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Forside: I 2010 skulle nedgangen i Danmarks biodiversitet vende ifølge en EU-aftale. Det sker ikke. Blandt andet fordi 
samfundet ikke køber denne vare i de private skove. Foto fra Salten Langsø. 
 
Bagside: I vinteren 2010 kom optimismen tilbage på brændemarkedet. Foto fra Skjoldenæsholm. 
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Dansk Skovforening 
 
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C 
Telefon 3324 4266. Fax 3324 0242 
www.skovforeningen.dk, info@skovforeningen.dk 
 
 
Formål, vision og mission 
 
Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. 
 
Skovforeningens formål er at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser 
- og at fremme ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. 
 
Skovforeningens vision er at skov- og naturejerne belønnes for at skabe værdier 
- og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen. 
  
Skovforeningens mission er at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, 
omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen. 
 
 
Medlemmer, finansiering og uafhængighed 
 
De fleste medlemmer er skov- og naturejere, fx personer, selskaber, fonde og kommuner. 
Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer der ikke ejer skov, medlemmer.  
  
Skovforeningens politiske arbejde betales af medlemmernes kontingenter. 
Det faglige arbejde betales af kontingenter og især projektmidler. 
Det meste af informationsarbejdet betales af projektmidler og af tidsskrifternes annoncører og abonnenter. 
 
Skovforeningen administrerer ikke skov eller natur selv.  
Skovforeningen er ikke bundet af partipolitik og yder ikke økonomisk støtte til politiske partier. 
 
 
DSHwood A/S 
 
Skovforeningen ejer DSHwood A/S som handler med træ og træprodukter: 
Glarmestervej 7, Erritsø, 7000 Fredericia. 
Telefon 7455 2636. Fax 7455 2490. 
www.dshwood.dk, info@dshwood.dk 
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ÅRET 
2009-2010 

 
 

 
 
 
En rigtig god nyhed for Danmarks skove kom ind få dage før denne årsberetning gik i trykken: 
 Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at nedsætte jordskatten for skove. Aftalen ser ud til 
at give skovene en lettelse på cirka 100 kr/ha i gennemsnit. 
 Det er et opmuntrende første skridt på vejen mod at opnå et økonomisk bæredygtigt skovbrug. 
Det er forudsætningen for at skovene har en chance for at levere både økonomiske, økologiske og 
sociale værdier nu og i fremtiden. 
 Regeringen og Folketinget står stadig med opgaven at opdatere hele den danske skovpolitik 
som har været negligeret i 5 år. Igangsættelsen af et skovpolitisk udvalg har trukket uforståeligt 
længe ud, men det vil givetvis komme. 
  
Skattelettelsen ville ikke være kommet uden Dansk Skovforenings politiske arbejde. Nu sætter 
Skovforeningen kræfterne ind i det skovpolitiske udvalg. 
 Nu bliver skovbrugets politiske rammer og vilkår for de næste mange år defineret. 

Nu har skovejerne brug for at deres interesser bliver varetaget stærkest muligt. 
  Derfor appellerer vi til alle medlemmer om igen at henvende sig til ikke-medlemmer. Fortæl at 
den skattelettelse som skovene nu modtager, er 4-5 gange større end kontingentet til Skovfor-
eningen. Skovforeningen kan lave flere stærke politiske resultater i de næste år, hvor det virkelig 
gælder, hvis flere skovejere bakker op om Skovforeningens arbejde. Større økonomisk opbakning, 
det vil sige flere medlemmer, er strengt nødvendig for at skaffe de bedst mulige resultater. 
 
God fornøjelse med læsningen af denne beretning om Skovforeningens arbejde. 
 
 

 
 

 
 

Niels Iuel Reventlow 
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DANSK 

SKOVFORENING 
 
 
 
 
 
 
 

MEDLEMMERNES ØNSKER 
 
 
Medlemsundersøgelse 
 
 
I februar 2010 mailede Skovforeningen et spørgeske-
ma til vore skovejende medlemmer for at undersøge 
ønskerne til foreningens prioriteringer af ressourcerne. 
Hovedresultaterne var: 
 
 
Spørgsmålet ”Hvordan prioriterer du din skovs forskel-
lige værdier?” gav denne top 4 ud af 11 mulige svar: 
1. Glæde ved at eje skov. 
2. Mulighed for at udvikle naturen efter egne ideer. 
3. Økonomiske indtægter fra træ (de største ejen-

domme satte denne værdi allerøverst, de mindste 
satte den meget langt nede i rækken). 

4. Mulighed for at opleve stilhed. 
 
Spørgsmålet ”Hvorfor er du medlem af Dansk Skovfor-
ening?” gav denne top 4 ud af 4 mulige svar: 
1. For at støtte det politiske arbejde. 
2. Orientering (topprioriteret af de mindste ejere). 
3. Rådgivning. 
4. Netværk. 
 
Spørgsmålet ”Hvor vigtig er nedenstående aktiviteter 
for dig i Skovforeningen?” gav denne top 5 ud af 15 
mulige svar: 
1. Information til omverdenen, fx politikere og medi-

er, om skovbrugets vilkår og synspunkter. 
2. Opretholdelse af skovpolitisk beredskab (viden, 

netværk, overvågning af ny lovgivning). 

