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Formandstanker
’Det er tiderne’ ... sagde de gode borgere i Korsbæk 
hovedrystende om de hastige forandringer, de oplevede i 
verden omkring dem. Og nu er de her igen – tiderne – og 
denne gang bærer de blandt andet på begreber som  
’klimaaftryk’ og ’biodiversitet’. Vi ser i denne beretning 
lidt nærmere på begreberne og det de fører med sig.

Lige nu kæmper to meget forskellige natursyn og meget 
forskellige fortællinger om definitionsretten til de danske 
skove – er de mistrøstigt forarmede i deres naturindhold 
og bør de derfor lades urørte - og måske endda aktivt for-
valtes med biodiversitet som formål? - eller er de sunde og 
smukke som de er - og skal de fortsat forvaltes i en ’fler-
sidig’ skovtradition, der både vægter produktion og andre 
hensyn?

Og hvad med klimaet – der er enighed om, at skovene spil-
ler en stor rolle, men er det som urørt skov med et stort 
CO2-lager indbygget, eller sker det bedst ved en aktiv 
skovforvaltning, hvor skovens produkter erstatter forbrug 
af andre og mere klimatunge materialer, mens den indlej-
rede CO2-fortsat bevares i fx træbygninger og træmøbler?

Diskussionerne om netop disse emner er højspændte lige 
nu. Naturligvis ikke mindst på de sociale medier, hvor to-
nen kan være skinger og uforsonlig. Men debatten har 
forlængst forladt de digitale ekkokamre og er ude i fuld 
offentlighed, hvor de har et stort politisk fokus. Som iagt-
tager kan man stilfærdigt konstatere, at eftertanke, nuan-
cer, snusfornuft og realistiske tidshorisonter – taber til let-
fordøjelige fortællinger, følelser og hastværk, der helst skal 
kunne måles og vejes inden for en valgperiode. 

Det er en meget trist konstatering, for netop skovene har 
brug for langsigtet ansvarlighed, også når retningen skal ju-
steres. Og svarene på spørgsmålene er naturligvis, at sko-
ven skal kunne rumme det hele i en bæredygtig balance 
– og det kan den. Vi skal blot forvalte efter, at vi ikke nød-
vendigvis skal ville alting samtidig på det enkelte areal og at 
vi i stedet kan have forskellige driftsformål i forskellige dele 
af skoven. Den proces er allerede i fuld gang. 

Imens fyger det gennem luften med initiativer, politikker, 
strategier og handlingsplaner, der berører de danske skove. 
Bare de vigtigste overskrifter:

• Beslutning om udlæg af 75.000 ha urørt skov - det er 
nemmest at gennemføre i Statsskovene, hvor miljømini-
steren bestemmer ... men det i sig selv giver naturligvis 
ikke nødvendigvis mest biodiversitet for pengene, hver-

Biodiversitet: 
 ● Udtrykket biologisk diversitet blev opfundet af biologen 
Thomas Lovejoy i 1980, mens ordets korte form, biodiversitet, 
blev skabt af entomologen Edward Osborne Wilson i 1986. 
Udtrykket betyder ’biologisk mangfoldighed’ og blev i 
starten brugt af biologer og miljøfolk og senere politikere.  

 ● Den praktiske fortolkning er ikke altid helt triviel – hvad 
betyder fx skala? (ser man på 1 m2, på en bevoksning, på 
hele skoven eller på dansk skove?) og hvad betyder en 
stor og varieret bestand af almindeligt forekommende 
arter i forhold til forekomsten af én enkelt sjælden art?

Klimaaftryk:
 ● Udtrykket klimaaftryk blev så vidt vides brugt første 
gang i oktober 2008 i et notat fra Århus Universitet om 
fødevareproduktionens udledning af drivhusgasser. 

 ● Klimaaftryk hedder på engelsk carbon footprint. På dansk er 
dette blevet til CO2-aftryk. Udtrykkene bruges ofte i flæng, selv 
om et klimaaftryk dækker over andet end bare CO2 regnskabet.

 ● Den praktiske fortolkning er ikke altid triviel 
– hvad er fx referencesituationen i forhold til 
urørt skov eller til afbrænding af flis?
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ken i forhold til kvaliteten af den biodiversitet, der kan 
opnås - eller til den træproduktion, der nedlægges.

• Ny lovgennemgang i hele Miljøministeriets område med 
fokus på biodiversitet – man værger sig ved at tro det, 
men Skovloven som selvstændig sektorlov er i spil.

• Udfasning af biomasse af den grønne omstilling – politi-
kerne har enten ikke forstået biomassens fortsatte rele-
vans, eller også orker de ikke at slås mod misforståelser 
og myter.

• Ambitiøs EU klimahandlingsplan ’Fit for 55’ – der sam-
tidig ’ud af det blå’ resulterer i et udkast til en EU Skov-
strategi, der slet ikke indtænker skovens produktion og 
klimavirkning.

 
Disse overskrifter ligger ikke blot og simrer ’oppe i skyen’ 
på ubestemt tid – de bliver lige om lidt en del af den drifts-
mæssige virkelighed i din egen skov derhjemme. - Som 
rammevilkår både for den enkelte skov og for markederne 
for skovens produkter. 

Derfor har det som skovejer aldrig været vigtigere at give 
sig til kende i den offentlige debat. Der er 25.000 skovejere 
i Danmark. Som vælgergruppe fylder vi mindre end lidt – så 
der er brug for professionelt samarbejde, hvis vi skal vare-
tage skovbrugets langsigtede interesser på en ansvarlig og 
tidssvarende måde. 

