ÅRET
2005 - 2006
For første gang i flere år har vi kunnet skrive en årsberetning med tegn på optimisme:
• Ejendomsskatten på skov er halveret. Endelig.
• Træmarkedet går den rigtige vej. Endelig.

Vi håber at den politiske forståelse og det spirende håb på træmarkedet fortsætter. Vi håber at dette er et vendepunkt og at skovbruget igen er på vej frem.

For Skovforeningen har 2005/2006 været det første år naturejerorganisation, formelt set.
Vi har dog i mange år arbejdet politisk for at beskytte ejendomsretten også på ubevoksede
arealer, fx i reglerne om adgangsret og om Natura 2000 (begge i Naturbeskyttelsesloven).
Senest har vi fået åbnet for miljøbetinget tilskud og tilskud til overgang til økologisk drift
(begge under Landbrugsloven) på ubevoksede fredskovspligtige arealer. I øjeblikket arbejder vi på at ændre reglerne om rydningspligt på ubevoksede arealer og bekæmpelse af
bjørneklo. Desuden hjælper vi ejerne med konkret rådgivning på arealerne, se side 13-14.

Både når Skovforeningen arbejder med skov- og naturarealer, er vores mål de samme:
• At fastholde lodsejernes ejendomsret og handlefrihed.
• At sikre økonomisk bæredygtige rammevilkår for skov og natur i Danmark.
• At fremme ejernes muligheder for at bevare og udvikle deres naturværdier.

Niels Reventlow
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POLITIK
Skovforeningen vil sikre skovejerne
handlefrihed og økonomisk bæredygtige rammebetingelser

SKAT PÅ SKOV
Ejendomsskatten halveret

Generationsskifte skal stadig løses

Skovforeningens årelange kamp for en reduktion i
ejendomsskatten på skov bar frugt i 2005.

Skovene er stadig urimelig hårdt ramt af skatten
på generationsskifte. Skovforeningen arbejder på
også at få lempet dén.

I finansloven for 2006 fik de selvstændigt vurderede skove (3/4 af Danmarks skovareal) nedsat
deres amtskommunale grundskyldspromille fra 10
til 1.
Det medførte at de private skoves samlede
ejendomsskat (inklusive de primærkommunale
ejendomsskatter) blev reduceret med cirka 40
millioner kr, svarende til en halvering. I gennemsnit er skattelettelsen over 110 kr/hektar.
Skattelettelsen kom efter regeringsgrundlagets
mål om at forbedre skovbrugets økonomiske
rammevikår (februar 2005) og et udvalgsarbejde
om skovbrugets økonomi (juni 2005).
Skovejerne kommer til at mærke skattelettelsen i 2006-opkrævningens 2. rate som bliver
usædvanligt billig.
For Skovforeningen er det en kulmination af mange års arbejde for at få mindsket ejendomsskatterne på skov.
Overfor Folketingets politikere har vi argumenteret for urimeligheden af disse skatter og dokumenteret deres skader på skovenes bæredygtighed.
Vi arbejder videre for at få skovenes ejendomsskat fjernet helt. Dansk skovbrug er stadig
handicappet i konkurrencen med fx Sverige, Norge, Finland og Tyskland som stort set ikke beskatter produktionsjord.
Hvis man vil deltage i globaliseringen, og det
vil den danske regering, så hører det med at tilpasse de danske produktionsvilkår til udlandets.

Justitsministerens arvelovsudvalg har afgivet betænkning i 2005. Den forholder sig ikke specifikt til
de økonomiske problemer ved familieoverdragelse af virksomheder.
Sammen med Dansk Landbrug, Patriotisk Selskab og Danske Godser og Herregårde søger vi
politisk forståelse for nedslagsregler for erhvervsaktiver.

Opdelt vurdering tilbage
Skovforeningen får genindført reglen om opdelt
vurdering mellem egen bolig og resten af ejendommen. Reglen kan blandt andet bruges ved
generationsskifte af skovbrug.

I 2001 fjernede Skatteministeriet reglen om at
opdele vurderingen af en ejendom i den del der
udgør ejerens bolig og den øvrige del.
Skovforeningen protesterede fordi reglen bruges i anden lovgivning, fx ved skovbrugets retskrav om henstand med betaling af boafgifter.
Nu har Skatteministeriet taget Skovforeningens protest til efterretning og foreslår reglen genindført. Vi forventer at den vil gælde igen fra den
offentlige vurdering pr. 1. oktober 2006.

BETALING FRA SAMFUNDET
Ordningerne er en del af EU's landdistriktsprogram. De vedrører arealer i landbrugsdrift, og
deres formål er at forbedre miljøet og naturen.
Skovforeningen påpegede overfor Direktoratet
for FødevareErhverv at det er urimeligt at afskære
et landbrugsareal fra samme muligheder som
andre landbrugsarealer, blot fordi arealet også er
pålagt fredskovspligt.
Direktoratet for FødevareErhverv gjorde stor
modstand imod Skovforeningens ønske. Først da
vi rejste sagen overfor Fødevareministeren, blev
bekendtgørelserne ændret.
Skovforeningen er meget tilfreds med ændringen.

Nye og tvivlsomme tilskudsordninger
Skovforeningen er skuffet over de tilskudsordninger der skal følge efter 2004-skovloven. De er så
lidt attraktive for skovejerne at ordningerne måske
ikke kommer til at virke efter hensigten.

De nye tilskudsordninger ventes at få ansøgningsfrist 1. september. Hovedsigtet er at fremme naturnær skovdrift, herunder at konvertere nål til løv.
Ordningerne belønner såkaldte grønne driftsplaner som dels udløser tilskud i sig selv, dels
øger andre tilskud. Det er en fornuftig opbygning.
Men ordningernes øvrige tilskud er for små og for
besværlige til at virke efter den politiske hensigt.
Fx gives kun tilskud til ekstensive kulturer.
Tanken er at ejeren selv må betale meromkostningerne til en kvalitetskultur. Men det kan betyde
at ejeren ikke har noget økonomisk incitament til
etablere løv af høj kvalitet frem for en intensiv
nåletræskultur, og nåleskov kan blive resultatet.
Tilskuddene til anlæg til gavn for friluftslivet er
også små og vil ikke ændre at disse anlæg vil give
skoven et negativt dækningsbidrag. De færreste
skovejere vil derfor gå ind i de projekter.
Grundlæggende savnes bag de nye ordninger
en forståelse for at naturværdier og -oplevelser er
markedsbaserede varer som de private skove kan
levere hvis salget bidrager til ejendommenes indtjening. En omkostningsdækning er ikke nok.

Landdistriktsprogrammet 2007-2013
EU's kommende landdistriktsprogram giver skovbruget nye indtægtsmuligheder.
Skovforeningen skal sikre at programmet gennemføres i Danmark med vide rammer og attraktiv
betaling til skovejerne.

Det nye landdistriktsprogram skal dække perioden
2007-13. Målene er:
• at forbedre konkurrenceevnen i landbruget og
skovbruget
• at beskytte natur og miljø
• at forbedre livskvaliteten for befolkningen og
sprede de økonomiske aktiviteter i landdistrikterne.

Skovforeningen vurderer at vilkårene og beløbene
i de nye ordninger generelt er for lidt attraktive for
skovejerne. Vi tror ikke at ordningerne vil få stor
udbredelse og virke efter hensigten.
Om vi får ret, vil vise sig efter det første års
tilskudsansøgninger. Hvis antallet af ansøgninger
ikke lever op til samfundets forventninger, må
Skov- og Naturstyrelsen lave ordningerne om.

Skovforeningen har under hele udviklingen af
landdistriktsprogrammet understreget at skovbruget har og vil få masser af varer på hylderne som
programmet skal kunne rumme.
Skovbruget kan udvikle både naturværdier og
rekreative værdier til alle tre søjler i landdistriktsprogrammet og samtidig sikre erhvervet tiltrængte
indtægter.

Tilskud til lysåbne arealer i fredskov

Skovforeningen skal nu sikre at gennemførelsen
af landdistriktsprogrammet i Danmark bliver med
så vide rammer at alle skovbrugets muligheder
kan rummes.
Også de økonomiske rammer skal være så
rummelige at maksimal EU-medfinansiering kan
opnås.

Skovforeningen har fået fredskovspligtige arealer i
landbrugsdrift, herunder græsning, med i to tilskudsordninger under Fødevareministeriet.

Fødevareministeriet udelukkede i 2005 fredskovspligtige arealer fra miljøbetinget tilskud og
tilskud til omlægning til økologisk produktion.
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NATURBESKYTTELSE
arter. Den gælder overalt og ikke kun i udpegede
områder.
Men EU-Kommissionen har endnu ikke afklaret beskyttelsens konkrete indhold, og det har
danske myndigheder derfor heller ikke. Måske
kan beskyttelsen ske med nye bekendtgørelser
indenfor gældende love. Eller måske skal der
laves nye love. Sikkert er det dog at artsbeskyttelsen vil indskrænke lodsejernes handlefrihed.

Natura 2000-beskyttelse er i gang
EU's habitatbeskyttelse er nu rykket ud på de
enkelte ejendomme. Skovforeningen arbejder for
at beskyttelsen gennemføres så smidigt som muligt til alle parters bedste.

Skov- og Naturstyrelsen kortlægger og registrerer
nu de beskyttede skovnaturtyper og arter i alle
skove i habitatområderne. Herefter udarbejdes en
Natura 2000-skovplan der beskriver hvordan en
såkaldt gunstig bevaringsstatus skal nås. Alle tab
for ejerne vil blive erstattet.
Habitaterne skal først og fremmest beskyttes
ved frivillige aftaler om den fremtidige drift. Skovog Naturstyrelsens hidtidige udkast til aftaler har
fokuseret meget på valg af metoder, fx med nøje
krav til hugststyrke og anmeldelseskrav ved tyndinger. Aftaler på sådan et grundlag reducerer
ejerne til administratorer der blot skal udføre
Skov- og Naturstyrelsens foreskrevne indgreb.
Det er ikke et acceptabelt udgangspunkt.
Aftalerne bør være målrettede, ikke middelrettede. Styrelsen bør beskrive de ønskede mål og
så lade det være op til ejeren at leve op til dem.

Skovforeningen ser især to problemer: Hvad gør
man ved gradvise forringelser af arternes vilkår,
og hvordan håndterer man indgreb i igangværende aktiviteter?
En vigtig opgave for Skovforeningen i de
kommende år bliver at sikre både ejerne og arterne at den kommende artsbeskyttelse gennemføres så rimeligt og smidigt som muligt.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
En jordejer der ikke bekæmper bjørneklo på sin
ejendom, risikerer bøde – og måske at kommunen
bekæmper planten på jordejerens regning.
Skovforeningen forsøger at skåne ejerne fra
urimeligt skrappe regler.

Skovforeningen tilbyder alle skovejere gratis rådgivning om Natura 2000. Ordningen er betalt af
Skov- og Naturstyrelsen og omfatter hele proceduren:
• kortlægning og registrering.
• forhandling med Styrelsen om foreløbige aftaler, fx efter et afslag i anmeldeordningen.
• forhandling med Styrelsen om indholdet af
konkrete aftaler i den endelige skovplan.
• fastsættelsen af betalingen til ejeren.