3. Information til medlemmerne om politik og lovgiv-
ning af betydning for skovbruget og om Skovfor-
eningens arbejde i øvrigt. 

4. Maksimering af skovbrugets handlefrihed, fx mht. 
udvikling og beskyttelse af naturværdier. 

5. Minimering af beskatningen af skov. 
 
Undersøgelsen omfattede også åbne spørgsmål om 
medlemmernes forventninger til Skovforeningens 
aktiviteter, om rådgivning og om medlemshvervning. 

Bestyrelsen præsenterer resultater og konklusio-
ner på generalforsamlingen den 20. maj. 
 
  
  
Udvikling af medlemsmøderne 
 
 
Skovforeningen vil i skovkredsene diskutere form og 
indhold for vores medlemsmøder og ekskursioner. 
 
 
Skovforeningens 5 skovkredse afholder hver mellem 1 
og 3 møder om året, ofte med ekskursioner. Normalt 
deltager mellem 15 og 40, alt efter mødets og (især, 
tilsyneladende) ekskursionens placering og indhold. 
 Desuden afholder Skovforeningen undertiden 
medlemsmøder om aktuelle emner, i 2009 fx om lods-
ejernes situation i nationalparkerne (se side 25). 
 Vi ønsker at imødekomme medlemmernes for-
ventninger bedst muligt med de ressourcer der er til 
rådighed. Derfor vil vi på det kommende års skov-
kredsmøder diskutere hvordan medlemsmøderne og 
ekskursionerne bedst tilrettelægges i fremtiden. 
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FORENINGENS ØKONOMI 
 
 
Skovforeningens indtægter 
 
 
Skovforeningens indtægter var i 2009: 
 Kontingent fra skovejende medlemmer  3,7 mio. 
 Andre kontingenter        0,6 mio. 
 Konsulentydelser         2,5 mio. 
 Tidsskrifter (annoncer + abonnenter)   2,1 mio. 
 Husudlejning mm.        1,6 mio. 
 Renter og udbytter        0,5 mio. 

 
I alt              11.0 mio. 
 
 
Medlemsstatus 2010 
 
Pr. 19. april 2010 havde Skovforeningen 524 danske 
skovejende medlemmer med et samlet skovareal på 
142.571 ha. Det er en nettotilgang på 4 ejendomme i 
løbet af det seneste år, men et fald på 5209 ha i med-
lemmernes samlede skovareal (i forhold til medlems-
arealet anført i årsberetningen 2009 er korrigeret for 
blandt andet udenlandske medlemsskove). 
 Desuden er indmeldt 20.367 ha ubevokset natur. 

Hvervning af nye medlemmer 
 
 
Skovforeningens politiske arbejde for skovejerne beta-
les af kontingenterne. Dette arbejde er underfinansie-
ret, og Skovforeningen behøver flere medlemmer for at 
kunne fastholde det politiske og faglige arbejde. 
 
I 2009 begyndte Skovforeningen telefonhvervning af 
skovejere mellem 10 og 50 ha, og i 2010 har vi kontak-
tet ikke-medlemmer med mere end 50 ha. Vi har mødt 
så tilpas stor interesse at det forhåbentlig fører til så 
mange indmeldelser at det kan betale sig at fortsætte 
med telefonhvervning. 
 Det er vigtigt at medlemmerne fortæller andre 
skovejere om nødvendigheden af en indmeldelse. Det 
skal sikre arbejdet for skovejernes retsstilling, politiske 
interesser og indtjeningsmuligheder.  
 Skovforeningen tilbyder i øjeblikket 50 % rabat på 
kontingentet i indmeldelsesåret og året efter. Det 
betyder at langt de fleste nye medlemmer opnår fuldt 
medlemskab for en introduktionspris på godt 800 kr. 
Kontingentet er desuden fradragsberettiget. 
 Ring til Skovforeningen og tal om mulighederne for 
at hverve skovejere i lokalområdet. 
 
 

Kontingentet til Skovforeningen er billigt i forhold til de værdier der er på spil - og i forhold til 
hvad danskere typisk betaler for at deres politiske interesser og løn- og pensionsforhold bliver varetaget. 
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POLITIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGERINGEN ER FORTSAT SKOVBLIND 
 
 
Efter lanceringen af Grøn Vækst uden skov og træ, har 
regeringen fjernet de sidste ordninger på finansloven 
der skulle fremme den skovdrift som samfundet efter-
spørger. 
 Regeringen erkender sit skovpolitiske efterslæb, 
men har endnu intet gjort ved det. 
 
 
 
Skovene strøget af finansloven 
 
 
Uden nogen faglig vurdering har regeringen fjernet de 
sidste ordninger på finansloven der skulle fremme den 
skovdrift som samfundet efterspørger. Det gælder 
blandt andet ordningerne til: 
 udarbejdelse af grønne driftsplaner 
 konvertering af nåleskov til løvskov 
 aftaler med skovejerne om udvikling af særligt rig 

biodiversitet og natur. 
 