I Skovdyrkerne bakker vi op om Dansk Skovforening som 
skovbrugets eneste og fælles talerør – og vi bidrager også 
økonomisk gennem vores samarbejdsaftale i De Danske 
Skovdyrkerforeninger.

Men måske skulle du også overveje at blive direkte medlem 
af Skovforeningen og dermed støtte det skovpolitiske ar-
bejde yderligere? 

- det har aldrig været vigtigere!

Jørn Bertelsen, Kidbæk 
- bestyrelsesformand

Produktionsskoven kan sagtens rumme 
højt naturindhold - her stående dødt ved 
under nedbrydning.
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Foreningens drift 
Stabilt medlemsgrundlag, høj aktivitet, god medlemstilfredshed og en sund økonomi er 
blandt pejlemærkerne for årets aktivitet i foreningen. Og så har vi haft en heldig hånd 
med formueplejen.

Medlemsgrundlag
Medlemmerne udgør både foreningens eksistensberetti-
gelse og væsentligste forretningsgrundlag. Det er derfor 
tilfredsstillende, at vi oplever en stadig vækst i medlems-
grundlaget. 

Som det fremgår af figuren, har vi de seneste 5 år haft et 
nogenlunde konstant antal medlemmer, dog med en ten-
dens til lettere sivning i de mindre arealkategorier. Aktu-
elt er vi 530 aktive medlemmer. Arealet er derimod vokset i 
perioden og det aktive medlemsareal udgør nu 23.000 ha.

Der er stor forskel på, hvilken tilknytning de enkelte med-
lemmer har til foreningen – nogle benytter os blot til råd-
givning og er selv aktive i driften, mens andre benytter os 
som handelspartner og entreprenør, når der skal ske noget 
i skoven. Endelig oplever vi, at medlemmer med en større 
del af medlemsarealet har indgået faste partneraftaler med 
Skovdyrkerne som fast samarbejdspartner på hele driften 
og dermed opnår fuld faglig tryghed sammen med markan-
te stordriftsfordele. 

Vi er meget tilfredse med denne udvikling, som også giver 
mere tyngde i vores aktivitet – til glæde for alle medlem-
mer. Samtidig er vi både meget ydmyge over for det betro-

ede ansvar og meget opmærksomme på de særlige forplig-
tigelser, det indebærer, at vi er medlemsejet.

Medlemstilfredshed
Medlemmernes tilfredshed med foreningens servicekvali-
tet er helt afgørende. Derfor foretager vi løbende systema-
tiske tilfredshedsmålinger - og jeres svar er vigtige for os. 
Vi vil derfor opfordre jer til, at I tager jer tid til at svare - 
det tager højest 2 min. – en stor svarfrekvens er nemlig af-
gørende for, at vi kan fortolke svarene rigtigt. Det har også 
stor værdi for os, hvis I supplerer jeres ’tryk på knappen’ 
med en uddybende bemærkning. Bemærkningerne giver os 
både mulighed for en mere præcis tolkning og mulighed for 
at vende tilbage for at afklare et konkret problem – uan-
set 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 til-
fredsstillende (svarende til scoren 6 på skalaen fra 0-10).

Heldigvis er det overordnede billede, at den samlede be-
dømmelse - den såkaldte NPS-score - ligger pænt, både 
når vi sammenligner os med andre skovbrugsvirksomheder 
og i en helt generel sammenligning med andre servicevirk-
somheder. 

Gode resultater er naturligvis ikke det samme, som at alle 
er fuldt tilfredse og frem for alt må de aldrig blive en so-
vepude – vi er derfor meget ambitiøse med hensyn til sti-
gende medlemstilfredshed, som et helt centralt mål i vo-
res strategi.
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Udviklingen i medlemsgrundlaget opgjort pr. 30.06. de seneste 
5 år. Det fremgår, at antallet af medlemmer er let sivende – 
mens arealet er støt voksende.

Medlemstilfredshed opgjort efter den særlige ’NPS-score’ 
der teoretisk går fra – 100 til + 100. Alt under 0 (nul) er ikke 
tilfredsstillende, Vi har en meget ambitiøs målsætning om, at NPS 
gennemsnit skal være ’mindst 40’ – og det når vi netop ovenfor

Medlemsskab Pyntegrønt Juletræer
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Strategi
Vi arbejder med 5-årige strategiske rammeplaner og præ-
senterede i forbindelse med sidste års lancerering af vores 
nye strategi et ’Strategisk Hus’ der illustrerer, hvilke strate-
giske perspektiver, vi arbejder med. I nedenstående udgave 
af ’Huset’ – kan man se, hvilke områder, vi har haft særligt 
strategisk fokus på i år. 

 
Det strategiske hus afspejler samtidig den store forskellig-
hed i vores aktiviteter – der er langt fra en skovtur for med-
lemmer til en afsætningsstrategi for juletræer. Og begge 
dele er langt fra det politiske arbejde for at sikre skovflisens 
fortsatte rolle i energisystemet. 

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 gan-
ske fornuftigt niveau, er det et meget ambitiøst mål, som vi 
arbejder på fra mange forskellige vinkler, hvoraf den aller-
mest grundlæggende er vores mission: 

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!

Med det afsæt er nogle af de konkrete fokusområder, vi har 
arbejdet strategisk med:

Medlemmer: 
• Udvikling af ny medlemsportal – Minskov bliver den 

fremtidige platform for medlemskommunikation.

• Stærkt forøget aktivitet på de sociale medier (Facebook, 
LinkedIn og Instagram). 

