovfoged tættere sammen, og til en sikker udveks-

ling og arkivering af de dokumenter, der går frem og 

tilbage til det enkelte medlem. Senere på året tilby-

des medlemmerne en opgraderet version af Min-

Skov med interaktivt skovkort. 

Sideløbende har vi taget fat på forarbejdet til en mo-

dernisering af Skovdyrkernes hjemmeside. Den nu-

værende hjemmeside har tjent os godt i efterhånden 

mange år, men både layout og bagvedliggende tek-

nik kalder på en overhaling. 

 

Ny aftale om finansiering af DDS 

Driften af DDS' faste aktiviteter, hvoraf løn til se-

kretariatets medarbejdere udgør størstedelen, beta-

les af det såkaldte 'servicebidrag', der efter aftale op-

kræves af de fem lokalforeninger efter en særlig for-

delingsnøgle. Denne fordelingsnøgle var i årets løb 

genstand for en intens og langvarig debat i Hoved-

bestyrelsen, som også omfattede en runde med dia-

logmøder med alle lokalforeningernes bestyrelser. 
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Efter alle synspunkter var indsamlet og fordøjet, 

satte foreningernes formænd og næstformænd sig 

sammen og præsenterede en ny fordelingsnøgle, 

som Hovedbestyrelsen efterfølgende godkendte i 

forbindelse med vedtagelsen af DDS' budget for 

2022/2023. 

Den nye fordelingsnøgle er kendetegnet ved, at der 

er indsat grænser for den enkelte forenings mini-

mums- hhv. maksimumsbidrag til DDS. 

 

De Danske Skovdyrkerforeningers Udviklings-

fond 

I foråret 2022 fik DDS brev om, at foreningen er 

modtager af en betydelig testamentarisk gave. 

Der er fra giveren ikke stillet nogle særlige krav til 

arvegavens anvendelse, men det stod hurtigt klart 

for DDS' Hovedbestyrelse, at gaven skal forvaltes 

med et langt sigte, og komme Skovdyrkerne – med-

lemmerne, foreningerne og medarbejderne – til 

gavn i mange år fremover. Hovedbestyrelsen har på 

den baggrund taget beslutning om at oprette De 

Danske Skovdyrkerforeningers Udviklingsfond, 

med arvegaven som kapitalgrundlag. 

Fonden oprettes som en intern fond, hvis formål er 

at yde økonomisk støtte til udviklingsprojekter i 

Skovdyrkernes fællesskab. 

Støtten vil stamme fra det løbende afkast af fondens 

kapital. Fonden støtter kun projekter eller aktivite-

ter, der indstilles af Skovdyrkernes egne organer. 

Eksterne ansøgere kan således ikke komme i be-

tragtning. 

Fonden vil være åben for evt. anden arv, gave og 

donation. 

 

Green Product A/S 

Julen og julehandlen var i 2021 stadig præget af 

corona-pandemien. Heldigvis ikke med samme 

grad af nedlukninger og restriktioner som i året 

forinden, men stadig med meget begrænset ferie-

rejseaktivitet hen over juleferien. Det betød, at 

mange var hjemme og holde jul, og formodentligt 

betød det også et samlet lidt større forbrug af jule-

træer. GP solgte samlet set godt 10% flere træer i 

sæsonen, end i sæsonen forud. Det stærke efter-

marked vi så i 20/21 udeblev stort set i 21/22, og 

der kom desværre til at stå en del oparbejdede 

træer tilbage på paller over hele landet. For første 

gang i mange år fik vi den gennemsnitlige salgs-

pris til at stige en lille smule. En positiv ting, der 

måske er det første varsel om at markedet begyn-

der at bevæge sig i en mere positiv retning set fra 

producentens synspunkt.  

Klippegrøntmarkedet for nobilis er stadig stærkt, 

og vi oplevede igen at alt det nobilis, vi har kapa-

citet til at oparbejde, er blevet solgt til stigende 

priser. Den solgte mængde gennem GP er nogen-

lunde konstant, og begrænset af den klippekapaci-

tet der er til rådighed. Foråret har nu heldigvis 

igen givet os mulighed for at rejse ud i Europa. 

Det er blevet flittigt benyttet til at besøge mange 

af vores kunder. Det giver en god snak at møde 

kunderne udenfor sæsonen og på deres ”hjemme-

bane”, vi bliver taget rigtigt godt imod overalt 

hvor vi kommer. 21/22 var også året, hvor vi har 

fået ny bemanding på den administrative side i 

GP, således er vi nu 2 deltidsansatte, med den sik-

kerhed og fleksibilitet det giver i driften. 