I reglerne fra 2005 kunne en ejer ikke pålægges
udgifter til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Men nu har amter og kommuner overtalt Fødevareministeriet til at en ejer kan idømmes bøde
hvis han ikke følger et påbud om bekæmpelse
inden for blot én uge.
Skovforeningen har taget afstand fra denne
skærpelse. Bøder fastsættes normalt ud fra hvad
man har sparet ved ikke at følge et påbud. I denne sag vil det stride imod lovens forudsætning om
at en offentlig bekæmpelse af kæmpebjørneklo på
privat jord ikke skal koste ejeren noget.

Ny beskyttelse af arter på vej

På længere sigt ønsker amterne og kommunerne
at myndighederne kan bekæmpe kæmpebjørneklo på ejerens regning hvis ejeren ikke selv gør
det. Fødevareministeriet overvejer nu denne ide.
Skovforeningen tager også afstand fra denne
skærpelse. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
handler alene om faunaforurening. Ikke om hensyn til jordbrugsproduktion. Derfor bør omkostningerne bæres af det offentlige og ikke pålægges
den enkelte ejer der ingen skyld har i at der vokser kæmpebjørneklo.

I de kommende år skal visse dyre- og plantearter
beskyttes over hele landet. Jordejernes handlefrihed bliver indskrænket igen.
Skovforeningen skal sikre at det sker så rimeligt, smidigt og fremadrettet som muligt.

EF's habitatdirektiv fra 1992 indeholdt mere end
blot habitatbeskyttelse i udpegede områder. I
artikel 12 ligger også en streng beskyttelse af
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Skovforeningen er glad for resultatet. Arbejdet i
følgegruppen har været præget af en gennemgående vilje til at nå målet: At skabe et fornuftigt
fundament for en eventuel udpegning af større
sammenhængende naturområder i Danmark.
Det centrale for Skovforeningen er at nationalparker i Danmark får:

God indstilling fra Følgegruppen om
Nationalparker
Den Nationale Følgegruppe Vedrørende Nationalparker har afleveret sin rapport til Miljøministeren.
Rapporten fastslår en vigtige principper om
frivillighed, betaling og lokal opbakning som forudsætninger for succes for kommende Nationalparker.

•
•
•
•
•

Følgegruppens rapport anbefaler hvilke kriterier
og procedurer nationalparkerne bør etableres og
forvaltes efter.
Følgegruppens udgangspunkt er at bred lokal
opbakning er en forudsætning for at etablere nationalparker. Gruppen foreslår at hver enkelt nationalpark får sin egen bestyrelse med et rådgivende
udvalg tilknyttet. I bestyrelserne skal sidde repræsentanter for statslige og kommunale myndigheder, interesseorganisationer og det lokale nationalparkråd.
Følgegruppen har arbejdet siden sommeren
2004. Den tæller 32 repræsentanter for organisationer, ministerier og de 7 pilotprojekter.

tilstrækkelig finansiering
frivillighed
fuld kompensation til lodsejerne
lang tid til gennemførelsen
lokal opbakning.

Alle disse elementer er blevet selvfølgelige i processen og afspejles også til fulde i indstillingen til
Miljøministeren.
Skovforeningen er særligt glad for at rapporten
og processen viser en accept af at der er brug for
nye redskaber i naturforvaltningen i Danmark: Der
er brug for tillidsskabende foranstaltninger for at
bryde den mistillid mellem myndigheder og lodsejere som de seneste årtiers politik på området
har affødt.
Følgegruppen foreslår fx at kompensation til
berørte lodsejere skal kunne udmåles ud fra en
såkaldt billigelsesbetragtning. Det vil sige at der
udbetales et beløb selvom der juridisk set ikke er
tale om ekspropriation. Det er godt nyt, ikke
mindst for Danmarks natur.
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JAGT OG VILDT
Udsætninger i skudlinien

Vildtforvaltningsrådet – nu for alle dyr

En faglig rapport fra Vildtforvaltningsrådet konkluderer at indfangning, udsætning og jagt på udsatte fugle foregår forsvarligt i dag.
Men flere grønne organisationer kræver et totalt stop for udsætninger. Det gør SF og Enhedslisten også med et beslutningsforslag i Folketinget.
Skovforeningen arbejder for at sikre at denne
vigtige del af jagten fortsat kan praktiseres til glæde for både jægere, skovejere og naturen.

Miljøministeren har udpeget et nyt Vildtforvaltningsråd i marts 2006. Skovforeningen og resten
af Rådet anbefaler at arbejdsområdet bliver udvidet til alle dyr i Danmarks natur.
Skovforeningen lægger stor vægt på Rådets
faglige betydning for Danmarks naturpolitik.

Vildtforvaltningsrådet blev født i 1980 for at rådgive Miljøministeren om jagt og vildtforvaltning.
Rådet består af en række organisationer, herunder Skovforeningen. Især siden 1990erne har
Rådet leveret et solidt fagligt fundament for Danmarks politik på området.
Rådets medlemmer har nu indstillet til Miljøministeren at arbejdsområdet udvides til faunaforvaltning bredt og ikke kun jagtrelaterede arter.
Udgangspunktet er fugle, pattedyr, levesteder og
naturgenopretning. Rådet indstiller også at arbejdet får politisk fokus og administrative ressourcer.
Skovforeningen finder Rådets arbejde nyttigt
og virkningsfuldt. Vi lægger stor vægt på at Rådet
finder tilbage til en faglig linie efter der gik politik i
fagligheden om fugleudsætninger (se ovenfor).

En faglig rapport har i 2006 konkluderet at der
ikke er væsentlige problemer med dagens praksis
for indfangning, udsætning og afskydning af fugle
- bortset fra næringsstofbelastning ved andeudsætning i næringsfattige vandmiljøer.
Rapporten var bestilt af Vildtforvaltningsrådet
og skrevet af Danmarks Miljøundersøgelser med
bidrag fra en stribe organisationer og fagfolk.
Vildtforvaltningsrådet søgte på den baggrund
at give Miljøministeren en indstilling. Men allerede
inden forhandlingerne gik i gang, meddelte Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet at de, uanset
rapportens konklusioner og uanset jagtens bæredygtighed, forlangte et stop for udsætning af fugle.
Sideløbende fremsatte SF og Enhedslisten i
Folketinget et beslutningsforslag om afvikling af
udsætning af opdrættede fugle til jagt.

Jagtværdien for kronvildt skal øges

For skovbruget står der mange arbejdspladser på
spil. Skovforeningen har arbejdet tæt sammen
med Danmarks Jægerforbund og Dansk Landbrug
for at nå et forlig med de øvrige grønne organisationer. Og i første omgang nåede vi en forligsskitse sammen med Dansk Ornitologisk Forening
(DOF), WWF og Naturfredningsforeningen (DN).
Skitsen er bæredygtig, både fagligt og økonomisk. Den sætter grænser for udsætningerne og
vil fremme lodsejernes udvikling af biotopplaner.
Men så valgte også DN at ignorere den faglige
rapport og i stedet forlange stop for fugleudsætninger. Derefter valgte DOF og WWF også at
forlade forligsskitsen for i stedet at lægge sig midt
imellem de to fløje i Vildtforvaltningsrådet.
Miljøministeren endte således med tre forskellige indstillinger fra Vildtforvaltningsrådets medlemmer. Hun har nu sendt sagen tilbage til Rådet i
håb om, i løbet af et år, kun at modtage én fagligt
baseret indstilling.
I mellemtiden forventes Folketinget at nedstemme SFs og Enhedslisten forslag om stop for
udsætninger.

Regionale kronvildtgrupper er begyndt arbejdet
med at udvikle en bedre forvaltning af Danmarks
kronvildt. Skovforeningen ønsker et løft i jagtetikken og etablering af bestande i nye dele af landet.

Det danske kronvildt kan forvaltes bedre end i
dag. De regionale kronvildtgrupper har begyndt
det vigtige arbejde med at udvikle kronvildtjagten
og ikke-jægeres accept af den.
Skovforeningen er repræsenteret i alle grupperne. Det er vigtigt for os at skabe lokal forståelse for at en bæredygtig forvaltning af Danmarks
kronvildt vil øge både jagtværdierne og oplevelsesmulighederne. Afgrødeskader kan stride imod
ønsket om en større kronvildtbestand. Skovforeningen presser fortsat på over for Regeringen for
at der findes en løsning, fx via dyrkningsaftaler.
Flere kronvildtgrupper foreslår særlige lokale
jagttider. Vildtforvaltningsrådet samler alle forslag
og vil i august 2006 tage stilling til en eventuel
indstilling om lokale ændringer til Miljøministeren.
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Retningslinier for nedlagt vildt
Jagt i Danmark er kun mulig hvis omverdenen
accepterer den måde jagten udøves på og den
måde det nedlagte vildt behandles på. Skovforeningen har været med til at skrive retningslinier.

Skovforeningen har sammen med Danmarks Jægerforbund, Dansk Landbrug, Danske Godser og
Herregårde samt Danske Herregårdsjægere skrevet retningslinier for behandling af nedlagt vildt.
Formålet med retningslinierne er at hjælpe jægere og jagtudlejere til at behandle vildtet korrekt i
forhold til både lovgivning, vildtslagteriernes krav
og god etik. Retninglinierne ligger på
www.skovforeningen.dk. Vi anbefaler alle involverede at læse og følge dem.
Baggrunden er at både lovreglerne om behandling af vildt til fødevarer og vildtslagteriernes
krav til det nedlagte vildt er blevet skærpet, blandt
andet af hensyn til fødevaresikkerheden.

Reintroduktion af vildsvin
Skovforeningens ser positivt på fritlevende vildsvin i fremtiden i Danmark. Men problemet med
følgeskader i jordbruget skal løses.

I de senere år har Vildtforvaltningsrådet flere gange drøftet at lade vildsvin genindvandre eller direkte at reintroducere vildsvin i Danmark.
For skovbruget vil fritlevende vildsvin være positivt da svinene giver både oplevelser, jagtindtægter, hjælp i skovdyrkningen og biologisk mangfoldighed i skovene.
På grund af risikoen for store tab for dansk
svineproduktion af veterinære årsager, har Skovforeningen dog hidtil frarådet en reintroduktion.
En ny vurdering viser at risikoen for at introducere
svinepest med vildsvin er meget lav. Men fritlevende vildsvin kan forlænge varigheden af en
eventuel epidemi. En fritlevende bestand kan
også give følgeskader især i landbruget.
Derfor anbefaler Skovforeningen at der laves
en forvaltningsplan der tager stilling til problemerne. Derefter kan man tage endelig stilling til en
reintroduktion.
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HUSE I SKOV OG NATUR
Byggemuligheder i skov

Slut med Landbrugslovens særregel
om udlejning

De nye byggemuligheder i skov blev mindre end
ønsket af Skovforeningen.

Presseomtale satte i efteråret 2005 fokus på muligheden i landbrugsloven for at opsige lejere med
6 måneders varsel hvis boligen skal anvendes til
personer der ejer eller arbejder på ejendommen.