Og året inden fjernede regeringen tre andre vigtige 
ordninger på finansloven: 
 Konsulentvirksomhed i skovbruget. 
 Produktudvikling for skovbruget og træindustrien  
 Produktionsafgifter for juletræer og pyntegrønt. 

 
Alle disse ordninger er ellers væsentlige forudsætnin-
ger for at Danmark kan opfylde sit nationale skovpro-
gram. De er samfundets investering i at også kom-
mende generationer kan høste skovenes økonomiske, 
økologiske og sociale værdier. 

Fjernelsen af disse ordninger går fx stik imod Dan-
marks internationale forpligtelse om at stoppe tilba-
gegangen i biodiversiteten i 2010. 

 Denne afvikling af dansk skovpolitik er et konkret 
og absurd resultat af at regeringen udelod skovene i 
sin strategi for Grøn Vækst og lod skovordningerne 
være med til at finansiere Grøn Vækst. 
 Skovforeningen arbejder fortsat hårdt på Christi-
ansborg for at få genindført ordningerne. Også Skov-
rådet har reageret overfor ministrene og anmodet om 
at fjernelsen af ordningerne genovervejes. 
 Vi ved ikke hvornår og om ordningerne kan komme 
tilbage på finansloven. 
 
 
 
Grøn Vækst uden skove 
 
 
Regeringen offentliggjorde 30. april 2009 sin længe 
ventede strategi Grøn Vækst. Der skrives gode ting om 
de eksisterende skoves store betydning for naturen, 
landskabet og friluftslivet. Men der er ingen plan for at 
udvikle disse værdier for fremtiden. Og træ, verdens 
mest miljøvenlige råstof, er helt overset i strategien. 
  Men uden skovbrug går samfundet glip af store og 
billige muligheder for at: 
 
 nedbringe CO2-niveauet ved at producere træ 
 øge biodiversiteten 
 beskytte grundvandet 
 skabe arbejdspladser og attraktive levevilkår på 

landet 
 fremme folkesundheden 
 fremme friluftsliv og turisme 

levere forsyningssikker, vedvarende energi. 
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Regeringens løfter om et skovpolitisk udvalg 
 
 
Skovforeningen lagde store kræfter i at få skovene 
med i Grøn Vækst, men Regeringen var ikke villig til at 
udvide det definerede arbejdsområde. 
 Men daværende miljøminister Troels Lund Poulsen 
erkendte dog at skovene var blevet glemt. Så den 1. 
april 2009 lovede Ministeren over for Ritzau at ned-
sætte en ”skovbrugsfaglig arbejdsgruppe” til efteråret 
og at han var parat til at ”investere mere i privat og 
statslig skovdrift”.  
 Det skete ikke. I marts 2010 gentog den nye miljø-
minister Karen Ellemann løftet om et skovpolitisk 
udvalg. 
 Samtidig stod et samlet skovråd, det vil sige både 
skovenes erhvervs- og miljøorganisationer samt for-
skere og fagfolk, bag en opfordring til den nye minister 
om at stoppe afviklingen af dansk skovpolitik og at 
nedsætte det skovpolitiske udvalg hurtigst muligt. 
 
 
 
Forventninger til et skovpolitisk udvalg 
 
 
Det skovpolitiske udvalg skal skabe grundlaget for en 
ny skovpolitik i Danmark efter at regeringen ikke har 
ofret skovene opmærksomhed siden Det Nationale 
Skovprogram i 2002 og skovloven i 2004. 
 Der er hårdt brug for at regeringen reelt forpligter 
sig på målene i Det Nationale Skovprogram 2002: 
 
1. Mere naturnær skovdrift og 10 % skov med ekstra 

rigt plante- og dyreliv i 2040. 
 

2. Sikring af skovbruget som erhverv gennem etable-
ring af bæredygtige økonomiske rammebetingel-
ser. 
 

3. Udvikling af skov som et velfærdsgode hvor be-
folkningen sikres muligheder for friluftsliv og na-
turoplevelser. 
 

4. Øget skovareal så skovlandskaber dækker 20-25 % 
af Danmarks areal om 80-100 år. 
 

5. Velfungerende uddannelse, efteruddannelse og 
udveksling af viden i skovsektoren. 
 

6. Fremme af bæredygtig skovdrift globalt og regio-
nalt. 

 
 
 
 
Samfundets krav til skovene er større end nogensinde, 
men skovbrugets muligheder for at levere varerne 
bliver stadig ringere. Skovbruget er ikke økonomisk 
bæredygtigt og kan ikke på længere sigt præstere en 
bæredygtig produktion af træ, natur, oplevelser og de 
mange andre ydelser som samfundet efterspørger. 
 Der er brug for ændringer i lovgivning og admini-
strativ praksis, så skovene får reelle muligheder for at 
imødekomme samfundets forventninger og krav. Det 
indebærer en skovpolitik der adresserer: 

 Skovbrugets økonomiske rammebetingelser. 

 Køb af biodiversitet og naturoplevelser i private 
skove så skatteyderne får mest for pengene. 

 Øget brug af træ til energi og til varige produkter. 

 Forskning og udvikling i blandt andet nye indtæg-
ter, øget biomasseudnyttelse uden negativ påvirk-
ning af biodiversiteten, naturnær skovdrift, biotek-
nologiske løsninger, dyrkning af juletræer og pyn-
tegrønt med mindst mulig påvirkning af miljøet. 

