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Medlemsfordele og priser Skovdyrkerne Syd 
 
Medlemskab 
Aktivt medlemskab indeholder: 

• Et konsulentbesøg på medlemsejendommen jf. 
foreningens målsætning for besøgsfrekvens, se 
forretningsbetingelserne.  

• Abonnement på medlemsbladet ’Skovdyrkeren’, der
beskriver livet i skoven – fagstof om skovdyrkning, 
skovpolitik m.v. krydret med fortællinger om folk og 
fæ. 

• Konkurrencedygtige priser på f.eks. planter, råtræ, 
flis, juletræer og pyntegrønt. 

• Mulighed for deltagelse i foreningens skovvandrin-
ger, kurser, møder og lignende. 

• Telefonrådgivning efter behov. 
• Mulighed for abonnement med ekstra tilsyn i de 

værdifulde kulturer med juletræer og pyntegrønt. 
• Skovforsikringer til medlemspris. 
• Se mere om andre medlemsfordele og ekstra service

ydelser på næste side – og meget mere på 
www.skovdyrkerne.dk/syd. 

• Fordele af et organiseret demokratisk fællesskab 

 

Passivt medlemskab dækker alene abonnement på 
medlemsbladet ’Skovdyrkeren’- samt deltagelse i kol- 
lektive arrangementer. 

Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt i henhold 
til de gældende vedtægter – senest pr. 30. juni med 
virkning for det næstfølgende kontingentår. 
 
 
 

Kontingentsatser for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 
Kontingentet er sammensat af et grundkontingent og et 
arealkontingent. Arealkontingentet afhænger af ejen- 
dommens størrelse samt andelen af arealer med jule- 
træer og pyntegrønt: 

Grundkontingent:  750,00 kr 

+ arealkontingent: 

Maksimum (skov)  kr. 5.000 

Maksimum (Juletræer og Pyntegrønt) kr. 5.000 

Passivt medlemskab  Kr. 750 

Kontingentsatserne besluttes på generalforsamling 
hvert år – med virkning for det kommende år. 

 

Medlemsfordele og serviceydelser 
Rådgivning i form af kollektive arrangementer, med- 
lemsbladet Skovdyrkeren, nyhedsbreve og konsulent-
besøg er foreningens kerneydelser. 
Konsulentbesøget er et tilbud om en gennemgang 
af ejendommen jf. foreningens målsætning om 
besøgsfrekvens, med fokus på ejerens målsætning og 
ejendommens muligheder. Se mere under vores ’almindelige 
forretningsbetingelser’.  
Rådgivningen dokumenteres i en skriftlig rapport fra 
konsulenten.Rapporten giver en kort beskrivelse af status samt 

Areal 0 - 9,9 10 -19,9 20 - 49,9 50 + 

Skove pr ha 79,00 71,00 56,00 50,00 

Jul/pyn pr 
ha 157,00 143,00 112,00 100,00 

http://www.skovdyrkerne.dk/syd
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kommentarer, idéer, forslag, beslutninger og evt. aftaler 
om bl.a. arbejdsopgaver. Med denne rapport får skov- 
ejeren et overblik og et godt redskab til opfølgning – 
hvad enten skovejeren vælger selv at tage fat eller be- 
nytter Skovdyrkerne som entreprenør og handelspart- 
ner. 
Ud over konsulentbesøget, medlemsbladet, 
arrangementer, medlemssider på Internettet og almin- 
delig telefonrådgivning kan Skovdyrkerne levere en 
række andre konsulentydelser til medlemspris – fx 
 

Særligt for juletræer og pyntegrønt: 

Kulturabonnement: 
Skovdyrkerne holder ekstra øje med din værdifulde 
produktion af juletræer eller pyntegrønt: 

• Arealer tilses indtil tre gange i løbet af sommeren. 
• Arealerne vurderes i forhold til ukrudt, skadedyr og 

plejebehov 

• Der udarbejdes et skriftlig notat efter hvert tilsyn. 

Tilsynet foretages fagligt og professionelt, men det er 
dog ingen forsikring mod problemer omkring de forhold, 
der undersøges for eller efter aftale behandles for. 

• Pris pr. år: 950 kr + 125 kr/ha. 

Analyse af jord- og nåleprøver: 
• Juletræer, pyntegrønt og vildtagre, skal have de 

rette næringsstoffer. Vi forestår analysen og 

omsætter den til konkrete anbefalinger 

Gødningsplan og gødningsregnskab: 

På grundlag af kort og afgrødeoplysninger kan plan 
og regnskab normalt udarbejdes på 2-3 konsulent- 
timer. 