Entreprise: 
• Digitalisering og optimering af tværgående geografisk 

maskinstyring.
• Digitalisering af arbejdsprocesser – så maskinførerne lø-

bende kan opdatere vores systemer med data.

Det åbne land: 
• Udvikling af klima- og sponsorskovkoncepter til attrak-

tive medlemstilbud.

Råtræ: 
• Optimering af aptering af smådimensioneret tyndingstræ 

– som alternativ til flis.

Flis: 
• Intensiv politisk indsats for at forklare politikere og an-

dre beslutningstagere, at dansk skovflis er en anvendelig 
og ansvarlig ressource, som det vil være ’madspild’ ikke 
at udnytte -  også efter 2030.

Hver for sig vil disse skridt føre os i den rigtige retning – og 
tilsammen er det vores overbevisning, at de vil udvikle for-
eningen til et endnu bedre sted at være medlem og få fag-
folkenes hjælp til driften af din ejendom.

Du kan læse mere om udvalgte indsatsområder i den sær-
skilte artikel ’Strategisk fokus’.

 
 

Hvad udad v indes - må ikke indad tabes!

Partneraftaler

Organisation Administration Værktøj | IT Skovdyrkerne

Skovdyrkernes fælles strategi

Entreprenørvirksomhed

Mission

Skovplantning og 
bevoksningspleje

Det åbne land

Råtræ

Flis

Pyntegrønt

Juletræ
er

Mest tilfredse og loyale
Medlemmer

Rådgivning

Forretning

Et af de store benspænd vi møder i kommunikationen 
omkring bæredygtig biomasse, er den manglende forståelse 
for, at dansk skovflis er resttræ, der ikke har anden 
anvendelse – og som alternativt rådner nyttesløst op uden, 
at den CO2, der afgives fortrænger fossil. Vi har øget 
aktiviteten på de sociale medier for igen og igen at fortælle 
den nødvendige historie.

Skovdyrkernes strategiske hus – med lysegrønt er fremhævet 
de områder, vi særligt har arbejdet med siden sidst.
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Organisation og personale 
Efter et par år med ro på bagsmækken, blev det igen i 2021 
tid til at justere holdopstillingen. I transfervinduet har vi 
sagt farvel og tak for denne gang til:

•  Forstfuldmægtig Katrine Bang Hauberg – som takkede 
af efter mere end 10 år og nu spiller for Herning Kom-
mune.

•  Skovfoged Jeppe R. Jeppesen – som takkede af efter 4 
år og nu spiller i udlandet.

Mens vi omvendt har sagt velkommen til:

•  Forstfuldmægtig Nicklas Eugene Kirk Ibsen – forstkan-
didat, kommer fra en stilling i Esbjerg Kommune. 

•  Skovfogedassistent Jacob Dissing – skov- og land-
skabsingeniør, kommer fra en stilling i Naturstyrelsen.

•  Skovfogedassistent Christian Kragh – skov- og land-
skabsingeniør, nyuddannet.

•  Skovfogedelev Casper Herman Sørensen – skal være 
hos os det kommende år.

Med ansættelsen af en ekstra 
skovfoged, er vi nu i alt 15 skov-
brugsfaglige samt 3 administra-
tive medarbejdere. Det giver en 
god og robust platform med et 
godt mix af kompetencer og pro-
filer og vi synes, som altid, at vi 
stiller med ’skovens bedste hold’. 

Endelig er det værd at bemærke, 
at vi i år har fejret et 25 års ju-
bilæum for skovfoged Chresten 
Møller Petersen, der hermed net-
op har været ansat i foreningen 
halvdelen af sit liv!

Bestyrelsen
Der var på den ordinære generalforsamling i efteråret 2020 
ingen ændringer i bestyrelsen, som efter generalforsam-
lingen igen konstituerede sig med Jørn Bertelsen, Kidbæk 
som formand. 

Arbejdet i bestyrelsen har i den 
forløbne periode haft strategi-
implementering som et naturligt 
omdrejningspunkt. Men også for-
eningens kapitalforvaltning, risi-
kohåndtering samt forholdene i 
De Danske Skovdyrkerforeninger 
og til Dansk Skovforening har væ-
ret vigtige temaer.

På den kommende generalfor-
samling afgår Jens Dicksen Jen-
sen, Nørbæk Plantage efter tur. 
Efter 6 år i bestyrelsen har Jens 
Dicksen valgt ikke at genopstille. 
Bestyrelsen takker i den anled-
ning for en kompetent og enga-
geret indsats.

Økonomi
Foreningens samlede økonomi afspejler en god og sund 
drift svarende til vores målsætning om smalle avancer. Ef-
ter mange år med positive resultater er foreningen velkon-
solideret og yderligere konsolidering er derfor ikke et mål i 
sig selv. Derimod sigter vi efter et overskud på niveau 0,5-
1,0% af omsætningen. Henset til den indsats og risiko, vi 
løber på flere forretningsområder, er det meget smalt, men 
kombinerer man med den pæne egenkapital, opfatter vi det 
som et forsvarligt minimum. 

Ser man nærmere på udviklingen de seneste tre år afspej-
ler tallene en organisk vækst i aktivitetsniveauet, som på 
trods af, at vi oplever os i en højkonjunktur på flere for-
retningsben, godt kan tænkes at være vores ’nye normal’. 

Hovedtal (1.000 kr) 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Omsætning 126.554 121.173 130.523

Overskud (efter skat) 2.433 905 1.924

Overskud (før skat  
- korr. for formuepleje)

940 1.250

Egenkapital 17.219 18.124 20.048

 
De seneste tre års økonomiske nøgletal afspejler en solid 
økonomisk udvikling. Et nyt nøgletal ’Overskud før skat 
korrigeret for formuepleje’ er indført fra 2019.