 Styrkelse af skovbrugets fælles kommunikationsar-
bejde, herunder videndeling, formidling og rekrut-
tering af unge til skovbrugsuddannelserne. 

Skovforeningen kan og vil være med til at løse de sam-
fundsopgaver der involverer skovene, men det kræver 
at skovbruget tages seriøst som erhverv og partner i 
udviklingen af løsninger. 
 
 
 
Skovforeningens politiske prioriteringer 
 
 
Skovforeningen ønsker det skovpolitiske udvalg i gang 
hurtigst muligt. Her vil vi selv sætte alt ind på at udval-
get laver det bedst mulige arbejde for skovene og 
skovbruget. Det skal være grundlaget for de næste 
mange års skovpolitik i Danmark. 
 Indtil resultatet af det skovpolitiske udvalg er om-
sat til konkrete nye initiativer i skovene, fortsætter 
Skovforeningen også arbejdet for at få pengene tilba-
ge på finanslovens hidtidige skovbrugsordninger. Ord-
ningerne bør let kunne genindføres da de allerede er 
EU-godkendt og er blevet til i overensstemmelse med 
Danmarks Nationale Skovprogram 2002. Og så har de 
ikke mindst virket strålende.
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SKAT PÅ SKOV 
 
 
Skovenes jordskat sættes ned 
 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at nedsætte 
jordskatten for skove. Aftalen ser ud til at give skovene 
en lettelse på cirka 100 kr/ha i gennemsnit. 
 
 
Nedsættelsen skal gælde fra 1. januar 2011, og der er 
ikke foreslået en tidsbegrænsning. 
 Grundskyldspromillen fastsættes herefter til en 
sats der er 14,8 promille lavere end den af kommunen 
fastsatte grundskyldspromille der skal ligge i interval-
let mellem 16 og 34 promille. Det hidtidige loft i 
grundskyld på 12,3 promille ændres samtidig til 7,2 
promille. 
  Det betyder at skovens jordskat i gennemsnit om-
trent halveres fra 2011 og frem. 
 Det er glædeligt at Skovforeningens politiske ar-
bejde således har båret frugt og at Regeringen og 
Folketinget endelig tager et skridt til lempelse af skov-
brugets økonomiske rammevilkår. 
 
 
 
Generationsskifteafgiften skader fortsat 
skovene uforholdsmæssigt slemt 
 
 
Skovforeningen arbejder fortsat sammen med de øvri-
ge jordbrugsorganisationer for at afgifterne fjernes. 
 
  
Med skovenes ringe driftsøkonomi skader et gammel-
kendt problem endnu mere: Bo- og gaveafgifter ram-
mer skovene uforholdsmæssigt slemt, og det store 
likviditetsdræn skader mulighederne for at opbygge 
skove med store natur- og træværdier. Nye ejere må 
fx fælde skovens gamle træer for at betale afgifterne. 
 Skovforeningen arbejder fortsat for at afgifterne 
fjernes. Sammen med landbrugets organisationer har 
vi gennem 2009 søgt Regeringens forståelse for at 
disse afgifter for jordbrugsvirksomheder bør afskaffes 
snarest. Det er allerede sket i en række nabolande. 
 Det er endnu ikke lykkedes at få en ændring med i 
skattereformerne, men behovet er uændret stort. 
 Skovforeningen arbejder for at erhvervet opnår de 
tiltrængte lempelser, og det søger vi politisk opbak-
ning til både i skattepolitikken og den kommende nye 
skovpolitik. Samarbejdet med andre jordbrugsorgani-
sationer fortsætter også på dette område. 

Landsskatteretten: Herlighedsværdi indgår 
ikke i grundværdien  
 
 
Landsskatteretten har afgjort at en skovs herligheds-
værdier ikke skal indregnes i grundværdien i den of-
fentlige vurdering. Det har Skovforeningen også argu-
menteret for i mere end 10 år: Grundværdien skal 
baseres på driftsøkonomi, ikke på handelspriser. Men 
SKAT er uvillig til at følge Landsskatteretten. 
 
 
Vurderingsreglerne for skov er vanskelige. Hvad er 
grundværdien af skov når man ser bort fra træerne? 
 Myndighederne har i årtier brugt et normalskovs-
begreb hvoraf skovens grundværdi fastsættes som en 
bestemt procentdel. Normalskovsbegrebet blev fast-
sat da skovenes driftsindtægter svarede til en normal 
forrentning af skovenes handelsværdier. 
 Men i de seneste årtier har skovenes handelsvær-
dier langt oversteget de driftsøkonomiske værdier. 
Meget få ejendomme udbydes til salg, og de finder 
købere med høj betalingsvilje for herlighedsværdier-
ne. Derfor har Skovforeningen i årevis arbejdet for at 
normalværdien (og dermed grundværdien) beregnes 
med udgangspunkt i driftsøkonomi og ikke i handels-
priser. 
 