 

Danish Forestry Extension A/S (DFE) 

I mange år har Skovdyrkerne – i regi af DFE – med 

stor succes arbejdet med såvel teknisk rådgivning 

om skovdrift som systemeksport af skovdyrkerfor-

eninger som organisationsform for private skov-

ejere, i både Baltikum, på Balkan og i tredjeverdens-

lande. Over de seneste år er konkurrencen om sta-

digt mindre statslige puljer til bistand og rådgivning 

i udviklingslande desværre blevet skærpet. Samtidig 

stilles der meget store krav til de deltagende rådgi-

vervirksomheder i form af levering af 'frivillig-ti-

mer', som kun store, rendyrkede NGO'er kan levere. 

I årets løb stod det klart for DFE's bestyrelse, at ud-

viklingen på ret kort sigt ville gøre selskabet urenta-

belt, og det blev med 'rettidig omhu' derfor besluttet 

at foretage en frivillig, solvent likvidation af DFE – 
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hvorefter selskabet i god ro og orden har afsluttet og 

afrapporteret projektporteføljen. Med likvidationen 

betales aktionærernes (de fem skovdyrkerforenin-

gers) indskudskapital tilbage. 

'Brandet' DFE og hjemmeside vil fremover være 

forankret i DDS' Sekretariat. 

 

Organisation og økonomi i DDS 

I løbet af foråret kom corona under kontrol her-

hjemme, og det betød, at Skovdyrkerne igen kunne 

skrue op for fysiske møder, interne temadage, work-

shops og andre videndelingsaktiviteter. Det gjaldt 

også det årlige seminar for alle bestyrelsesmedlem-

mer i Skovdyrkerne, samt personaleseminaret. Både 

bestyrelsesseminaret og personaleseminaret havde 

debatten om produktion vs. biodiversitet som ho-

vedtema. 

Efter flere år med samme besætning blev 2021/2022 

præget af flere ændringer i Sekretariatets medarbej-

derstab. Foruden ovennævnte fastansættelse af Sa-

muel Schriver gik således skovrider Torsten Hansen 

på pension efter 36 års tjeneste. Han blev afløst af 

forstfuldmægtig Casper Pleidrup, der kom fra flere 

års virke som juletræsskovfoged i Skovdyrkerne 

MIDT. 

I foråret tog vi endvidere afsked med projektleder 

Anders Jensen, der ønskede nye udfordringer. De 

opgaver, som Anders varetog, er efterfølgende 

'hjemtaget' af foreningerne (økonomi/controller) el-

ler outsourcet til eksterne leverandører (IT). 
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Planter og kulturarbejde 

Vi har haft et godt plantesår i 21/22 med gentilplan-

ting i skoven og skovrejsning på landbrugsjord. Når 

der er høje priser på nåletræet, afleder det flere af-

drifter og deraf afledte gentilplantnings projekter. 

 

 

Skovrejsning fra foråret 2022, der bliver mekanisk 

renholdt. Planterne ”gemmer” sig – men er godt i 

gang. 

 

 

 

 

For skovrejsningen, er aktiviteten knyttet flere for-

hold:  

• De projekter vi planter i 2022, er typisk pro-

jekteret i 2021, mens de projekter der projek-

teres i 2022, bliver plantet 2023 

• Vi oplever at der sker meget ift. landbrugsaf-

grødens pris og jordpriserne i 2021 

• Hvor attraktiv er den statslige tilskudsordnin-

gen? Hvor mange midler er der sat af? 

• ”Sponsor skove”. Private virksomheder der 

ønsker at plante skov på private ejendomme. 

 

Lige nu er balancen i den statslige tilskudsordning 

fornuftig, men vores vurdering er at der bliver plan-

tet de samme antal hektar men fordelingen imellem 

den statslige ordning og de private fonde er rykket 

til fordel for de private ordninger.  

Den statslige ordning er stadigvæk bureaukratisk og 

ansøgning og udbetaling, er bestemt ikke til for sarte 

eller utålmodige sjæle.  

Flis 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 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 overbevist om at den ordning vi bruger nu, 

er bedst og billigst for vores medlemmer, men vi er 

klar til at blive fuldt SBP certificeret hvis lovgivnin-

gen eller markedet kræver det. 

Der har været rekordhøje priser på nåletræ i denne regnskabsperiode, mens flismarkedet i den 

sidste halvdel af perioden, har været meget volantilt i takt med de geopolitisiske forhold i 

verden. Der har været travlt med at få plantet, både i skoven og ude på landbrugsjorden, men 

her spiller den globale geopolitiske virkelighed også ind. Pyntegrøntet er stadig i topform, mens 

juletræerne igen er en ”tynd kop te”, det er dog lykkedes os at afsætte en del flere træer for 

vores medlemmer. 

  

Forretningsområderne i SNØ 
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Skovflisen er løbende til politiske debat – og det har 

den også været i år. Det er vores forsigtige overbe-

visning at forståelsen for at bæredygtigt produceret 

flis er en del af den fremtidig løsning, vinder frem. 