Skovloven gav i 2004 nye muligheder for at bygge
spejderhytter og skovbørnehaver i fredskov. Nu
foreligger de detaljerede regler:

Flere lejere har troet at de var omfattet af lejelovens beskyttelse mod opsigelse – især når deres
lejekontrakt henviste til lejelovens regler.
Hverken vildledninger af lejerne eller misbrug
af ordningen er acceptabel. Men Skovforeningen
er imod at udlejerens muligheder fjernes helt.
Ejendommene kan nemlig i så fald få svært ved at
skaffe de nødvendige boliger til ansatte, fx ved
driftsomlægninger. Nybyggeri i landzone er meget
svært på grund af stram administration af Planloven.
Vi foreslog derfor reglen bevaret og at det blev
præciseret:

• Placeringen af nyt byggeri i fredskov skal altid
godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.
• Uden yderligere dispensation kan opføres
byggerier på højst 40 m2. Skoven skal være
mindst 20 ha for at muliggøre 1 byggeri og
mindst 500 ha for at muliggøre 2 byggerier. Alt
sammen under forudsætning af at der ikke i
forvejen er byggeri af samme art og antal i
skoven. Disse begrænsninger finder Skovforeningen unødigt stramme.
• Arbejdsskure på højst 10 m2 kan opføres i
skove på mindst 20 ha. Udformning og placering skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

• at lejekontrakter skal nævne den korte opsigelsesperiode på 6 måneder hvis ejeren vil
kunne gøre brug af denne mulighed. Ellers
gælder lejelovens almindelige regler.

• Man kan få dispensation til byggeri der går ud
over bekendtgørelsens rammer.

• at en eventuel opsigelse med 6 måneders
varsel skal være klar og dokumenteret.

• Alt byggeri i fredskov kræver tilladelse efter
Planloven.

Men Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede
at ophæve Landbrugslovens særregel.

• Ændret anvendelse af lovligt opført byggeri i
fredskov kræver ikke tilladelse efter Skovloven,
men en godkendelse efter Planloven.

Nye boliger bør nu anses for
driftsbygninger i Planloven

Skovforeningen havde gerne set mere frihed i
reglerne. Når vi har set hvordan de nye regler
virker i praksis, vil vi vurdere om vi skal arbejde
for yderligere liberaliseringer.

Med ophævelsen af Landbrugslovens særregel
om udlejning, får jordbrugsejendomme større
behov for at kunne bygge boliger til sine ansatte.

Et nyt mål for Skovforeningen bliver derfor at
Planloven administreres mere lempeligt på dette
punkt.
Det skal være nemmere at få tilladelse til at
bygge driftsmæssigt nødvendige boliger i landzone når man ikke kan frigøre eksisterende boliger.
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STORMFALD
Uklar gentilplantningsordning

Forsikringer skal genforhandles

Skovforeningen har klaget til Stormrådet over to af
Skov- og Naturstyrelsens fortolkninger af gentilplantningsordningen.
Vi fik ikke medhold i sagernes indhold – men
medhold i at vejledningerne er uklart formuleret.

Codan har opsagt stormfaldsforsikringerne. Skovforeningen arbejder for at forsikringerne videreføres med acceptable vilkår for skovejerne.

Forsikringsselskabet Codan, Forsikringsmæglerfirmaet AON og Skovforeningen indgik i 2001 en
5-årig samarbejdsaftale om udbud af to typer
stormfaldsforsikringer - en basisforsikring og en
tabsforsikring (se nedenfor).
Efter stormfaldet i januar 2005 har Codan opsagt forsikringerne pr. 1. september 2006 for at
genforhandle priser og vilkår for produkterne.
Skovforeningen vil lægge store kræfter i at disse forsikringer udbydes til realistiske priser for en
trængt skovbrugsøkonomi.

Skovforeningen vil holde Skov- og Naturstyrelsen
fast på at vejledninger skal formuleres så klart at
ejerne ikke får besvær med fortolkningen af dem.
Vores klager til Stormrådet endte således:
Særskilt behandling af skove på samme ejendom.
Stormrådet støttede Skov- og Naturstyrelsen i
at de generelle krav til de nye skove gælder for
hvert enkelt topografisk adskilt skovareal – uanset
om arealerne udgør en samlet ejendom. Dette på
trods af at vejledningen siger at ejeren har ret til at
betragte samnoterede skove som én enhed –
også hvor ejendommen består af topografisk adskilte skove.
Stormrådet var enig med Skovforeningen i at
vejledningen kunne give anledning til tvivl. Ejere
der havde indsendt en samlet ansøgning kunne
derfor splitte den op uden at tidsfristen ville blive
anset for overskredet.

Basisforsikring
Basisforsikringen er et lovkrav for at kunne opnå tilskud til genplantning efter stormfald. Og ejere
der har modtaget tilskuddet skal opretholde forsikringen i 15 år efter sidste udbetaling.
Økonomiministeriet administrerer ordningen.
Skovforeningen har spurgt hvad Ministeriet vil
gøre hvis basisforsikringen ikke kan videreføres
eller hvis præmierne stiger uacceptabelt.
Ministeriet medgiver at det vil ændre grundlaget for stormfaldstilskuddet hvis basisforsikringen
ikke findes. Men Ministeriet mener ikke at eventuelt højere præmier kommer dem ved.
Skovforeningen er ikke enig i det sidste. Økonomiministeriet nedsatte selv i 2001 det oprindelige krav om en udbetaling på 10.000 kr/ha til 7.750
kr/ha for at sænke forsikringspræmien til et acceptabelt niveau for skovejerne. Det må Økonomiministeriet forholde sig til hvis præmierne stiger uacceptabelt.

Andelen af robuste træarter.
Stormrådet støttede Skov- og Naturstyrelsen i
at den krævede andel af robuste træarter skal
måles på det samlede plantetal i kulturen. Dette
på trods af at vejledningen siger at ”minimumskrav til robuste træarter beregnes af det som minimum krævede plantetal”.
Stormrådet vil dog ikke afvise at vejledningen
er uklar, og det vil Rådet rette næste gang.

Tabsforsikring
Tabsforsikringen er frivillig og yder erstatning
for tab ved stormfald. Det tilmeldte areal i januar
2005 var kun ca. 21.000 ha, svarende til cirka 6 %
af landets private skovareal. Og blandt de tilmeldte ejendomme var en betydelig overvægt af nordjyske nåletræejendomme som netop blev hårdest
ramt af stormen. Derfor blev forsikringsselskabets
maksimale dækning overskredet.
Nu er skaderne gjort op, og dækningsgraden
blev 30,6 %. Det giver en dækning mellem 12.000
og 13.000 kr/ha skadet areal i gennemsnit efter
fradrag af selvrisikoen som varierer fra 20 til 50 %.

Fortsat kørsel med overvægt
Skovforeningen har hos Færdselsstyrelsen fået
forlænget tilladelsen til kørsel af stormfaldstræ
med overvægt og med udenlandske vognmænd
frem til 31. maj 2006.

Tilladelsen muliggør at stormfaldet fortsat kan
oparbejdes smidigt og hurtigt inden sommeren.
Samtidig holdes transportomkostningerne pr. m3
på vejene nede.
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INTERNATIONAL POLITIK
Love imod træ fra ulovlig skovdrift

EUs plan for egne skove

Både i Folketinget og i EU ønsker politikerne at
forhindre import af træ fra ulovlig skovdrift.
Skovforeningen foretrækker en EU-løsning.

Kommissionen færdiggør i 2006 en handlingsplan
for EU's egne skove. Skovforeningen lægger
vægt på at de private skoves muligheder bliver
prioriteret og at der medtages reelle muligheder
for at styrke driftsøkonomien i skovene.

Ulovlig skovhugst er et problem. Både for de lande det sker i og for det lovlige skovbrug, fx i Danmark, som skal konkurrere imod ulovligt træ.
SF har i foråret 2006 foreslået Folketinget at
forbyde import og salg af ulovligt træ. Skovforeningen foretrækker dog en fælles EU-løsning
frem for at Danmark går enegang med national
lovgivning på området.
EU er ved at udvikle et licenssystem (FLEGT)
som skal sikre at træ der indføres i EU er lovligt
fældet. Skovforeningen følger arbejdet gennem
vores nordiske og europæiske organisationer
(NSF og CEPF).

I EU vedtages meget natur- og miljøpolitik som
påvirker skovene, skovbruget og ejernes handlefrihed. Det er paradoksalt da EU samtidig har
ladet skovpolitik være et nationalt anliggende hvor
nærhedsprincippet skal gælde og de frie markedskræfter skal råde.
Manglen på et EU-mandat på skovbrugsområdet betyder at EU kan frasige sig ansvaret for at
vurdere konsekvenserne for skovene af forslag på
andre politikområder der påvirker skovene.
Skovforeningen har sammen med de nordiske
skovejerforeninger påvirket Parlamentet og Ministerrådet til at indse den stedmoderlige behandling af skovene. Kommissionen kommer nu med
en handlingsplan for skovene, og vi har været
inddraget i udarbejdelsen. Vi går efter konkrete
initiativer til gavn for de private skove.

Offentligt indkøb af træ
Miljøministeren på vej med ny frivilllig indkøbsvejledning for træ. Alle offentlige instanser forventes
at følge den. Skovforeningen er glad for initiativet,
men samtidig opmærksom på risikoen ved også
at påføre lovligt træ ekstra bureaukrati.

Skove i FNs klimaaftale
Danmark skal inden 2012 reducere sit CO2-udslip
med 21% i forhold til 1990. Skovene bør godskrives den økonomiske værdi af deres CO2-binding.

I 2003 udsendte Miljøministeren en vejledning for
indkøb af tropisk træ. I 2005 bad hun en række
organisationer, herunder Skovforeningen, om at
evaluere den.
Resultatet er en række anbefalinger til Mininisteren, herunder at indkøbsvejledningen ikke
må blive en barriere for brugen af træ. Det er
tværtimod vigtigt at fremme brugen af træ.
Ministeren har fulgt anbefalingerne og fremlagt
en 9-punktsplan for offentligt indkøb af lovligt og
bæredygtigt produceret træ. Hun vil udbrede den
offentlige indkøbsvejledning til at gælde alt slags
træ. Hun vil motivere erhvervet og forbrugerne til
at tage stillling til problemet og styrke indsatsen
for grønne indkøb. Hun vil også sætte skub i certificering af danske skove, både statens og private.
Skovforeningen er tilfreds. Både med initiativerne til at dæmme op for ulovlig træ og med at
Ministeren ikke vil gøre sin indkøbsvejledning til
dansk særlov.