Landsskatteretten har i 2009 i en konkret sag afgjort at 
vurderingslovens § 15 ikke giver hjemmel til at medta-
ge en herlighedsværdi. § 15 giver netop reglerne for 
beregning af normalværdien og for særlige tillæg til 
grundværdien (fx grusgravning og campingpladser). Og 
normalværdien må altså ikke indeholde en herligheds-
værdi. 
 Skovforeningen har spurgt SKAT hvordan Lands-
skatterettens kendelse vil påvirke den næste vurdering 
pr. 1. oktober 2010. SKAT svarer blandt andet: ”Det er 
således SKATs opfattelse, at der ved skovens normal-
værdi forstås normalskovens handelsværdi, og at 
såfremt skovtabelberegningerne ikke giver et resultat 
svarende til denne handelsværdi, så bør der korrigeres 
herfor”. Altså: SKAT tolker Landsskatterettens kendel-
se sådan at der ikke må gives et tillæg der hedder 
herlighedsværdi, men at der gerne må gives et tillæg 
for at få grundværdien op på handelsprisniveauet. 
 Skovforeningen er lodret uenig i SKAT’s svar som i 
realiteten fastholder et tillæg for herlighedsværdien, 
blot under navnet ”handelsværdi”. Vi tager i første 
omgang sagen op i SKATs særlige udvalg for ejen-
domsvurdering. Hvis det ikke løser problemet tilfreds-
stillende, tager vi spørgsmålet op politisk. 
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Skovforeningen arbejder for en 
konjunkturudligningsordning  
 
 
Den tidligere skatteminister har afvist en konjunktur-
udligningsordning for skovbruget, men Skovforeningen 
fortsætter bestræbelserne. 
 
 
Merhugstfradraget ved stormfald blev afskaffet i 2001 
da Ligningsrådet (nu Skatterådet) ikke mente at det 
havde lovhjemmel. Fradraget har dog i forskellige 
udformninger eksisteret siden midten af 1900-tallet. 
 Skovforeningen har derefter søgt forståelse for at 
videreføre fradraget, men det ser politisk umuligt ud. 
Vi foreslog også den tidligere skatteminister en kon-
junkturudligningsordning som dels kan bruges ved 
stormfald, dels muliggøre hugster på det skovdyrk-
ningsmæssigt rigtige tidspunkt, også når likviditeten 
ikke har brug for indtægterne. Skatteministeren afvi-
ste forslaget og henviste i stedet til virksomhedsskat-
teordningen. Men den kan ikke erstatte en konjunk-
turudligningsordning for skovene, og vi fortsætter det 
politiske arbejde for en konjunkturudligningsordning. 
 
 
 
Måske nyt system til offentlig vurdering 
 
 
Den tidligere skatteminister varslede flere gange at 
systemet for den offentlige ejendomsvurdering er for 
dyrt og arbejdskrævende for myndighederne. Skovfor-
eningen har sammen med andre brancheforeninger 
foreslået en alternativ model. 
 
 
Der er behov for en værdiansættelse af skov så længe 
politikerne fastholder de skatter som i dag tager ud-
gangspunkt i den offentlige vurdering. 
 Skovforeningen prioriterer højt at et nyt vurde-
ringssystem også gavner skovejerne, fx ved mindsket 
arbejde, større forståelse og accept af resultatet og en 
mindsket skattebetaling. Med de målsætninger og på 
baggrund af analyser af forholdene i vore nabolande 
har vi beskrevet mulige løsninger. 
 Det er sket I et nært samarbejde med andre orga-
nisationer for ejere af erhvervsejendomme. Vi vil nu 
sammen med disse organisationer søge indflydelse på 
regeringens overvejelser om at afskaffe det nuværen-
de vurderingssystemsystem. 

HUSUDLEJNING 
 
 
Tidsbegrænsede lejemål  
 
 
Landsretten anerkender at udlejer kan have behov for 
at indgå tidsbegrænsede lejemål, blandt andet at 
kunne frigøre boliger og dermed tiltrække arbejdskraft 
til ejendommens drift samt for at se lejer an. Men der 
er grænser for antallet af tidsbegrænsede lejeaftaler. 
 
 
Skovforeningen trådte i 2009 ind som biintervenient i 
en retssag om tidsbegrænsede lejemål i boliger på en 
skovejendom. 
 Ejeren havde fået medhold i byretten om at der 
var en driftsmæssig begrundelse for at tidsbegrænse 
tre lejemål på ejendommen. Men lejerne ankede afgø-
relsen hvorefter Skovforeningen trådte ind som biin-
tervenient til støtte for ejeren. 
 
Land- og skovbrugsejendomme har brug for at kunne 
stille boliger til rådighed for medarbejdere. 
 Tidligere gav landbrugsloven mulighed for at så-
danne ejendomme kunne tilsidesætte lejelovens al-
mindelige opsigelsesbestemmelser og med et varsel 
på 6 måneder frigøre en bolig til en medarbejder. 
 Ophævelsen af denne regel var begrundet i et 
ønske om at ligestille forholdene med lejelovens al-
mindelige regler. Landsretten udtalte derfor at ophæ-
velsen af denne regel i landbrugsloven ikke i sig selv 
kan betinge en øget anvendelse af tidsbegrænsede 
aftaler. Om forholdet har indgået i vurderingen af 
hensynene til udlejers forhold i den konkrete sag, 
fremgår ikke af Landsrettens dom. 
 