Markedsmæssigt har vi lokalt i Nord-Østjylland op-

levet at første halvdel af året var præget af nok flis 

på markedet og et ”købers marked”. Det ændrede 

sig hen over anden halvdel af året hvor vi skulle for-

handle kontrakter til 22/23 sæsonen, til en mangel-

situation og et meget volantilt flis marked. Vi fast-

holder vores loyalitet overfor de 11 aftagere af flis 

foreningen har og har et godt og langvarigt samar-

bejde med. 

 

Flisstak i skoven: Vi har i indeværende sæson rykket 

rundt på vor afsætninger, men har generelt øget vo-

res afsætning af flis. 

Råtræ 

Generelt har nåletræspriserne været fine i regn-

skabsperioden, og betydelige mængder er blevet 

solgt til asien og afskibet i container.  

En stor del af vores omsætningsstigning, skyldes 

høje priser og efterspørgsels på både løvtræ og 

nåletræstømmer.  

Det fik rigtig mange skovejere til at vælge at 

tynde eller afdrive deres hugstmodne nåletræsbe-

voksninger. Der har derfor gennem hele regn-

skabsåret været en meget høj skovningsaktivitet. 

Samtidig blev vi ramt af en mindre storm ”Malik” 

der gav spredt stormfald i bevoksningerne. 

Selvom omfanget af stormfaldene var relativt be-

grænsede, ville de skovejere som var blevet ramt, 

gerne have ryddet op. Mange ejere valgte i den 

forbindelse at foretage større hugster - når maski-

nerne alligevel var i skoven - og nåletræsmarke-

det var gunstigt. Alt sammen noget der gav anled-

ning til øget omsætning. Med krigen i Ukraine 

blev forsyningskæderne for løvtræ også forryk-

ket. Især forsyningen af egetræ blev stærkt påvir-

ket af krigen, og der blev mangel på eg. Det med-

førte markante prisstigninger på eg i alle dimensi-

oner og kvaliteter.  

Egekævle. 
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Klippegrønt – Læs; Nobilis 

Markedsmæssigt var der heldigvis uændret en god 

efterspørgsel efter vores absolutte hovedprodukt i 

pyntegrønt; nobilis, hvor der var plads til små pris-

stigninger, mens nordmannsgran, ikke står mål 

med udbuddet og hvor købelysten er beskeden – 

eller helt fraværende. 

På den lidt længere bane har vi noteret, at den net-

totilbagegang af nobilis-arealet, 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 igen vores forening at afsætte flere af 

vores medlemmers juletræer i 2021 sæsonen i for-

hold til året før og det er ret tilfredsstillende, at vi 

har fået flere ”medlemstræer” ud og køre på last-

bilerne.  

Der var optimisme i starten af salgssæsonen 2021. 

Nogle af de kunder der havde været for forsigtige 

i indkøbet i 2020, og derfor manglede træer, da det 

gik stærkt, ville gerne sikre sig, at de havde træer 

på hånden. Det gav anledning til små prisstignin-

ger. 

Men optimismen lagde sig igen og det viste sig i 

løbet af det tidlige efterår, at der stadig var rigeligt 

med træer i markedet.  

En mere positiv side er, at vores eksportmarkeder 

nogenlunde normaliserede sig. Det gav bl.a. et 

comeback til vores vigtige polske og tyske mar-

ked. Vi reagerede på ”eftermarkedet” til sidst på 

sæsonen og fik en del ”ekstra” træer ud at køre, 

men det betød desværre at vi brændte inde med 

nogle paller som aldrig kom afsted og foreningen 

måtte tage et tab på. 

 

Ser vi frem mod sæson 2022 er der stadig usikker-

hed.  

Vi ser inflationen ramme og stigende produktions-

omkostninger for juletræerne (gød 

diesel, arbejdskraft, paller) og i transporten (fragt 

er en stigende omkostning og mangel på chauffø-

rer giver usikkerhed) – bør i sig selv retfærdiggøre 

en stigning på mindst 1-2 EUR pr. træ. 

Kunderne - især de forsigtige tyske indkøbere - er 

usikre på, hvorledes inflation og faldende købe-

kraft vil påvirke deres kunder i julen 2022 og har 

desuden en fornemmelse af, at markedet stadig er 

velforsynet med træer. 

Vores vurdering er, at det bliver en svær sæson, og 

det er vores vurdering at hvis der er tale om træer, 

der skal af sted i år – anbefaler vi ikke ’is i maven’ 

i forhold til prisstigninger. Kunderne rejser fra vo-

res kulturer uden at købe, og det er ikke sikkert vi 

ser dem igen. Så vi anbefaler at sælge til den pris 

man kan acceptere.  
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