 
De nærmere detaljer for 2020-2021 fremgår af årsrappor-
ten, men umiddelbart springer tre forhold i øjnene:
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’Hvis det ikke er gået 
i stykker, skal man 
ikke reparere det’ – er 
opskriften på en solid 
indsats igennem 25 år.

Efter 6 år i bestyrelsen 
afgår Jens Dicksen 
Jensen, Nørbæk 
Plantage efter tur 
på den kommende 
generalforsamling 
– og modtager ikke 
genvalg



Skovdyrkerforeningen Vestjylland - Beregning 2020-2021    7

•  Rekordomsætning og et nydeligt resultat på bundlinien 
efter skat – hvorefter egenkapitalen runder de 20 mkr.

•  Det nye nøgletal, der viser ’Overskud før skat korrigeret 
for formuepleje’, Dette nøgletal blev netop indført i for-
bindelse med aktieinvesteringen sidste år, således at re-
sultatet af foreningens drift fremgår tydeligt og adskilt 
fra resultatet af formueplejen.

•  Netop formueplejen har givet et ekstraordinært heldigt 
afkast på 796 tkr i regnskabsåret –akkumuleret 980 tkr 
siden investeringen på 2.000 tkr i foråret 2020. Med 
dette afkast har vi opfyldt målet om, at den aktive for-
muepleje skulle balancere de negative indlånsrenter på 
den likvide egenkapital. Godt og vel.

Vores sigtepunkt er overskuddet på 1.250 tkr (uden virk-
ning af formuepleje) som svarer til en overskudsgrad på 
0,96% og altså ’lige i plet’ i forhold til vores målsætning. 

Selv om det samlede økonomiske resultat er tilfredsstillen-
de, kan vi dog konstatere, at henset til indsats og risiko er 
vores indtjening på visse forretningsområder ikke helt mål-
svarende – især må vi konstatere, at det i øjeblikket er ’for-
eningen snarere end forretningen’ når vi ser ind i områder 
som afsætning og håndtering af juletræer og pyntegrønt. 
Det samme er tilfældet med små entreprenøropgaver, hvor 
der ikke følger anden omsætning med – og dem løser vi 
ganske mange af.
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Strategisk fokus
Vores strategi ’Hvad udad vindes, må ikke indad tabes’ har et stenhårdt fokus på med-
lemstilfredshed. Vores mission ’Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side’ er også 
et kald om at skabe værdi for medlemmerne. Det gør vi på mange forskellige måder – her 
beskriver vi nogle af de større projekter, vi arbejder med lige nu.

Minskov
Minskov.dk er Skovdyrkernes nye medlemsportal. Det bli-
ver her, hvor man som medlem kan logge på egen PC (eller 
mobil) og finde alle de relevante oplysninger, som Skovdyr-
kerne har liggende.

Det drejer sig bla. om dokumenthåndtering af:

•  Skovkort og bevoksningsliste (hvis disse er udarbejdet).
•  Besøgs- og aktivitetsrapporter.
•  Faktura, afregning og kontoudtog.
•  Certificeringsdokumenter (hvis skoven er certificeret).
•  Forsikringsdokumenter (hvis man har skoven forsikret 

hos Skovdyrkerne).
•  Andre dokumenter (hvor dette er aftalt).

En anden væsentlig funktionalitet bliver, at du som medlem 
kan få et indkig i de aktivitetsdata, vi har liggende for plan-

lagte projekter omkring fx hugst, tilplantning, juletræer og 
pyntegrønt. Disse data opdateres ’real-time’ i takt med, at 
vi arbejder i systemerne – og i takt med digitale indmeldin-
ger fra vores entreprenører.

Systemet er allerede klar nu til brug i version 1.0 – vi er fær-
dige med at teste udrulle hen over efteråret med general-
forsamlingen som startskud.

Certificering
Skovdyrkerne har arbejdet med skovcertificering siden 2010 
og i Vestjylland har vi tilbudt gruppecertificering af skove 
siden 2012 – så hvorfor er det et prioriteret indsatsområ-
de lige nu?

Det er på grund af ... ’tiderne’. 

De sidste 10 år har vi haft armene ned langs siden i forhold 
til certificering, fordi vi egentlig synes der er regulering, re-
striktioner og administration nok. Det har også været vo-
res vurdering, at for langt de fleste ejendomme, har de eks-
tra indtægter fra salg af certificeret træ ikke stået mål med 
omkostninger og restriktioner. Og hos Skovdyrkerne er det 
hensynet til ejerne, og ikke vores egne forretningsmæssige 
ambitioner, der driver udviklingen.

Men den aktuelle udvikling i skovbruget viser, at: 

•  Verden ændrer sig – og verdens forbrugere, som ikke 
længere kun er en generation eller to fra praktisk jord-
brug er bekymrede. De stiller stigende krav til bæredyg-
tighed.

•  Det gør politikerne også – og i hele diskussionen om, 
hvorvidt skove skal lægges urørt som eneste forvalt-
ning, eller om skovbruget er i stand til en ansvarlig og 
langsigtet bæredygtig drift, er skovcertifikater en vigtig 
dokumentation.

•  Træmarkedet ændrer sig – forbrugerne stiller krav til de-
res møbler, huse og andre trævarer, og kravet arbejder 
sig baglæns i værdikæden og ud på skovbunden.



Skovdyrkerforeningen Vestjylland - Beregning 2020-2021    9

•  På den korte bane er tillægget for certificeret træ for-
doblet – på den lange bane, kan man meget let forestil-
le sig, at industrien i et velforsynet marked vil priorite-
re certificeret træ. Det kunne fx være i forbindelse med 
det næste store stormfald?