Skovrejsning indgår i et lands CO2-regnskab.
Landet kan vælge også at medregne CO2-binding
i eksisterende skove og skal i så fald fortsætte
med det, også hvis nettobindingen falder.
Det har Danmark valgt. CO2-bindingen efter ny
jordanvendelse og ved skovdrift svinger fra år til
år mellem 1,2 til 2,2 millioner tons. Danmarks
totale CO2-udledning er 70-75 millioner tons.
Bidraget til CO2-udledningen beregnes ved
hugsten/stormfaldet og ikke ved den faktiske udledning ved afbrænding/forrådnelse. Stormfald
påvirker derfor CO2-regnskabet stærkt. Det er en
svaghed at denne metode ikke tilskynder til træproduktion der lager kulstof varigt, fx i byggeri.
Skovforeningen vil arbejde for at skovene bliver godskrevet den økonomiske værdi af den
CO2-binding som skovenes yder for samfundet.
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RÅDGIVNING & TILBUD
Skovforeningen vil rådgive medlemmerne bedst muligt
om jura, økonomi, natur, markedsføring og kommunikation
og bidrage til skovbrugets faglige udvikling

SKOVFORENINGENS INDSATS PÅ UBEVOKSEDE AREALER
En væsentlig del af Skovforeningens arbejde er
individuel rådgivning til skov- og naturejere.
I 2005 blev Skovforeningen også formelt naturejernes organisation. Her er eksempler på den
rådgivning vi yder for ubevoksede arealer.

Generel rådgivning
Anvendelse af §3-beskyttede arealer:
• Er arealet §3-beskyttet?
• Må ejeren gennemføre en bestemt aktivitet på
arealet?
• Må der opsættes fasanvolierer?
Amternes udpegning:
• Hvilken retsvirkning har den?
Ændret tilstand af §3-beskyttede arealer:
• Hvad menes der med et forbud mod ”tilstandsændringer”?
• Kan amtet forbyde en videreførsel af udsætningerne?
Etablering af søer, udsætning, fodring:
• Hvilke regler gælder der for etablering af søer?
• Hvor skal der ansøges om tilladelse?
• Hvilke tilskudsmuligheder findes der?
• Kan amtet forbyde udsætning eller fodring af
ænder?

Beskyttelseslinjer, fx skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen:
• Hvilke foranstaltninger kræver tilladelse?
• Har en skovejer indsigelsesret mod anlæg
inden for skovbyggelinjen?
• Må man plante juletræer inden for strandbeskyttelseslinjen?
• Hvor tæt må der plantes på et fortidsminde?
Adgangsret på ubevoksede arealer, fx udyrkede
arealer, heder og strandenge:
• Er der adgang på en sivbevokset strandbred?
• Må gæster færdes på udyrkede arealer om
natten?
• Må gæster gå overalt?
• Hvad med ubevoksede arealer i skov?
Etablering af offentlige stier ved aftale:
• Hvilke er lodsejerens rettigheder?
• Kan kommunen eller amtet gennemføre en sti
med tvang?
• Hvad skal jeg have i erstatning?
• Hvilke indholdsmæssige krav skal stille?
Habitatbeskyttelse på ikke-skovbevoksede arealer:
• Etablering af anlæg

• Vandkvalitetsmålinger. Påstand om forringelser i vandkvaliteten som følge af andeudsætninger.

Enkeltsager
Myndighedssager

• Opstilling af anlæg (fx volierer, skure og hegn)
på ubevoksede arealer. Amtsligt påbud om
fjernelse af anlæg.

Vi har hjulpet med myndighedssager om påbud
efter fx Naturbeskyttelsesloven og Planloven:
• Vandstandssænkning i søer og moser.
o påbud om vandstandshævning i sø efter
oprensning af grøfter. Vandet havde bredt
sig til nabobevoksninger. Forlig om fremtidigt niveau.
o påbud om retablering af mose efter mindre
terrænændringer ved etablering af hegn.

Frednings-, ekspropriations- og vurderingssager
Vi har hjulpet lodsejere med frednings-, ekspropriations- og vurderingssager på ubevoksede
arealer som fx moser, ferske enge, heder og søer.

Ansøgninger

• Foranstaltninger på ubevoksede arealer inden
for beskyttelseslinjerne (fx skovbyggelinien,
strandbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen). Påbud om fjernelse af tilplantninger og læhegn.

• Foranstaltninger: Vi har hjulpet med byggeansøgninger og ansøgninger om genopførelse
af bygninger, etablering af søer, læhegn, juletræskulturer, hegning og meget mere.

• Tilstandsændringer på §3-arealer og vandløb.
Amtsligt påbud ved oprensning af grøfter til lavere niveau samt påbud ved selve udførelsen
af oprensningen.

• Tilplantning i ”minusområder”: Vi har hjulpet
jordejere, ofte med landbrugsarealer, til tilplantning i minusområder, både ved skovrejsning og ved etablering af vildtremisser.

GRATIS PRODUKTANSVARSFORSIKRING
Imidlertid afviste Codan i 2006 at dække en
sådan skade da man ikke mente at ejeren havde
ansvaret for den.
Denne afvisning kunne Skovforeningen ikke
acceptere, blandt andet fordi den generelt ville
gøre ordningen uinteressant for medlemmerne.
Codan har nu anerkendt at der i denne type
sager foreligger et objektivt ansvar i forsikringsmæssig forstand. Det vil sige ansvar uden skyld.
Codan betaler derfor erstatning hvis det kan dokumenteres at en skjult genstand i træet har forårsaget en skade.

Skovforeningen tilbyder gennem Codan en gratis
produktansvarsforsikring for medlemmerne.
Den dækker fx hvis en skjult genstand i et træ
skader saven på et savværk.

Skovforeningens produktansvarsforsikring har
gennem årene dækket adskillige skader, fx på
savværker hvor skærende værktøjer er blevet
skadet af skjulte genstande i træet.
Det var netop økonomiske krav efter denne
type skader som vi ønskede at kunne sikre medlemmerne mod. Skadetypen indgik derfor også i
Codans præmieberegninger.
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NYE PRODUKTER
Samfundets efterspørgsel på naturværdier og
naturoplevelser stiger konstant. Det øger også
den økonomiske værdi af skovenes produktion af
natur og oplevelser.
Skovforeningen vil fremme skovbrugets muligheder for at udvikle og sælge denne type produkter.
Denne udvikling kræver også opbakning fra
både skovbruget og omverdenen til betaling for
nye produkter tilpasset skovens mange kunder.

Begravelser i skov
Nogle mennesker ønsker at blive bisat i skov, og
nogle skove ønsker at levere denne ydelse. Men
det forhindres af Kirkeministeriets fortolkning af
Begravelsesloven.
Skovforeningen arbejder på at overvinde denne forhindring – enten gennem Kirkeministeriets
administration eller gennem en lovændring.
I forhold til skovloven ser Skov- og Naturstyrelsen ingen principielle problemer i at etablere
gravpladser i skov til bisættelse af urner med
aske. Men samtidig afstår Skov- og Naturstyrelsen fra at tilbyde denne ydelse i statsskovene.

Ved siden af Skovforeningens politiske arbejde for
at sikre skovene betaling fra samfundet for ydelser af natur og oplevelser (se side 5), arbejder vi
med at hjælpe de private skove til selv at udvikle
og sælge nye produkter.

Samarbejde mellem statsskove og
private
Ideer og markedsføring

Statsskovene har med stor succes udviklet et
bredt og rigt udbud af naturoplevelser til danskerne. Og statsskovene har langt flere ressourcer til
disse aktiviteter end private skove.
Skovforeningen vil hjælpe de private skove til
at drage nytte af statsskovenes erfaringer og særlige rolle på dette marked – og forebygge at statsskovenes aktiviteter kommer til at forvride konkurrencen om at sælge natur og oplevelser til danskerne. Vi ser muligheder i et tættere samarbejde
mellem de private skove og statsskovene om at
levere natur og oplevelser til danskerne – til gavn
både for danskerne og for skovene.

På www.skovforeningen.dk bringer vi lister over
medlemmer af Skovforeningen som tilbyder jagt,
ridning, klatring, orienteringsløb, teambuilding og
begravelse af kæledyr – på linie med den liste vi
har haft i 12 år over skovejere der sælger brænde
til private.
Listerne vokser støt med nye skove, og vi vil
nu søge at trække skovenes mulige kunder ind at
for besøge disse sider.
På medlemsafdelingen af www.skovforeningen.dk
samler vi ideer, erfaringer, gode råd og priseksempler på en række nye produkter. Denne markedsinformation er baseret på medlemmernes
bidrag.

Debat i skovkredsene om de lokale muligheder
Skov- og Naturstyrelsen tilbød i 2005 at præsentere statsskovdistrikterne publikumsaktiviteter
og prispolitik på Skovforeningens kredsmøder.
Vi tog imod tilbuddet, og møderne blev afholdt
i foråret 2006. De åbnede den vigtige diskussion
om arbejdsdelingen mellem privat og statsejet
skovbrug. Diskussionen fortsætter på Skovforeningens sommerekskursion 2006 (se side 18).

Golfbaner i skov
Den nye skovlov åbner nye muligheder for etablering af golfbaner i fredskov. Da loven blev vedtaget, lovede Miljøministeren at tilladelser til etablering af golfbaner skal indebære en reel lempelse i
den administrative praksis.
Skovforeningen vil holde myndighederne fast
på dette løfte når de nye regler skal administreres.
Skov- og Naturstyrelsen vil sætte det krav at
skov der inddrages til golf ikke må have væsentlige kvaliteter til opfyldelse af Skovlovens formål.
Vi vil dog fastholde at der i hvert fald må tillades passage gennem løvskovbryn og småbiotoper så golfbanen hænger sammen for spillerne.

Regeringens mål om offentligt-privat-partnerskab
I 2005 satte Regeringen det mål at øge samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder. Skov- og Naturstyrelsen fik opgaven at forfølge dette mål på skovbrugsområdet. Styrelsen
varsler nu en rapport om sagen til Finansministeriet inden sommeren 2006.
Skovforeningen ser muligheder i dette arbejde,
og vi har foreslået Skov- og Naturstyrelsen at
samarbejde om større gennemsigtighed på dette
marked, fx om priser på publikumsaktiviteter.
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CERTIFICERING
Certificering i Danmark

Certificering over hele verden

Certificering spiller nu en rolle på træmarkedet, og
de danske statsskove er i fuld gang med at blive
certificeret. Skovforeningen opfordrer de private
skovejere til at sætte sig ind i mulighederne.

PEFC er verdens mest udbredte certificeringssystem og går stadig kraftigt frem.

66 millioner ha skov er blevet PEFC-certificeret i
det seneste år, og heraf ligger en stor del i USA
og Canada.
PEFC arbejder for at fremme kendskabet til
PEFC-mærket og har markedsført det i Storbritannien, Central- og Østeuropa samt Japan.

To statsskovdistrikter er i 2006 blevet godkendt til
både PEFC- og FSC-certificering. Miljøministeren
har på den baggrund besluttet at alle statens skove skal certificeres. Hun ser certificering som et
godt redskab imod illegal skovhugst og håber
gennem Skovlovens tilskud at fremme certificering
også i private skove.
Skovforeningen har fulgt statens proces for at
se forskelle mellem PEFC og FSC i praksis og for
at se hvordan ordningerne virker i så stor en
skovadministration som Skov- og Naturstyrelsen.
Vi er klar til at rådgive private skovejere der vil
certificere deres skov, og vi opfordrer alle til at
sætte sig ind i situationen og i mulighederne.
Også øget fokus på illegal hugst og stigende
krav om dokumentation om oprindelse kan mærkes i Danmark. Der udstedes stadig flere sporbarhedscertifikater til trævirksomheder - PEFC har nu
udstedt 11 certifikater i Danmark og flere ventes i
2006.