 

Skovcertificering 
De Danske Skovdyrkerforeninger har status som ’paraplyor-

ganisation’ under både PEFC og FSC skovcertificeringsordningerne. 

Det betyder at vi kan udføre en konkurrencedygtig certificering af 

høj kvalitet, hvor markarbejdet udføres af vore egne skovfogeder, 

men hvor selve certificeringen og driften kontrolleres af et 

uafhængigt og statsanerkendt certificeringsfirma. 

Certificeringen er først og fremmest en dokumentation i forhold til 

omverdenen på, at skovens drift er bæredygtig, det vil sige 

overholder alle rimelige krav vedrørende natur, miljø og 

publikumsadgang. 

Der er i disse år en stigene efterspørgsel fra industirene og 

byggemarkederne efter certificeret træ. En certificering kan være 

med til at sikre, at ingen afsætningskanaler vil være lukkede for dit 

træ. 

Kontakt skovrider Henrik Fredslund-Petursson for nærmere 

information. 

 

Øvrige medlemsfordele og ydelser: 

Forsikringer mod brand og stormfald: 
• Brandforsikring, der omfatter både værdien af den 

stående skov og omkostninger til oprydning og gen-
tilplantning. 

• Basisforsikring mod stormfald, der samtidig er ad-
gangsbillet til Stormrådets katastrofeordning i tilfæl
de af større stormfald. 

• Forsikringerne tegnes ved forsikringsselskaberne 
TRYG og Codan. Se særskilte faktablade med priser 
og vilkår. 

Regnskabsføring og moms-afregning: 
• Kontakt os, hvis du ønsker vi skal hjælpe med bog-

føring og momsafregning for skoven til en fast pris. 

Ansøgninger: 
Tilskud, tilladelser og dispensationer – vi kender mu- 
lighederne og har stor erfaring i at gøre brug af dem. 
 

Planer for skov og natur: 
• Kort og driftsplan til skove og plantager – udføres ef-

ter tilbud, der afhænger af ejendommens størrelse  
og detaljeringsgrad. 

• Kort skræddersyet til arealer med juletræer og        
pyntegrønt. 

• Vildt- og naturplaner. Få et overblik over mulighed-
erne og en plan for virkeliggørelsen – udføres efter  
tilbud. 

Handel / vurdering af skove, plantager og juletræer: 
• Kontakt os, hvis du vil sælge eller købe skov. Vi har 

en stor kontaktflade og mange års erfaring i vurde-

ring af skov, ekspropriation og forsikringssager. 

Dansk Skovforening: 
• Når du er medlem af Skovdyrkerne er indmeldelse 

i brancheforeningen ’Dansk Skovforening’ gratis i 

indmeldelsesåret uanset størrelse. Det første hele år 

får man 50% rabat dog min 995 kr/år. Derefter 

betaler man fuld medlemskab.   

• Dansk Skovforening udgiver tidsskriftet ’Skoven’. 

Skovdyrkerforeningens medlemmer kan få abonnem

ent til rabatpris: 524 kr. 
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Konsulenthonorar: 
Hvor intet andet er aftalt udføres konsulentopgaver og 

Serviceydelser på timepris til følgende takster: 

 
Honorar Medlem 

(kr/time) 
Ikke medlem 

(kr/time) 
Alm. Skovrådgivning 820,- 1.020,- 
Særlig rådgivning 980,- 1.220,- 
Vurderinger m.v. 1.230,- 1.530,- 

”Særlig rådgivning” omfatter opgaver, der kræver kompe-tencer, der ligger 
ud over det almindelige skovfogedarbejde (fx juridisk 
sagsbehandling). ”Vurderingsopgaver” omfatter han-del med ejendom, 
erstatningsopgørelse, syn og skøn mv. Der faktureres ikke for normal 
kørselstid. 

 

Handels- og entreprenørvirksomhed 
Skovdyrkerne tilbyder medlemmerne afsætning af sko- 
vens produkter – råtræ, flis, mos, pyntegrønt og juletræer 
– og udførelse af alle former for skovarbejde til fordelagti- 
ge medlemsvilkår. 

Se nærmere om hvordan vi driver en konkurrencedygtig 
handels- og entreprenørvirksomhed med udgangspunkt i 
det enkelte medlem på vores hjemmeside, hvor du også 
kan se vores almindelige forretningsbetingelser. 
 

Priser og betaling: 
Alle priser er angivet excl. moms med betalingsfrist lø-

bende måned + 25 dage 