På den baggrund har bla. Dansk Skovforening taget aktiv 
stilling – og opfordrer deres medlemmer til certificering. Så 
langt går vi ikke - men vi kommer til at arbejde meget ak-
tivt med information og vi er i gang med at udvikle og im-
plementere digitale processer, der skal gøre certificering og 
det medfølgende dataflow så enkelt og billigt som muligt.

Vi kan i øvrigt konstatere, at mange af vores medlemmer har 
læst den samme skrift på væggen og alene en certificering af 
de ejendomme, der allerede har besluttet sig, vil mangedob-
le vores skovcertificerede areal i løbet af det kommende år. 

Klimaskov og sponsorskov
Skoven er et fantastisk sted og plantning af ny skov giver 
en lang række fordele, både for den lodsejer, der planter - 
og for det omkringliggende samfund.

Lodsejer får glæden ved en skov, der kan producere træ 
og samtidig giver herlighedsværdi, der både omfatter land-
skabskvalitet, nye rammer for biodiversitet samt forbedret 
jagt og andre naturoplevelser.

Men lodsejer er ikke alene om glæden af den nye skov. 
Mange af de fordele, som lodsejer høster, bidrager også til 
den fælles samfundsnytte, der også omfatter andre ‘øko-
systemtjenester’ som  klima – skoven er en fantastisk CO2 
støvsuger – opsamling af kvælstof, grundvandsbeskyttelse 
og øgede muligheder for friluftsliv.

På grund af de mange samfundsmæssige fordele har der 
længe været offentlige tilskudsordninger til skovrejsning. 
Inden for de senere år er der tillige opstået en interesse 
fra erhvervslivet og fra private donorer om at bidrage til 
mere skovrejsning. Fra erhvervslivets side kredser interes-
sen naturligvis også om ‘klimakompensation’ – altså mu-
ligheden for at opnå klimaneutralitet for hele eller dele 
af virksomhedens produktion - gennem skovsponsorater. 

Interessen for skovsponsorater er derfor steget markant in-
den for de seneste år, både nationalt og internationalt. Det 
har resulteret i forskellige modeller og koncepter, mange 
med entydigt fokus på klimakompensation. Nogle af dis-
se kampagner går ganske vidt med hensyn til at tage æren 

for klimavirkningen – til tider også længere end der er be-
læg for. I Danmark er der særlige regler for opgørelse af kli-
maeffekt for skove – de såkaldte LULUCF-regler – der bla. 
indebærer, at al skovtilplantning indgår i det samlede dan-
ske klimaregnskab, og at man derfor ikke umiddelbart som 
individuel aktør kan tage ‘retten til den konkrete klimavirk-
ning’ for et planteprojekt.

Andre aktører vælger blot at markedsføre, at de økonomisk 
bidrager til ny skovrejsning – og altså til en bredere nytte-
værdi. Her er risikoen for, at man som lodsejer kan komme 
i klemme, og måske uforvarende blive medinddraget i an-
klager om ‘grønvask’ meget mindre.

Efter et grundigt forarbejde har Skovdyrkerne Vestjylland 
nu mulighed for at tilbyde både rådgivning om – og ikke 
mindst formidling af - forskellige former for sponsorater til 
at billiggøre drømmen om at plante ny skov. Vi arbejder p.t. 
med to forskellige modeller, men fælles er:

• Skovdyrkerne sikrer troværdigheden af sponsor og af, at 
der fx ikke gøres uretmæssig klimavirkning gældende.

• Skovdyrkerne har kontakten til sponsor og sikrer, at pro-
jektet lever op til de stillede krav.

• Skovdyrkerne er den faglige garant i forhold til sponsor 
for, at der laves gode solide projekter, som ikke bare er 

Vores nye samarbejde med erhvervssponsorer giver 
attraktive muligheder for tilskud til skovrejsning. Især er 
der bedre muligheder i forbindelse med plantning af nål 
– som der gennemgående plantes for lidt af i de vestjyske 
skovrejsninger.
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træer, der stikkes i jorden, men velanlagte kulturer, som 
vedligeholdes og udvikler sig til varig skov. 

Vi er i gang i praksis og har efter systemudvikling og test 
gennemført de første projekter her i foråret 2021. Vi har 

ikke markedsført vores nye sponsorskove endnu, men det 
er meget attraktive modeller og vi forventer, at vi i 2022 
kommer til at mangedoble aktiviteten. Vi har etableret en 
ganske betydelig finansieringsramme, og som altid har vo-
res medlemmer naturligvis prioriteret adgang.
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Forretningsområderne
Selv om skovdyrkning naturligvis er en fællesnævner – er det i virkeligheden en meget 
sammensat forretning, vi driver. Der er stor forskel på drivkræfterne bag de forskellige 
forretningsområder – og igen i år, er der også stor forskel på, hvilken tilstand de aktuelt 
befinder sig i.

Planter og kulturarbejder
Vi har i år haft et mildt og medgørligt forår – det gav en 
dejlig arbejdsro til at få en rekordstor mængde planter i jor-
den. Aktiviteten var omtrent ligeligt fordelt på de to ben:

• Gentilplantning efter afdrifter i skoven
• Skovrejsning i det åbne land

Gentilplantning efter afdrift er relativt konjunkturafhæn-
gig og følger ofte i hælene på gode træpriser – eller i hæle-
ne på tørke og barkbiller! Heldigvis et det i denne omgang 
mest det første, der driver tingene, og i forlængelse af de 
flotte hugstudbytter er der også god interesse for at gen-
kultivere med robuste produktionsskove.