Pr .1.marts 2006

PEFC-areal i hektar

Europa
Belgien
Danmark

244.270
13.778

Finland

22.150.982

Frankrig

3.956.569

Italien

608.482

Letland

37.860

Luxembourg

17.058

Norge

9.231.700

Portugal

50.012

PEFC Danmark

Spanien

384.361

• Skovforeningen er medlem af PEFC Danmark,
besætter formandsposten i bestyrelsen og driver organisationens sekretariat.

Storbritannien

• PEFC Danmark er en medlemsstyret, selvejende og uafhængig juridisk forening.
• PEFC Danmarks formål er at administrere,
udvikle og vedligeholde det danske PEFCcertificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

9.125

Sverige

6.707.314

Tjekkiet

1.944.560

Tyskland

7.122.221

Østrig

3.374.000

Udenfor Europa
Australien

• PEFC Danmark har 7 medlemsorganisationer
og 3 observatører.

Canada

• PEFC Danmark er finansieret af de certificerede skove og virksomheder samt af medlemsorganisationerne.

SFI (USA og Canada)

Chile

I alt

• PEFC Danmark reviderer i 2006 den danske
PEFC-ordning. Det skal ske hvert 5. år for at
inddrage erfaringer og ny viden.

5.157.003
69.209.277
1.552.420
54.376.769

186.147.764

Også arealet med FSC-certificeret skov vokser
støt verden over.
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INFORMATION
Skovforeningen vil
holde medlemmerne velorienterede om vort arbejde,
bidrage til skovbrugets faglige viden samt
forstærke dansk skovbrugs og træs anseelse i omverdenen

TIL MEDLEMMERNE
Ny hjemmeside

Ekskursioner

Skovforeningen åbnede en ny version af
www.skovforeningen.dk i februar 2006. Nyhederne er:

Sommerekskursionen 2005

• En mere overskuelig struktur
• En afdeling kun for Skovforeningens medlemmer. Her er blandt andet nyeste information
om træmarkedet (se side 22), råd om udvikling
af produkter fra skoven og råd om markedsføring af skoven.
• En afdeling for skovbruget. Her er generel
skovbrugsfaglig information og tilbud fra Skovforeningen samt en mere sparsom og lidt ældre markedsinformation end den medlemmerne får.
• En afdeling for skovens gæster der forhåbentlig vil øge trafikken på siden. I denne afdeling
kan Skovforeningens medlemmer markedsføre
deres salg af brænde, jagt, ridning, orienteringsløb, klatring, teambuilding og begravelse
af kæledyr. Flere lister med andre skovprodukter er på vej.
Skovforeningens medlemmer får hver måned et
elektronisk nyhedsbrev der fortæller hvad der er
blevet lagt på hjemmesiden siden sidst.

Skovforeningens sommerekskursion 2005 gik til
Holckenhavn ved Nyborg og handlede om skovdrift i Natura 2000 områder. På Holckenhavn er
gennemført et pilotprojekt for at udvikle metoder til
planlægning og plejeaftaler i Natura 2000 områder.
Deltagerne så tre forskellige skovtyper og debatterede hvilket dyre- og planteliv der er målet på
stedet, og hvilke midler der fører til målet.

Sommerekskursionen 2006
Sommerekskursionen 8. juni 2006 går til Randbøl
Statsskovdistrikt (Tønballe Naturcenter) og Nederskoven på Jensgård Gods. Temaet bliver statsskovenes mange tilbud til befolkningen, og de
medfølgende muligheder og problemer for de
private skove.

Skovkredsenes ekskursioner
Flere af Skovforeningens 5 skovkredse afholder
ekskursioner til skove, trævirksomheder og andre
institutioner i lokalområdet.
Skovforeningen lægger stor vægt på denne
aktivitet og ønsker at udvikle den.

TIL SKOVBRUGET
Indkøbsguiden – nu også på Nettet
Det årlige katalog over skovbrugets leverandører
har fået en elektronisk søster.

Skovforeningen har udgivet 7. årgang af "Skovbrugets indkøbsguide". Den blev udsendt til Skovens abonnenter i november 2005.
Der findes nu også en indkøbsguide på nettet.
På adressen www.skovguide.dk kan man søge
søge skovbrugets leverandører, opdelt efter deres
produkter. For leverandørerne har den elektroniske udgave en ekstra fordel: Også kunder udenfor
skovbruget, der fx søger på ordet ”motorsav” på
Internettets søgemaskiner, får link til
www.skovguide.dk.
Optagelse i netversionen koster 100 kr pr. år
for stamdata. Optagelse i papirudgaven er gratis.

Skoven – fagblad for hele familien
Skoven bringer artikler både for skovenes ejere,
ansatte, gæster og deres familier.

Stormfaldet i januar 2005 udløste en række artikler om blandt andet tilskud til genplantning og
udviklingen på det svenske marked. Andre artikler
har omtalt naturnær skovdrift, jubilæet for Fredskovsforordningen, interview med skovejere om
skovens drift, ny skovteknik og nye indtægtskilder
i skovbruget.
Vi søger at udvide målgruppen for Skoven til
bredere kredse af skov- og naturinteresserede.
Derfor bringer vi artikler om skovens naturværdier
og oplevelser for hele familien – for eksempel
artikelserien "Skoven lige nu" med årstidsaktuelle
forslag til aktiviteter i skoven.
Skov & Landskabs Kulturkommission blev
nedsat i 2000 for at pege på metoder til billigere
kulturanlæg. Kommissionen afsluttede sit arbejde
i 2005. Resultatet blev et manifest om såning som

blev udgivet med Skoven 5/05 samt et testamente
med en samlet redegørelse over Kommissionens
arbejde som blev udgivet med Skoven 9/05.
Skovens abonnenter modtager også Skoven-Nyt.
Hvert andet nummer af Skoven-Nyt udsendes nu
som et selvstændigt hæfte først på måneden, og
hvert andet som indstik til Skoven sidst på måneden.
Det betyder at vi stadig kan udsende
aktuelle annoncer og meddelelser samtidig med
at portoudgifterne holdes nede.

DST (Dansk Skovbrugs Tidsskrift)
DST har udgivet en opslags- og lærebog på 400
sider om naturnær skovdrift.

Bogen er den første samlede fremstilling af naturnær skovdrift på dansk, og den kan bruges både
af skovbrugets praktikere og studerende. Bogen
omtaler blandt andet træartsvalg, skovudviklingstyper, konvertering fra traditionel skov til naturnær
skovdrift, oplevelser i naturnær skov og planlægning. Bogen er udgivet med tilskud fra private og
offentlige fonde, og den sælges også i løssalg.
DST har også udgivet et hæfte med artikler om
økonomien ved naturnær skovdrift af bøg, renholdelse af skovrejsningskulturer samt debat om
måldiameterhugst.

Skov og Teknik 2006
Skovforeningen stillede op på Skov og Landskabs
messe Skov og Teknik 2006 for at præsentere
vore rådgivningtilbud, vort informationsarbejde,
vore tidsskrifter, PEFC-certificering og ikke mindst
fordelene ved et medlemskab.

TIL OMVERDENEN
visning, hvor eleverne arbejder aktivt med skov og
træ 2 – 3 gange om året.
Undervejs lærer de om skov, skovbrug, træ,
træprodukter, natur og friluftsliv – og får samtidig
en masse basale skolefærdigheder.

Skoven i Skolen
Skoven i Skolen er dansk skovbrugs bredeste
kanal til formidling til omverdenen. Projektet giver
både skovene og Skovforeningen et netværk med
store perspektiver for fremtiden.

Udeskole.dk
Skoven i Skolen har åbnet en ny hjemmeside om
udeskole og undervisning i uderummet:
www.udeskole.dk.
Udeskole.dk samler viden om hvorfor børn
skal undervises i naturen og skolens nære omgivelser – og hvordan man arbejder med klassen
udendørs. En lang række forskere og praktikere
har bidraget med artikler til hjemmesiden.
Målgruppen er lærere, lærerstuderende, seminarielektorer, naturvejledere og forskere i børns
læring og udvikling. Efterspørgslen på ideer og
materialer til denne form for undervisning vokser
sig større og større i øjeblikket.

• Skoven i Skolens målgruppe er folkeskolens
elever, gymnasiet, lærere og lærerstuderende.
• Skoven i Skolens formål er at øge befolkningens viden om skov og træ via grundskolen.
• Skoven i Skolen er et samarbejde mellem
Skovforeningen, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og Træ Er
Miljø.
• Det meste af arbejdet udføres af Skovforeningen hvor projektets sekretariat ligger.

Foredrag, kurser, studieture og netværk

• Skoven i Skolen er finansieret af offentlige og
private fonde.

Der er afholdt adskillige kurser og foredrag om
hvordan skov og træ kan inddrages i skolens faglige undervisning. Studieture og konferencer i
Norge, Sverige og Danmark har også styrket Skoven i Skolens internationale netværk.

Skoven i Skolen formidler viden om og ideer til,
hvordan skolerne kan bruge skoven som klasseværelse for undervisning i alle fag.
På www.skoven-i-skolen.dk ligger undervisningsforløb, aktivitetsideer, børneleksikon, fotosamling og nyttige kontakter.
www.skoven-i-skolen.dk blev i foråret 2006
besøgt af omkring 1500 mennesker hver dag.
Hver 3. uge sendes nyhedsbrevet ud til 4900
abonnenter.

Skovens Dag
Cirka 30.000 deltog i Skovens Dag 7. maj. De 39
private og kommunale skove havde cirka 7000
gæster. Resten af gæsterne gik i statsskovene.
Årets tema var ”Skovens energi”.
Læs mere om Dagen i Skoven 6-7/06.

Vi har opnået privat fondsfinansiering til udvikling
og markedsføring af Skoven i Skolen så vi kan
indfri visionen for 2010: At alle skoler planter træer som en del af deres undervisning.

Skovforeningen planlægger og markedsfører
Skovens Dag sammen med Skov- og Naturstyrelsen.
Vi opfordrer generelt de private skove til at
kommunikere deres aktiviteter til omverdenen, og
Skovens Dag er særligt velegnet på grund af den
store opmærksomhed som dagen får. Formålene
med kommunikationen er:

Nyt bogmateriale: Børn og Træer
Vi har skrevet to elevbøger og en lærervejledning
med fællestitlen Børn og Træer. Bøgerne udgives
af skolebogsforlaget Alinea og Skoven i Skolen.
Med Børn og Træer planter eleverne et træ i 1.
klasse og følger det i faget natur-teknik frem til 6.
klasse. Børn og Træer bygger på udeunder-

•
•
•
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At sprede viden om private skoves vilkår
At sprede positive holdninger til private skove
At markedsføre private skoves produkter

Naturvejledning

200-året for Fredskovsforordningen

Skovforeningen bruger fortsat naturvejledning til
at formidle viden om skov og træ til danskerne,
primært gennem direkte oplevelser i skoven.
Vi har i 2005 afholdt 52 naturvejlederarrangementer i private skove med ca. 1700 deltagere. Det var primært ture for børnehaver, skoleklasser, lærerkurser og offentlige arrangementer.
Desuden har vi koordineret og inspireret til to
landsdækkende arrangementer som afstedkom
52 arrangementer i private og kommunale skove
med ca. 7000 deltagere.
I 2006 er hovedopgaverne at..:
• Opbygge blivende naturformidling for især
skoler på udvalgte private skovdistrikter.
• Afholde kurser for lærere, pædagoger og andre formidlere.
• Udvikle og afprøve metoder til effektmåling af
naturvejledning.
• Samarbejde med lærerseminarier.