Landsretten accepterede i den konkrete sag tidsbe-
grænsede aftaler med henblik på at se lejer an når der 
er tale om kulturhistoriske bygninger. Men Landsret-
ten accepterede ikke at flere på hinanden følgende 
tidsbegrænsede aftaler med samme lejer var begrun-
det i udlejers forhold. 
 Landsretten accepterer at tidsbegrænsede lejemål 
generelt kan være begrundet i at kunne tilbyde med-
arbejdere boliger for at kunne tiltrække arbejdskraft. 
Men i det konkrete tilfælde vurderede Landsretten at 
andelen af boliger på tidsbegrænsede lejemål oversteg 
behovet til opfyldelse af dette formål. 
 Landsretten accepterede at det ene tidsbegrænse-
de lejemål var begrundet i udlejers forhold, mens de 
to øvrige tidsbegrænsede lejemål ikke kunne begrun-
des heri. Derfor blev tidsbegrænsningen for disse 
tilsidesat.



 10 

ADGANGSRET 
 
 
Vejledning til adgangsreglerne snart klar 
 
 
Skov- og Naturstyrelsens vejledning om adgangsreg-
lerne har været længe undervejs. Men nu er den næ-
sten klar, og den er blevet god. 
 
 
Vejledningen skal kommunerne bruge i deres admini-
stration af naturbeskyttelseslovens adgangsregler fra 
2004. 
 Skov- og Naturstyrelsen har i efteråret 2009 haft et 
udkast i høring og mangler endnu den sidste færdiggø-
relse.  
 Skovforeningen har gennem den lange proces fået 
påvirket teksten så den nu fremstår som en stringent 
vejledning med de nødvendige juridiske fortolkninger 
af adgangsreglerne ud fra naturbeskyttelseslovens 
tekst, forarbejder og forudsætninger.  
 Vejledningen er renset for foreningspolitiske anbe-
falinger. 
 
 
 
Dialogen fortsætter i et adgangsforum 
 
 
Skovforeningen deltager i et forum som Skov- og Na-
turstyrelsen har nedsat til at drøfte adgangsspørgs-
mål.  
 
 
Under udarbejdelsen af den nye adgangsvejledning 
ønskede mange af de deltagende parter at fortsætte 
et forum på uformel basis for at drøfte konkrete ad-
gangsspørgsmål, fx om hvordan kommunerne skal 
administrere reglerne. 
 Hvis forummet ikke kan opnå enighed om anbefa-
linger, er det Skov- og Naturstyrelsen der skal rådgive 
og vejlede kommunerne. 
 Skovforeningen har tilsluttet sig forummet under 
den forudsætning at rammerne for diskussioner er 
den eksisterende lov. Det er ikke forummets opgave at 
behandle konkrete sager eller at komme med forslag 
til at ændre eksisterende praksis. 
 
 
 
 
 
 

Nedlæggelse af skovveje 
 
 
Skovforeningen vil sikre at naturbeskyttelseslovens 
regler om nedlæggelse og omlægning af skovens vej-
system fortsat har et reelt indhold.  
 
 
I en konkret sag afgjorde Naturklagenævnet i 2009 at 
nedlæggelsen af en skovvej krævede forudgående 
anmeldelse til kommunen fordi vejen ”har forbindelse 
med” skovens øvrige vejsystem. 
 Ejeren indbragte sagen for domstolene, og Skov-
foreningen besluttede at gå ind i sagen som hovedin-
tervenient. Vi ville efterprøve et principielt spørgsmål i 
Naturklagenævnets kendelse: 
 Loven og forarbejderne forudsætter at kun for veje 
der ”giver adgang til” skovens øvrige vejsystem – altså 
veje fra skovkanten og ind til skovens øvrige vejsystem 
– kræves anmeldelse inden nedlæggelse. Det fremgår 
direkte af lovbemærkningerne at ejeren fortsat frit kan 
nedlægge og omlægge skovens øvrige vejsystem som 
led i driften. 
 Derfor har vi svært med at leve med Naturklage-
nævnets begrundelse for kravet om forudgående an-
meldelse at skovvejen ”har forbindelse med” skovens 
øvrige vejsystem. Det ville omfatte alle skovveje. 
 Det var særligt vigtigt at få efterprøvet denne de-
talje fordi Skov- og Naturstyrelsen samtidig udarbej-
dede sin vejledning til kommunerne om administration 
af adgangsreglerne. 
 Retssagen blev dog ikke til noget. Skovejeren trak 
sagen tilbage da der var etableret en alternativ ad-
gangsvej og den omhandlede skovvej derfor ifølge 
Naturklagenævnets kendelse kunne forblive nedlagt. 
 Vi hører gerne fra medlemmer med skovveje der er 
blevet nægtet nedlæggelse eller hvor nedlæggelsen er 
krævet anmeldt til kommunen. Vi vil sikre at lovens 
forudsætninger om ejerens fortsatte mulighed for at 
nedlægge skovveje som led i driften har et reelt ind-
hold. 
 