Mere skovrejsning til klima, gavntræ og glæde – er en af 
de dagsordener, som både offentlige beslutningstagere og 
private lodsejere er enige om. En stor interesse kombineret 
med gode tilskudsmuligheder – fra både staten og private 
sponsorer – har resulteret i vores største sæson nogensin-
de i det åbne land, hvor vi har rejst omkring 150 ha ny skov. 

Ser vi på træartsvalget i hvert af de to ben – er der meget 
stor forskel.

• Træartsvalget ved gentilplantning er, efter en længere 
årrække, hvor der er plantet meget løvtræ i plantager-
ne fokuseret på produktionstræarterne i nål – som også 
giver robuste og billige kulturer uden for meget hegn.

• I skovrejsningsprojekter, hvor der normalt plantes med 
statstilskud er det overvejende løvtræ, der anvendes – 
og drivkraften er her, desværre, især det højest opnåe-
lige tilskud frem for hensynet til den langsigtede skov-
udvikling.

Vi arbejder både politisk og i praksis for, at skovopbygning 
og træartsvalg skal styres af den enkelte skovejers drifts-
formål, snarere end af tilskudstænkning.

Flis
Gennem de sidste 20 år har dansk skovbrug opbygget en 
meget effektiv værdikæde til at forsyne den grønne omstil-
ling med bæredygtig biomasse. Anvendelsen af biomasse 
har været et af de helt store brækjern til udfasning af kul. 

Vellykket – og vel renholdt – skovrejsning i første vækstsæson. 
Man kan næsten fornemme tilvækst og frodighed!

Træartsfordeling nyplantninger forår 2021. Hovedparten af 
de 38% løvskov plantes i forbindelse med skovrejsningerne 
– hvor der ud fra en dyrkningsmæssig betragtning 
plantes for lidt nål. Der plantes i øjeblikket for lidt af både 
nordmannsgran og nobilis, mens plantning til energiskov er 
helt ubetydende.
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Det er sket langt hurtigere i Danmark end de fleste andre 
europæiske lande og Danmark har med sit meget veludbyg-
gede fjernvarmesystem haft et fantastisk grundlag for både 
hurtig omstilling og effektiv udnyttelse.

Selv om udbygning af sol og vind går utroligt hurtigt, spil-
ler biomasse stadig en større rolle i den samlede energifor-
syning end disse to energikilder til sammen.

Desværre er flismarkedet ramt af to samtidige og væsent-
lige ulykker, der har stor betydning på både den korte og 
den lange bane.

• Politikerne har fravalgt flis som en langsigtet løsning – 
omstilling til flis er stoppet og forbruget toppet. Det er 
det værste på den lange bane.

• Markedet er stærkt påvirket af billig importflis – ikke 
mindst ’billetræ’ fra Tyskland, der er ’solgt’ til forærings-
pris og efter uhørt billig transport ender ’langt oppe i 
Jylland’ til priser, der ligger under det niveau, hvor dansk 
skovflis kan levere en fornuftig bundlinie i skoven. Det er 
det værste på den korte bane.

Virkningen af de to mekanismer smelter sammen i et mar-
ked, hvor forbruget er sivende, en stigende andel af forbru-
get importeres og den danske skovflis er presset på både 
flow og pris. Ser vi på priskurven for de sidste 10 år frem-
går det, at toplinien er faldet 8% i løbende priser, mens det 
med en stigning i omkostningerne ansat til blot 1% om året, 
svarer til et realprisfald på 16%.

Tager man udgangspunkt i en rm flis leveret på varmeværk 
til en afregningspris på fx 125 kr/rm i starten af perioden 
er det løbende prisfald på ca. 10 kr/rm, mens det reale er 
på 20 kr/rm. 

Hvis skovens dækningsbidrag som udgangspunkt var på ni-
veau 35 kr/rm, modsvarer prisfaldet en reduktion i dæk-
ningsbidraget på over 30%. Det er en meget markant for-
ringelse af en af de vigtigste produktionsgrene i skoven 
– som har været med til at give det aktive skovbrug et mar-
kant løft ved at muliggøre rettidig tynding i unge bevoks-
ninger, indplantning af hurtigtvoksende ammetræer med 
hurtigt hugstudbytte efter 10-15 år og effektiv tynding 
også i de mange blandingsbevoksninger, der er anlagt de 
sidste 20 år.

Mens driftsøkonomien er forringet, er kravene til flisens 
bæredygtighed steget markant. Der er i dag krav om 100% 
sporbarhed. Forud for fældning foretages risikoscreening 
for sårbar natur, og der skal redegøres for klimavirkningen. 
Senest implementeres her i 2021 EU’s nye VE-Direktiv med 
skærpede krav, der bla. indebærer, at det ikke længere et 
muligt at levere flis fra rydning af læhegn og andre beplant-
ninger, hvor der ikke gentilplantes.

Vi indrømmer gerne, at de nye krav kan være bureaukrati-
ske og til tider kan føles lidt snævre. Men vi er faktisk gla-
de for, at den grundige varedeklaration godtgør, at den flis 

Prisudvikling for skovflis de sidste 10 år – aktuelt er prislejet 
som ’efter et stort stormfald’ og skovens bundlinie er presset.

Flisen spiller en stor rolle i skovdyrkningen – her nytyndet 
bevoksning med bøg, lærk og skovfyr. Lærken har bidraget 
til en vellykket etablering og til en turbostart på skovens 
klimanytte. Men nu skal den væk inden den klemmer bøgene 
– og flis er eneste afsætningsmulighed.
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vi leverer, er ansvarligt og bæredygtigt produceret og at 
den bærer en meget markant klimaeffekt med en fossil for-
trængning på over 95%.