27. september 2005 var det 200 år siden Fredskovsforordningen af 1805 trådte i kraft. Skovforeningen markerede jubilæet med åben skovarrangementer i private skove og en række artikler i Skoven. I alt 7 distrikter holdt åben skov i
anledningen.

Samarbejde med P1

Vandretursfoldere

Børnebog om skovens urter
Skovforeningen har sammen med Skov- og Naturstyrelsen udgivet børnebogen ”Skovens urter”.
Her får man fakta, viden og gode historier om 16
af skovenes urter.
”Skovens Urter” er den sjette børnebog vi udgiver til Skovens Dag. Alle bøger er gratis og kan
bestilles i Skovforeningen.

Skovforeningens naturvejleder deltager ca. hver 6
uge på P1-morgen med et 3-5 minutters indslag
om hvad der sker i naturen lige nu. Skovforeningen vil ad denne vej formidle viden om skoven og
træernes betydning for mennesker til programmets 200.000-300.000 lyttere. Tidligere indslag
kan høres på www.dr.dk/p1morgen.

En folder er moderniseret. Alle foldere kan læses
elektronisk.

Folderen for Rudbjerggård-Vindeholme er blevet
gennemgribende moderniseret med større kort, ny
forside og mere letlæst tekst. Og folderen for Corselitze er udgivet på engelsk til gavn for turismen i
lokalområdet.
En vandretursfolder kan give flere fordele for
en skovejendom. Lokalbefolkningen får et positivt
indtryk af skoven, folderen kan markedsføre skovens produkter (fx brænde eller husudlejning) og
skovgæsterne kan ledes uden om områder med
sårbar natur.
Skovforeningen tilbyder at udarbejde foldere
sammen med ejendommen. Omkring halvdelen af
udgifterne dækkes af Skov- og Naturstyrelsen.
Læs mere på www.skovforeningen.dk → Medlemmer → Markedsfør din skov.
Folderne distribueres gennem bibliotekter,
turistkontorer mv. Alle folderne for private og
kommunale skove, også de få der er udgået i
papirversion, læses på Skovforeningens hjemmeside. Papirfolderne er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen og uddeles gratis.

Samarbejde med TV2
TV2 har i foråret 2006 sendt 1-minutters direkte
indslag fra naturen som afslutning på Nyhederne
kl. 12 lørdag og søndag. Målet er at give danskerne ideer til familieaktiviteter i weekenden.
Skovforeningens naturvejleder har leveret
indslaget i fire weekender. Skovforeningen vil ad
denne vej formidle blandt andet adgangsregler og
skovenes produkter og generelt gøre Skovforeningen og de private skove mere synlige. Nyhederne har mellem 120.000 - 200.000 seere.
Indslagene følges op med en kort tekst på
www.tv2.dk, hvor man kan finde yderligere oplysninger.
TV2 vil i sommeren 2006 beslutte om serien
skal fortsætte.
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Træ Er Miljø

Korrekt brug af brænde

Skovforeningen deltager i Træ Er Miljø for at
fremme brugen af træ i Danmark.

Skovforeningen deltager i Miljøstyrelsens brændekampagne i efteråret 2006.

Træ Er Miljø samlede i 2005 alle træsektorens
beslutningstagere til en fælles indsats for at
fremme brugen af træ.
Resultatet blev en serie af fælles handlingsplaner og projektoplæg. Næste skridt er at finde
finansiering i træsektoren og andre steder til at
gennemføre ideerne.

I januar 2006 opstod en kraftig debat i medierne
om luftforurening og sundhedsproblemer fra
brændeovne.
Skovforeningen mente, ligesom myndigheder
og forskere, at hovedproblemet er at mange danskere ikke bruger deres ovn bedst muligt.
Derfor har Miljøstyrelsen nu samlet Skovforeningen, brændeovnsproducenterne og –
importørerne, skorstensfejerlauget samt forskningsinstitutioner til en fælles oplysningskampagne overfor forbrugerne i efteråret 2006.

Træ Er Miljøs egen kerneaktivitet er træportalen
www.trae.dk. Den er Danmarks største hjemmeside om træ. Herfra udsendes et nyhedsbrev til
5200 modtagere (maj 2006).
www.trae.dk indeholder blandt andet et træleksikon med over 120 artikler. Flere er på vej, og
de hidtidige artikler er under opdatering. Skovforeningen deltager aktivt i dette arbejde på konsulentbasis.

Papir – godt eller skidt for skovene ?
Misforståelsen om at brug af papir skulle være et
problem for skovene dukker jævnligt op.

• Træ Er Miljø er et samarbejde mellem 7 organisationer og 2 myndigheder i træsektoren.

I efteråret 2005 proklamerede WWF at danskerne
bruger så meget toiletpapir at det er et problem for
skovene.
Men en simpel udregning viser at påstanden
ikke holder: Tilvæksten er langt større end hugsten, både i Danmarks og Europas skove som
leverer træet til papiret på danske toiletter. Skovforeningen dementerede derfor WWFs bekymring
og opfordrede danskerne til at tørre sig med god
samvittighed.

• Træ Er Miljøs formål er at formidle veldokumenteret viden om det miljøvenlige råstof træ.
• Træ Er Miljøs målgruppe er alle danskere med
interesse for træ.
• Træ Er Miljø er finansieret af de deltagende
parter og af offentlige og private fonde.

Miljøstyrelsen færdiggjorde i december 2005 to
års analyse af miljøforholdene ved genbrug
og/eller afbrænding med energiudnyttelse af brugt
papir. Analysen er udført af Teknologisk Institut og
Danmarks Tekniske Universitet. Skovforeningen
har deltaget i projektets følgegruppe.
En konklusion af analysen er at hvis der er træ
nok til rådighed, så er genbrug og afbrænding
miljømæssigt ligestillede. Samtidig viser internationale analyser at der faktisk er rigeligt med træ i
Danmark og Europa i øjeblikket i forhold til forbruget - og at træoverskuddet ser ud til at fortsætte i
mindst 50 år.
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TRÆMARKEDET
Skovforeningen vil give medlemmerne mulighed for
den bedst mulige afsætning af deres træ

MERE OG BEDRE OM INFORMATION OM TRÆMARKEDET
Det er en hovedopgave for Skovforeningen at give
medlemmerne den bedst mulige markedsinformation.
På medlemsafdelingen af
www.skovforeningen.dk bringer vi:

• Konjunkturbarometer og markedsindikatorer
der signalerer tendenser i træmarkedet (som
hidtil)

• Prisstatistikken fra den forgangne måned (som
hidtil)

• Konklusioner fra møderne i Skovforeningens
Handelsudvalg (nyt).

• Træindustriens forventninger til konjunkturudviklingen (nyt).

• Figurer over prisudviklingen på alle de vigtigste
sortimenter og de tilhørende handlede mængder (nyt)

Senere i 2006 lægger vi en samling af alle de
gældende regler for opmåling og klassificering
samt praksis for afregning af træ på hjemmesiden.

• Nyheder fra det udenlandske marked af betydning for danske skovejere (nyt)

På den åbne del af hjemmesiden ligger også information om træmarkedet. Men den er mere
sparsom og af ældre dato: Prissstatistikken er 3
måneder gammel og markedsrapporten opdateres
halvårligt.

• Figurer over prisudviklingen på udenlandske
markeder (mere end før)
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POSITIVE TENDENSER I RÅTRÆMARKEDET
Økonomi og konjunkturer generelt

Stormfaldet og vandlagrene

Aktiviteten i bygge- og anlægssektoren er høj i
øjeblikket – både for nybyggeri og for reparationsog vedligeholdelsesaktivitet.

Det meste af stormfaldet er efterhånden oparbejdet. Hedeselskabet, Skov- og Naturstyrelsen og
Skovdyrkerforeningerne er igen begyndt at skove
stående træ.

I den nyeste prognose fra Dansk Byggeri ventes
det private boligbyggeri for 2005 og 2006 at nå op
på 22.500 påbegyndte private boliger. Det private
boligbyggeri har ikke ligget på så højt et niveau
siden 1979.
Den kraftige aktivitet skyldes reallønsfremgang
og gunstige finansieringsformer. Omfattende skader fra stormen 8. januar 2005 og Regeringens
forårspakke har desuden bidraget til væksten i
byggeriet i 2005.
I sidste ende smitter udviklingen af på skovejerne fordi efterspørgslen på træ til byggeri og
anlæg er høj.

Savværker tror på fremtiden

Der er dog stadig betydelige mængder ikkeoparbejdet træ i den nordlige del af Jylland. Udviklingen i træets kvalitet hen over sommermånederne og markedsprisen afgør hvor meget træ der vil
blive efterladt i skovene.
I alt ligger cirka 200.000 m3 dansk træ på
vandlager. Heraf udgør statens træ knap 50.000
m3. Afviklingen begynder først når savværkerne
ikke længere kan få træ direkte fra stormfaldsoparbejdning. Derfor vil der ikke blive taget træ fra
vandlagre i det nordjyske stormfaldsområde før
august 2006.
Mindre udtag uden for stormfaldsområdet sker
dog i første halvår. Efter midten af 2006 er der
aftalt en afviklingstakt så statens vandlagre er
solgt til savværkerne inden august 2008.

Direktørerne for Hvalsø Savværk, Rold Skov Savværk og Dansk Træemballage har til pressen
udtrykt positive forventninger til fremtiden.

Øget interesse for biobrændsel til
energi

Det er godt for skovbruget da betalingsevnen for
råtræet afhænger af savværkernes regnskabstal.
Konkurrencen fra Tyskland og Østeuropa har
luget hårdt ud blandt danske savværker, men nu
ser udviklingen langsomt ud til at vende. Blandt
andet byggeaktiviteten trækker i den rigtige retning.
Desuden har stigende internationale krav til
træemballage medført at danske nåletræsavværker står stærkere i sammenligning med østeuropæiske værker som har svært ved at leve op til
standarderne for varmebehandling.

I den danske energipolitiske debat er alternativer
til fossile brændsler meget omdiskuteret.