Skoven 3/2010 giver en nærmere redegørelse for 
sagen. 
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Adgangsret og Friluftsrådets nye krav 
 
 
Friluftsrådet præsenterede sin såkaldte nye, men på 
mange måder gammeldags, adgangspolitiske hand-
lingsplan i 2009. Nye lovfæstede adgangsregler er 
unødvendige og direkte skadelige. 
 Skovforeningen vil arbejde kraftigt imod disse for-
slag. 
 
 
Friluftsrådets forslag rummer gode punkter om udvik-
ling af frivillige og offentligt finansierede aftaler mel-
lem kommuner og lodsejere og om de hensyn som 
naturens gæster bør tage til naturen, til andre brugere 
og til lodsejerne.  
 Men Friluftsrådet fremsætter også konkrete krav 
til nye adgangsregler. Blandt andet: 
 
 Ret til færdsel og kort ophold umiddelbart nær vej 

og sti i privat skov. 
 Ret til færdsel ½ time før solopgang og ½ time efter 

solnedgang i privat skov. 
 Ret til færdsel på vandløbsbræmmer, brakarealer, 

udyrkede arealer i skove og andre udlagte udyrke-
de arealtyper. 

 Ret til at gå i land fra vandløb og søer og tage kort 
ophold på bræmmerne. 

 Ret til ridning, skiløb og kælkning på udyrkede 
arealer. 

 Ophævelse af lodsejernes ret til at opkræve gebyr 
for ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i skovene og 
på udyrkede arealer. 

 
Der er ikke problemer i praksis som kan berettige 
regler som disse. 
 At indføre dem politisk vil være et unødvendigt og 
groft provokerende tyveri af lodsejernes rettigheder 
og ejendom. Det vil ødelægge tilliden og skade udvik-
lingen af frivillige aftaler, både om naturoplevelser og 
om naturværdier. 
 Frivillige aftaler er ellers netop det der skal til, fx 
for at øge de generelle ridemuligheder som også er et 
af Friluftsrådets erklærede mål. Aftaler er smidige i 
forhold til særlige lokale behov. Aftaler kan sikre ufor-
styrrethed fra andre gæster. Aftaler sikrer bedre kon-
trol med naturværdierne. Og aftaler kan nedbryde 
fjendebilleder lokalt og sprede gensidig tillid mellem 
lodsejere og omverdenen i almindelighed. 
 Den vej, frivillighed og aftaler i gensidig respekt, vil 
vi meget gerne gå sammen med Friluftsrådet. Men på 
den anden vej, lovgivning, arbejder vi imod hinanden. 

FREDSKOV 
 
 
Stadig ingen bekendtgørelse om 
erstatningsskov 
 
 
6 år efter skovlovens vedtagelse mangler stadig en 
bekendtgørelse om erstatningsskov. 
 
 
Bemærkningerne til skovlovforslaget fra 2004 forud-
satte at der skulle udarbejdes en ny bekendtgørelse 
om erstatningsskov. Den skulle tage højde for erfarin-
gerne med de hidtidige regler, og det blev forudsat at 
praksis skulle være smidigere end hidtil. Først i juni 
2009 blev sendt et bekendtgørelsesudkast i høring. 
 Skovforeningen lægger blandt andet vægt på at en 
afgørelse fra Naturklagenævnet bliver afspejlet i be-
kendtgørelsen: Et erstatningsskovareal skal ikke nød-
vendigvis være tilplantet i fuldt omfang, idet den nye 
skovlov tillader 10 % ubevoksede arealer i fredskov.  
 Det har særlig stor betydning hvis erstatningsskov-
arealet lægges i tilknytning til eksisterende skov hvor 
mindre end 10% i forvejen er ubevokset. 
 Vi venter stadig på den nye bekendtgørelse, 6 år 
efter skovloven blev vedtaget. Det er ikke tilfredsstil-
lende at Skov- og Naturstyrelsen prioriterer det lovop-
følgende arbejde så lavt. 
 
 
 
Rydning af fredsskov for vindmøller 
 
 
Regeringen vil rydde 1200 ha statsejet fredskov i Thy 
for et nationalt testcenter for store vindmøller. Skov-
foreningen har to synspunkter i sagen: 
 
 
 Vi savner en miljøøkonomisk sammenligning mel-

lem skoven og testcentret. Der er ikke fremlagt no-
gen konkret miljømæssig og økonomisk retfærdig-
gørelse af den planlagte skovrydning. 
 

 Ved en eventuel skovrydning skal skovlovens al-
mindelige regler om erstatningsskov bruges, fx om 
fordeling mellem skovbevoksede og ikke-skovbe-
voksede arealer. Det vil i øvrigt være langt billigere 
for skatteyderne hvis skoven bliver privat i stedet 
for offentlig skovrejsning hvor jorden skal købes 
først. Hvis skoven ønskes stor og sammenhængen-
de, skal skovrejsningsordningen justeres så ejere 
også tilskyndes til at plante på store arealer. 
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NATURBESKYTTELSE 
 
 
Tvungen, dyr og erstatningsfri beskyttelse af 
ikke-truede flagermus 
 
 
Den unødvendige beskyttelse af flagermus i danske 
skove gennemføres så uklogt og urimeligt som frygtet. 
Nu skal den praktiske administration af loven vise hvor 
hårdt det rammer skovbruget. Der er udarbejdet en 
vejledning. 
 