Vi indrømmer gerne, at de nye krav 
kan være bureaukratiske og til tider 

kan føles lidt snævre. Men vi er 
faktisk glade for, at den grundige 

varedeklaration godtgør, at den flis vi 
leverer, er ansvarligt og bæredygtigt 

produceret, og at den bærer en 
meget markant klimaeffekt med en 

fossil fortrængning på over 95%.
 
 
Råtræ
Mens flismarkedet har været trist – er træmarkedet i hopla. 
Vi så gode takter i 2018-2019, men blev slået tilbage af det 
massive overudbud af ’billetræ’ i forlængelse af 2018-tør-
ken og de efterfølgende voldsomme angreb af typograf-
biller flere steder i Europa. Allerede ’inden Corona’ så vi 
tendenserne til et rebound i priserne, og efter lidt turbu-
lens i 2020, opleverede vi i foråret 2021 et historisk boom i 
forbindelse med den hysteriske genåbning af verdensøko-
nomien. Her var det normalt relativt rolige og træge træ-
marked afløst af ’børsstemning’ med ekstremt stor efter-
spørgsel og hyppige prisstigninger.

Prisudviklingen kan i nogen grad aflæses i statistikkerne i 
Dansk Skovforenings prisstatistik, som baserer sig på ind-
beretninger fra foreningens medlemmer. Her ses de sene-
ste års prisudvikling for rødgran korttømmer – et af vores 
hovedprodukter.

Prisstatistikken viser tydeligt de vigtigste tendenser, både 
sivningen i anden halvdel af 2019, udsvingene i 2020 og 
den markante stigning i 2021. Men det er vanskeligt at 
lave retvisende statistikker for handel med træ – og det 
ses meget godt, når man sammenligner det udsnit af virke-
ligheden, som statistikken viser, med det samlede billede. 

• For det første er mængderne trods alt beskedne i forhold 
til det samlede marked.

• Der er kun tale om ét sortiment – selv om det er det vig-
tigste

• Træ er ikke en standardvare – markedet glider på krav til 
både dimension (topdiameter) og kvalitet afhængig af, 
hvor på udbuds-efterspørgselskurven vi befinder os.

 

Fx var en af de markante drivere i efterspørgslen i foråret 
2021 eksporten til Fjernøsten. Her efterspørger man store 
dimensioner, hvor der ikke er alt for skarpe kvalitetskrav og 
hvor træarten er af mindre betydning. Det giver mulighed 
for bla. afsætning af stort og groft træ, også i arter som 
grandis og nobilis, til gode priser. Den største værdi ligger 
her faktisk ikke i, om man får 10% eller 15% mere i pris - 
men i at varen overhovedet er salgbar til gavntræ.

Prisudvikling for rødgran korttømmer – et af 
hovedprodukterne fra plantagerne – fra 2017 til 2021.

Stortdimensioneret sitka af ’yderst middelmådig kvalitet’ – 
solgt til toppris til eksport ...
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Også i den anden ende af dimensionerne, spiller andre for-
hold end prisen en vigtig rolle. Når man kan arbejde med 
korte effekter helt ned til topdiameter på 10 cm, er der mu-
lighed for at udtage gavntræ i bevoksninger, hvor vi ellers 
kun ville kunne tynde til flis. Og med den nuværende kom-
bination af gode træpriser og dårlige flispriser – gør det en 
kæmpe forskel.

Man kan derfor ikke aflæse eller sammenligne skovens øko-
nomi ud fra en prisstatistik; den giver et overordnet ind-
tryk, men det sande billede ligger i mulighederne for – og 
ikke mindst evnerne til – at optimere det samlede netto-
udbytte. 

Vi ser med forsigtig optimisme på udviklingen på træmar-
kedet. Hysteriet fra foråret har lagt sig og der arbejdes lidt 
mere forsigtigt med eksporten. Men selv om vi nok tidvis 
vil opleve lidt uro og måske priskorrektioner, er vores vur-
dering, at det langsigtede marked er sundt.

En vigtig del af det fremtidige marked vil være levering af 
certificeret træ. Der er en betydelig  efterspørgsel og mar-
kedet er i øjeblikket villig til at betale tillæg på 20-30 kr pr. 
m3. På mindre ejendomme med begrænset og måske spo-
radisk hugst er det ikke tilstrækkeligt til at dække omkost-
ninger og bindinger, men det er ikke urealistisk, at vi ser 

ind i en verden, hvor certificering kan blive et krav for mar-
kedsadgang.

Som det fremgår andetsteds i denne beretning, er vi derfor 
allerede i fuld gang med både at øge informationen om cer-
tificering og udrulle PEFC certificering på en række ejen-
domme.

Pyntegrønt
De seneste års udvikling i pyntegrøntsmarkedet har været 
’småt fremad’ for hovedproduktet, nobilis til håndbuketter, 
kranse og dekorationer. For sideprodukterne nordmanns-
gran og bjergfyr har vi noteret tilbagegang i efterspørgslen.

Fremdriften for nobilis skyldes ikke en øget efterspørgsel – 
den er let sivende, bla. på grund af den demografiske ud-
vikling på det dominerende tyske marked. Derimod er ud-
byttet reduceret, fordi der i en årrække blev plantet for lidt. 
Derfor er aldersklassefordelingen præget af en overvægt 
af gamle bevoksninger, der er på vej ud af produktion – og 
yngre kulturer, der ikke er i produktion endnu. Dermed bli-
ver afsætningen for de gode regulære bevoksninger i den 
højtydende aldersklasse 10-20 år ganske fornuftig.