En bekendtgørelse fra Energistyrelsen i efteråret
2005 stoppede øget brug af biobrændsler, herunder flis, i varmeværker. Baggrunden var statens
udsigt til at miste afgifter fra fossile brændsler.
Skovforeningen arbejder for at øge anvendelsen af træ til energi så den danske energipolitik
kommer i bedre overensstemmelse med den europæiske. Arbejdet gennemføres ved møder danske politikere og ved lobbyarbejde i EU-regi.
Dansk Landbrug har etableret en ny sektion
som skal fremme brugen af biobrændsler fra jordbruget. Skovforeningen er repræsenteret i sektionens bestyrelse.

23

NÅL
Korttømmer

Prisen på tømmer af nåletræ har støt bevæget sig
opad - foreløbig mod niveauet før de kraftige prisfald efter stormen 8. januar 2005.

Afsætningen af korttømmer er forløbet godt siden
nytår - især rødgran har været efterspurgt. Der
afsættes store volumener dansk træ i både Tyskland, Norge og Østrig hvor betalingsviljen er høj
for både stormfaldstræ og friskskovet træ.
Ifølge prisstatistikken blev korttømmer i længde 3,9 - 4,8 m solgt til godt 245 kr/m3 i marts
2006, og efterspørgslen i markedet er høj. Flere
aktører anser det for sandsynligt, at prisen vil
stige i 2007 fordi efterspørgslen på eksportmarkederne er gunstig.
Der er fortsat højere betalingsvilje for korttømmer af de røde træarter end for rødgran.

Danmark, nål
Langtømmer
Efterspørgslen på uafkortet tømmer var ved indgangen til 2006 middelgod.
Flere skovejere forventer prisstigninger i løbet
af det næste år og har derfor udskudt skovningen
af nåletræ.
Bunden i markedet blev nået i maj 2005 hvor
rødgran, B 21-25 cm, blev handlet til ca. 240
kr/m3. Siden har prisen været støt stigende og lå
ifølge Skovforeningens prisstatistik for marts 2006
ca. 30 kr/m3 højere. Se nedenstående figur.

Rødgran, uafkortet tømmer
Løbende priser og volumen i prisstatistikken
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lagre af stormfaldstræ ved skovvejene, og de
svenske værker aftager fortrinsvis dette træ. Der
har dog på trods af disse lagre været prisstigninger i foråret 2006, både for gran og blandet nål.
Aktører anser yderligere prisstigninger for
sandsynlige i sensommeren 2006.

Emballagetræ
Afsætningen af emballagetræ forløber med en
pæn efterspørgsel, og prisen bevæger sig langsomt opad. I marts 2006 lå prisen på det hvide
emballagetræ ifølge prisstatistikken omkring 185
kr/m3, mens det røde emballagetræ lå lidt lavere.
Se nedenstående figur.
Der sælges nu også emballagetræ i Nordjylland og på Sjælland hvilket afspejler et stort forbrug på emballageværkerne. Hvis den gode efterspørgsel på korttømmer fortsætter på eksportmarkederne, kan det smitte af på det hjemlige
emballagetræ.

Spånpladetræ og energitræ
Bunden i markedet udgøres fortsat af spånpladeog energitræ som har holdt sig på et nogenlunde
stabilt niveau.
Den høje oliepris og den kolde vinter har medført at varmeværkerne har fyret med store mængder flis. Energitræet kan afsættes, og prisen er
steget fra 119 kr i sommermånederne 2005 til
omtrent 140 kr i marts 2006.

Cellulosetræ
Cellulosetræet er i øjeblikket forholdsvis vanskeligt at afsætte. Svenskerne har etableret store
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Løbende priser og volumen i prisstatistikken
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LØV
Sæsonen 2005/2006 har budt på pæne prisstigninger for løvtræ.

Udlandet, nål
Sverige og Norge

Danmark, løv

Produktionen på de norske og svenske savværker
er høj, blandt andet på grund af høj byggeaktivitet.
Lagrene af stormfaldstræ i Sverige vokser
stadig, men flere værker i Nord- og Mellemsverige
har meldt om mangel på træ og har dæmpet produktionen. Det skyldes ubalance i flowet af træ fra
Syd- til Nordsverige. I Sydsverige afsættes stormfaldstræ godt både i og uden for stormområdet.
Der tages fortsat mindre volumener tømmer ud af
skovene, mens andelen af cellulosetræ øges.
Kvaliteten af begge dele er god, og priserne ligger
ikke så langt fra niveauet før stormen, når statens
tilskud på 50 kr/m3 til skovejerne medregnes.
I Norge har byggeaktiviteten medvirket til at
prognosen primo 2006 er prisstigninger på grantømmer på ca. 10-12 kr/m3. Også dette marked er
derfor attraktivt for danske eksportører af råtræ.

Bøg
Det tidlige forår 2006 har stedvis budt på en let
stigende efterspørgsel på bøgemarkedet som dog
stadig er svagt. På Sjælland har nogle skovejere
mærket at Junckers køber mere træ ind i Danmark. Ved levering af større partier til gulvfabrikken har det været muligt at opnå en lidt bedre
pris.
I Danmark som helhed har opkøbernes interesse også været let stigende.
Kævlerne sælges til det europæiske og kinesiske marked, men der har endnu ikke været
mærkbare prisstigninger på disse sortimenter i
Danmark.
Prisen på bøgekævler er i øjeblikket ca. 1250
kr/m3 for sortimentet A > 50 cm.

Tyskland og Østrig
I Tyskland er produktionen høj på nåletræsavværkerne. Efterspørgslen og betalingsviljen for grantømmer var rigtig god i foråret 2006. Også i Østrig
har der været høj efterspørgsel. Disse markeder
har trukket meget dansk træ til eksport, og det har
dæmpet prisfaldet efter stormen i januar 2005.
Den høje efterspørgsel i Tyskland og Østrig i foråret 2006 har medvirket til granprisernes stigning.

Eg
Den meget høje efterspørgsel på eg var et mærkbart lyspunkt i træmarkedet ved indgangen til
2006. Siden januar 2005 er prisen for sortimentet
B > 60 cm steget fra 1700 kr/m3 til 1850 kr/m3 i
foråret 2006. Der har også været betydelige prisstigninger for de øvrige egesortimenter.
De stigende priser skyldes modeluner i møbelindustrien. Møbelmesser og -forretninger sælger
mange produkter af egetræ, og det smitter af på
råvareprisen.

Ask og ær
Også for ask har der været pæne prisstigninger i
løbet af sæsonen 2005/2006, og afsætningen er
god. Se figuren næste side.
På de store dimensioner af ask er opnået tillæg på 15 %. Især små- og mellemdimensionerede kævler udbydes, mens efterspørgslen primært
retter sig mod større dimensioner.
Ær er meget efterspurgt i alle kvaliteter og dimensioner. Prisen er uændret og høj.
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Kævler af ask
Løbende priser og volumen i prisstatistikken
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fra øget afsætning til det asiatiske marked, hvor
træet anvendes til møbelproduktion.
På flere af de tyske løvtræauktioner, har eg
været meget efterspurgt i sæsonen 2005/2006.
Gennemsnitsprisen har været markant stigende i
stort set hele Tyskland og på nogle auktioner lå
prisen helt op til 30% højere end niveauet i sæsonen 2004/2005. På færdigvaresiden har foråret
budt på pæne prisstigninger.
Efterspørgslen på ask er vokset i begyndelsen
af 2006. Tyske ejere har stedvist opnået prisstigninger på ca. 15 %.

Brænde
Prisen på fyringsolie er steget med ca. 50 % de
seneste to år. En normal husstand kan nu spare
mere end 10.000 kr om året ved at fyre med
brænde i stedet for olie.
Den høje oliepris har smittet af på brændet.
Afsætningen var i foråret 2006 god på brænde i
lange længder, men for sankebrænde stedvis lidt
under niveauet i 2005. Der er dog stor forskel i
efterspørgslen fra landsdel til landsdel.
Nogle skovejere har opnået tillæg på 15-20 kr.
pr. rummeter. Brændepriserne halter dog langt
efter prisstigningerne på de øvrige brændsler.

Frankrig
Prisen for rundtræ af eg er også steget i Frankrig.
Den gode efterspørgsel fra savværkerne har ført
til flaskehalse i leverancerne af råtræ. Effekten er
stigende priser på skårne egevarer.

Udlandet, løv
Tyskland
For bøg har der været voksende afsætning af
især B- og C-træ. Efterspørgsel stammer primært
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DANSKE SKOVES HANDELSKONTOR A/S OPGRADERER
Danske Skoves Handelskontor A/S følger planen
og har fundet nye markeder og nye kunder til
danske træ.

Flytning til Fredericia
DSH investerer nu i en forbedring af råtræterminalen i Fredericia for at styrke salget af dansk træ.
Samtidig har DSH i foråret 2006 flyttet sit domicil med til Fredericia.

Siden DSH i 2000 blev et selvstændig aktieselskab, 100 % ejet af Skovforeningen, har strategien været at opnå større markedsandel og større
omsætning - både for løvtræ og nåletræ, og både
på hjemme- og eksportmarkederne. Det skal ske
med en fortsat lønsom drift på forretningsmæssige vilkår.
Det er opnået, og DSH fortsætter denne linie.
DSH er begyndt at sælge bøg og andet løv til
Indien og arbejder også på sydeuropæiske markeder.
For nåletræet er der fundet nye kunder på
eksisterende markeder.

Ny hjemmeside med nyhedsbrev om
købs- og salgstilbud
DSHs hjemmeside - www.dshwood.dk - er blevet
større og bedre.
Hjemmesiden præsenteret firmaet og købstilbudene til skovejerne.
Handelskontoret udsender et gratis nyhedsbrev med købs- og salgstilbud i. Tilmelding sker
på hjemmesiden.

DSHs forretningsgrundlag
DSH er ejet 100 % af Dansk Skovforening og er
dermed skovejernes eget handelsselskab. Målet
er at være skovejernes foretrukne handelspartner.

Siden DSH i 2000 blev skilt ud som et aktieselskab, 100 % ejet af Skovforeningen, har selskabet
opnået en gode resultater.

•

DSH køber en bred vifte af skovprodukter både løvtræ, nåletræ og andre produkter.

•

Medarbejderstaben er udvidet, det opsøgende
salgsarbejde er styrket og nye markeder er
opdyrket.

•

DSH betaler attraktive priser.
•

•

DSH tilbyder maksimal betalings- og leveringssikkerhed til leverandører og kunder.

Selskabet tilbyder nye salgsmuligheder i energitræmarkedet.

•

Der er indledt tætte samarbejder med entreprenører om oparbejdning af skovenes råtræ.

•

Der er tegnet en kreditforsikringsaftale og selskabet tilbyder maksimal betalingssikkerhed
for skovene.

•

Selskabet er blevet kreditvurderet af Dun &
Bradstreet til AAA (højeste rating). Det er et
særsyn i branchen.

DSH tilbyder gensidigt forpligtende aftaler med de
enkelte skove og leverandører for sammen at
udvikle attraktive og langsigtede afsætningsmuligheder.
Selskabets styrke er en dyb markedsindsigt oparbejdet af en kompetent medarbejderstab og en
historie der rækker 40 år tilbage på træmarkedet.
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DANSK SKOVFORENING
Skovforeningen vil opretholde en effektiv organisation
der kan give medlemmerne de bedst mulige resultater

SAMARBEJDE MED ANDRE PARTER
Samarbejdet har i det forløbne år resulteret i:

Skovforeningen ser et stort behov for at udvikle
strukturerne og samarbejdet imellem skovbrugets
parter. For os er formålene at øget videndelingen
og at styrke skovbrugets samlede politiske gennemslagskraft.

• De lokale skovdyrkerforeninger har i deres
medlemsblade præsenteret Skovforeningens
aktuelle opgaver og opfordret sine medlemmer
til også at melde sig ind i Skovforeningen for at
støtte det politiske arbejde for skovbruget.

Skovforeningen ønsker at udvikle samarbejdet
både centralt og lokalt. Vi vil, når de fremtidige
arbejdsopgaver for skovkredsformændene er
afklaret (se næste side), opfordre dem til at afholde jævnlige møder og ekskursioner sammen med
skovbrugets øvrige parter og deres respektive
medlemmer og kunder.

• Skovdyrkerforeningerne har engageret Skovforeningen til at skal skrive og vedligeholde en
vidensamling om skovjura. Vidensamlingen
omfatter lovgivning, domme, administrativ
praksis og konsekvenser for skovbruget, og
den kommer til at ligge på Skovdyrkerforeningernes intranet. Skovdyrkerforeningerne skal
bruge den til intern videnopbygning og rådgivning over for sine medlemmer.

Skovdyrkerforeningerne

Parterne vil fortsætte med at udvikle samarbejdet,
men ikke med en fælles organisation for øje.
Skovdyrkerforeningerne har nu meldt ud at de
ikke lægger vægt på visionen om en fælles organisation.

I 2005 blev Skovforeningen og Skovdyrkerforeningerne enige om visionen om én fælles organisation for Danmarks skov- og naturejere. Parterne vurderede at det ville være den bedste løsning til at:
• Fremme skovejernes politiske interesser
• Fremme økonomien i medlemmernes skove
• Styrke foreningernes økonomi
• Styrke de folkevalgtes arbejde
• Fastholde og rekruttere gode medarbejdere.

Hedeselskabet
Hedeselskabet har i det forløbne år i sit medlemsblad præsenteret Skovforeningens aktuelle opgaver og opfordret sine medlemmer og kunder til
også at melde sig ind i Skovforeningen for at støtte det politiske arbejde for skovbruget.
Vi er glade for denne opbakning.

I første omgang besluttede organisationerne at
forstærke samarbejdet på en række punkter,
mens de lokale skovdyrkerforeninger ikke var
parate til en fusion.
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NY FORDELING AF TILLIDSHVERV
Skovforeningens bestyrelse foreslår generalforsamlingen at ophæve kravet om at skovkredsenes
formænd også skal være medlem af Handelsudvalget.
Formålet er at sprede det frivillige arbejde på
flere personer og styrke både skovkredsene og
Handelsudvalget.

Handelsudvalget holder også kontakten til
Danske Træindustrier, blandt andet for at fastholde de generelle handelsbetingelser og for at afklare tilspidsede situationer som efter et stormfald.
Skovforeningens sekretariat sørger for at information fra Handelsudvalget bliver kommunikeret til medlemmerne.

Skovforeningens medlemmer er tilknyttet en af 5
skovkredse. Formændene for skovkredsene udgør samtidig Handelsudvalget ifølge Skovforeningens vedtægter.
Bestyrelsen foreslår nu vedtægterne ændret
så skovkredsenes formænd ikke er tvungne medlemmer af Handelsudvalget. Forslaget skal styrke
både skovkredsene og Handelsudvalget:

Handelsudvalget bør nu styrkes. Træmarkedet er
blevet samlet om færre og større aktører og dermed mere uoverskueligt for den enkelte skovejer.
Det er følgen af de sidste års internationalisering
af træhandelen og af forbuddet mod vejledende
priser siden 2000.
Bestyrelsen anser det for nødvendigt at samle
skovbrugets centrale aktører i Handelsudvalget
for at analysere tendenserne i markedet til gavn
for skovejerne.

• Skovkredsformændene får mere tid til at udvikle kredsenes aktiviteter.

Ideen har været diskuteret i alle 5 skovkredse i
foråret 2006.
På skovkredsmøderne har der været generel
opbakning til ideen, men samtidig bekymring for
om Handelsudvalgets hidtidige lokale ophæng og
kontakt vil blive undermineret.
Derfor foreslår bestyrelsen denne procedure
for rekruttering af Handelsudvalgets medlemmer:

• Handelsudvalgsmedlemmerne kan udpeges
efter deres indsigt og kontakter i træmarkedet.

Skovkredsenes aktiviteter

• Skovkredsene vælger som hidtil sine egne
formænd.

I øjeblikket mødes hver skovkreds normalt 2-4
gange om året. Flere kredse arrangerer også
ekskursioner og eksterne indlæg på møderne.
Skovforeningen ønsker at kredsformændene
får tid til at udvikle disse aktiviteter for at trække
flere skovejere til. Kredsformændene må også
meget gerne udvikle skovbrugets synlighed overfor omverden.
Til hver skovkreds knyttes fast et medlem af
bestyrelsen. Denne deltager på skovkredsens
møder for at orientere om aktuelle skovpolitiske
emner og for at tage synspunkter fra skovkredsen
med tilbage til bestyrelsesarbejdet.

• Bestyrelsen henvender sig til skovkredsformanden for at finde de bedst egnede kandidater til posten som medlem af Handelsudvalget.
• Bestyrelsen udpeger 5 personer (én fra hver
skovkreds) til Handelsudvalget for en to-årig
periode. Alle skal have relevant indsigt og kontakter i træmarkedet. Hver person tilknyttes en
skovkreds og deltager i kredsens møder for at
orientere om udviklingen i markedet.
• Handelsudvalget vælger selv sin formand
blandt disse 5 personer. Vedkommende er født
medlem af Skovforeningens bestyrelse.

Handelsudvalgets arbejde

• Skovdyrkerforeningerne, Hedeselskabet og
Skov- og Naturstyrelsen vil fortsat også have
hver deres plads i Handelsudvalget.

Handelsudvalgets formål er at sikre de danske
skovejere det bedst mulige videngrundlag og de
bedst mulige rammer i relation til væsentlige indtægtsområder i skovbruget.
Handelsudvalget mødes et par gange om året
for at drøfte markedssituationen, de aktuelle markedspolitiske sager og efterfølgende orientering af
Skovforeningens medlemmer.

Proceduren vil blive skrevet ind i Handelsudvalgets forretningsorden, forudsat at Skovforeningens generalforsamling vedtager vedtægtsændringen.
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MEDLEMMER
Analysen viser dog stadig at den nuværende kontingentmodel ikke er tidssvarende.
Når medlemmerne finder tiden moden til en
ændring, anbefaler bestyrelsen at der tages udgangspunkt i den gennemførte analyse.

Lille stigning i medlemsareal
Skovforeningens skovejende medlemmer var pr.
1. maj 2006 tilsammen noteret for ca. 152.000
hektar skov. Det er en stigning på ca. 2400 hektar
det seneste år.
Desuden er indmeldt ca. 20.300 hektar ubevokset naturareal efter Skovforeningen i 2005
åbnede for indmeldelse af denne type arealer.
I 2005 åbnede Skovforeningen også for Bmedlemskaber med rabat på kontingentet og
uden stemmeret på generalforsamlingen. Det har
ført til 10 B-medlemskaber.

Medlemsliste på hjemmesiden
Skovforeningen vil lægge medlemslisten på medlemsafdelingen af www.skovforeningen.dk - med
skovens navn, postnummer og ejers navn.

Det er nødvendigt for Skovforeningen at opretholde og helst øge medlemsgrundlaget for at kunne
sikre vore politiske aktiviteter og dermed skabe
politiske resultater for skovbruget.
Derfor er det vigtigt at de nuværende medlemmer hjælper med at hverve skovejer-kolleger
som medlemmer til Skovforeningen. Både til deres eget og til hele skovbrugets bedste.

Skovforeningens prioriterede opgaver
til diskussion blandt medlemmerne
I 2006 har bestyrelsen lagt sin liste over Skovforeningens aktuelle prioriterede opgaver ud til diskussion i skovkredsene – og der var bred opbakning til prioriteringen.
Bestyrelsen vil fortsætte denne procedure,
således at medlemmerne også på skovkredsmøderne kan følge med i og påvirke Skovforeningens
arbejde.

Intet forslag til ny kontingentstruktur
På opfordring fra et medlem har Skovforeningens
bestyrelse undersøgt mulighederne for en ny kontingentstruktur.
Bestyrelsen udgangspunkt er at Skovforeningens samlede provenu fra kontingenterne ikke må
falde.
Der blev opstillet flere modeller, deres konsekvenser blev beregnet og deres rimelighed blev
vurderet ud fra disse kriterier:

Kommende medlemsdebat om
skovejernes image
Skov- og naturejere har ansvaret for værdier som
næsten alle danskere har stærke følelser for.
Skovejernes image i befolkningen er generelt
godt, men bestyrelsen vurderer at en målrettet
indsats er nødvendig for at bevare og styrke dette
image. Skovejernes gode image er nødvendigt
både af hensyn til ejernes handlefrihed og til udviklingen af skovbruget som erhverv.

• Ejendommenes indtjening
• Den bundne kapital i ejendommene
• Ejernes nytte af Skovforeningen
På den baggrund fremlagde bestyrelsen en model
for en ny kontingentstruktur på møder i alle 5
skovkredse i løbet af vinteren.
På baggrund af reaktionerne på disse møder
har bestyrelsen besluttet ikke at fremlægge noget
forslag om ny kontingentstruktur på generalforsamlingen 2006.

I den kommende vinter vil bestyrelsen derfor åbne
en debat i alle skovkredsene om skovejernes
image, om fælles anbefalinger til hvad skovejerne
bør gøre for at bevare et godt image og om muligheder for at løse konflikter inden de bliver til
problemer for skovejernes image.
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SKOVFORENINGENS INDTÆGTER
Den største del af Skovforeningens indtægter er
enten øremærkede til konkrete formål (fx konsulentydelser) eller bundet til medfølgende udgifter
(fx tidsskrifter og husudlejning).
Skovforeningens frie midler er derfor kun de
3,1 millioner kr fra skovejende medlemmer samt
de 0,6 millioner fra renter og udbytter. Beløbet
anvendes til Skovforeningens politiske og faglige
arbejde for skovbruget.
Derimod er størstedelen af Skovforeningens
informationsarbejde finansieret af andre indtægter, især fra tidsskrifter og konsulentydelser.

Skovforeningen indtægter var i 2005:
•
•
•
•
•
•

Kontingent fra skovejende medl.
Andre kontingenter
Konsulentydelser
Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)
Husudlejning mm.
Renter og udbytter

I alt

3,1 mio.
0,9 mio.
2,3 mio.
2,1 mio.
1,4 mio.
0,6 mio.
10,4 mio

Renter og udbytte
6%
Skovejende
medlemmer
30%

Husudlejning mm.
13%

Tidsskrifter
20%
Andre kontingenter
9%

Konsulentydelser
22%
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