Markedsbalancen har gennem de senere år da også givet 
små, drypvise prisstigninger. Set fra skovens side, må vi dog 
også konstatere, at de stigende produktpriser mest er gået 
til at dække stigende oparbejdningsomkostninger. Det er 
glædeligt for den europæiske økonomi, at der er stigende 
lønninger i Baltikum, Polen og Rumænien, men det betyder 
også, at der skal højere lønninger til at tiltrække sæsonar-
bejdere til det hårde arbejde i grøntet.

Med denne optakt, havde vi gerne set business as usual for 
grøntsæsonen 2020. Men 2020 var naturligvis ikke et nor-
malår, heller ikke i vores branche, og naturligvis var det co-
rona-situationen, der kastede skygger og usikkerhed over 
både markedet og mandskabssituationen. Den usikkerhed 
prægede markedet, der agerede sent og nervøst. Vi arbej-
dede med ultrakort planhorisont og fik da også afbestillin-
ger på grønt, vi allerede havde sat saksen i – fordi et krans-
binderi lukkede ned på grund af udbrud af Covid-19, men 
alt i alt endte vi stort set med den sæson, vi havde håbet 
på og planlagt efter:

• Der var udsolgt de regulære partier af nobilis – og vi fik 
klippet godt i bund i de høstede bevoksninger.

• Vi fik en lille prisstigning – og meget få reklamationer.
• Markedsafslutningen var fin – der var ikke udisponeret 

grønt tilbage i markedet ved slutfløjt.

Tynding i smådimensioneret rødgran. Bemærk dimensionen 
på tyndingstræet i forhold til den stående bevoksning. Det er 
tyndt træ, men med en gavntræandel på 30%, er bundlinien 
bedre end ved en flistynding. Bemærk også de markante 
kronvildtskader – men det er en anden historie...



Vores forventninger til sæson 2021 er en nogenlunde sta-
bil fortsættelse af udviklingen fra 2019 – fra inden verden 
gik af lave. 

Juletræer
Bedømmelsen af juletræsmarkedet har alt for længe ligget 
i lejet ’uændret træls’ – og når man bladrer tilbage i årsbe-
retninger, markedsvurderinger og prisanalyser, er det ef-
terhånden længe siden, at der har været noget at smile af.

Der var da også langt imellem smilene i optakten til jule-
træssæsonen 2020. Selv om man godt kunne have en for-
sigtig indledende analyse af, at en jul med restriktioner på 
både rejser og samvær ville kalde på ’hjemlig familiehygge 
omkring juletræet’ – var der alt for stor risiko for uoversku-
elig nedlukning af salgsstederne til, at kunderne ville lægge 
sig fast på den fulde mængde.

Der blev derfor købt ultraforsigtigt ind og de i forvejen dår-
lige vilkår for producenterne – stram markering og lave pri-
ser – var under fuldt pres fra nervøse indkøbere.

Nervøsiteten var velbegrundet – for sæsonen bevægede sig 
på en knivsæg, hvor tingene flere gange var ved at tippe 
til den forkerte side, bla. med nedlukning af salgsstederne 
i Frankrig i november. Heldigvis valgte de europæiske re-
geringer at løsne grebet en smule og ’frede julen’ – og da 
det gik op for markedet  i anden halvdel af november, blev 
speederen trykket helt i bund på både salg, oparbejdning 
og logistik.

Det var et kæmpepostyr, men undervejs indløb der heldig-
vis også små prisstigninger og lidt mere ’gik med til prisen’. 
Det var nok mere udtryk for en akut markedssituation end 
for et mere strukturelt skifte i markedet – men det var med 
til at sikre ’stort set udsolgt fra Danmark’ og det var med til 
at sætte et plaster på såret hos nogle producenter.

Heldigvis gik det godt for næsten alle – bortset fra nogle 
få punktnedslag, hvor salgssteder blev ’corona-lukket’ var 
detailsalget godt og langvarigt. Det betyder, at også vo-
res kunder fik udsolgt – og det er det bedste startpunkt for 
den kommende sæson.

- så det der var at smile af i 2020, var især, at katastrofen 
blev undgået!

Kigger vi frem mod sæson 2021, er der måske spæde tegn 
på nye tider. Den tyske produktion er for nedadgående og 
man kan også notere, at der er lidt færre små træer i mar-
kedet. Men ser vi på det nære, høster vi i øjeblikket af de 
største anlægsårgange i Danmark. Kampen om prisstignin-
ger foregår fra hushjørne til hushjørne og vi må desvær-
re konstatere, at de små prisstigninger, vi til tider opnår 
– kommer til at fordampe i stigende omkostninger til bla. 
paller og net.

Vi noterer dog nu med tilfredshed, at det trods alt er pris-
stigninger, vi diskuterer med vores kunder – frem for det 
modsatte.

Ud over selve produktionen, holder vi et nervøst øje med 
priser og muligheder for fragt. Transport og logistik er en 
vigtig del af sæsonen, og post-corona er priserne stigende 
– og usikkerheden større. Her kan vi, sammen med produ-
center og kunder, risikere at komme til at opleve betydeli-
ge udfordringer.
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Højtydende nobilis-bevoksning i sin bedste alder. Med en 
dokumenteret produktion på over 8.000 kg/ha pr. år over de 
seneste 3 år yder denne bevoksning et attraktivt netto, som 
man ikke ser i ret meget anden planteproduktion.