 
Den længe ventede, men ikke savnede, lov om den 
strenge artsbeskyttelse (ifølge EU's habitatdirektivs 
artikel 12) er vedtaget. Beskyttelsen, herunder af fla-
germus i skov, gennemføres som en erstatningsfri 
regulering. Det er dybt uklogt og urimeligt.  
 Uklogt fordi beskyttelsen ikke er fremtidssikret: En 
generel og erstatningsfri beskyttelse af yngle- og ra-
stesteder fremmer ikke skovejernes produktion af 
disse habitater. Og det vil kunne gå ud over fremtidens 
levesteder for flagermus. Helt uden grund og stik 
modsat hensigten. 
 Urimeligt både fordi flagermusene ikke er truede i 
Danmark. Bevaringsstatus for flagermus i de danske 
skove er god – ikke på trods af den førte skovdrift, 
men på grund af den. Og urimeligt fordi én enkelt 
samfundsgruppe, nemlig skovejerne, kommer til at 
betale for samfundets ønske om at beskytte arter der 
ikke er truede i Danmark. 
 
Men nu er artsbeskyttelsen trådt i kraft, og det skal 
formidles hvordan beskyttelsen kan ske i praksis. 
 Derfor har Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet en 
vejledning om god praksis, og Skovforeningen har 
givet råd undervejs. Vejledningen er ikke en facitliste 
for hvordan skoven skal drives. Vejledningen viser blot 
et eksempel på hvordan skovdriften kan tilrettelægges 
uden at komme i konflikt med beskyttelsesreglerne. 
 Ejeren må gerne gå andre veje i beskyttelsen. Det 
afgørende er at skoven bevarer sin økologiske funktio-
nalitet til at sikre yngle- og rastesteder for flagermus. 
 
Tilbage står stadig at det er uklogt og urimeligt at 
indføre dyre og administrativt belastende regler for 
sikring af arter der ikke er truede i Danmark. 
 Skovforeningen har sammen med Danmarks Natur-
fredningsforening foreslået at artsbeskyttelsen gen-
nemføres med økonomiske incitamenter til ejerne så 
de motiveres til den ønskede skovdrift i stedet for at 
skræmmes fra den. Dette forslag vil vi fortsat holde på 
den politiske dagsorden. 

Natura 2000- og vandplaner endelig på vej 
 
 
Efter en forsinkelse på over et år sendte Miljøministe-
riet i januar 246 stk. Natura 2000-planer og 23 stk. 
vandplaner i forhøring hos kommunerne. 
 
 
Senere i år sendes planerne i offentlig høring. Dermed 
løftes sløret for Danmarks mål og forventede indsats 
for at opfylde sine EU-forpligtigelser overfor Natura 
2000-beskyttelse og vandrammedirektivet. 
 Natura 2000-planerne har et fornuftigt detalje-
ringsniveau. De giver et ret konkret grundlag for de 
kommende handleplaner, men uden at diktere detal-
jer på ejendomsniveau. De fastsatte retningslinjer 
giver et vist spillerum for de lokale handleplaner som 
kan muliggøre konkrete og tilpassede aftaler på ejen-
domsniveau. Det er hvad Skovforeningen har ønsket. 
 De mange udkast til planer er offentligt tilgængeli-
ge så ejerne kan nu se mål og forventet indsats i deres 
område, dog stadig på et meget overordnet niveau. 
 Alle ejere af ejendomme i et Natura 2000-område 
kan spørge Skovforeningen om fx procedurer, konse-
kvenser og indgåelse af aftaler. Skovforeningens råd-
givning om Natura 2000 i fredskov er gratis for alle. 
 
 
 
Beskyttelse af § 3-områder 
 
 
Efter kritik af kommunernes administration af § 3- 
områderne skal mere end 3.000 sager undersøges. 
Skovforeningen involveres. 
 
 
Undersøgelsen gælder sager som kommunerne har 
afgjort siden de overtog naturbeskyttelsen fra amter-
ne. Undersøgelsen vil bestå af: 
 Analyse af de eksisterende § 3-registreringer. 
 Analyse af kommunernes administrationspraksis 
 Styrkelse af håndhævelsen 
 Bedre information til lodsejere 
 Etablering af en naturplejeportal. 

 
Ministeren har bedt Skovforeningen deltage i en ar-
bejdsgruppe om bedre information til lodsejerne. 
 Skovforeningen har bedt om at blive yderligere 
inddraget i det omfang undersøgelsen involverer pri-
vate lodsejere. 
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Advarsel: Tre fælder for lodsejerne ved 
tidsbegrænsede naturaftaler 
 
 
Ministerens afslag på at ændre naturtypebekendtgø-
relsen er både retssikkerhedsmæssig betænkelig og 
uklog af hensyn til fremtidens aftaler om at fremme 
naturværdierne. 
 
 
Skovforeningen bad i 2009 miljøministeren fjerne 
naturtypebekendtgørelsens juridiske fælder for ejere 
der frivilligt påtager sig en særlig drift af et areal med 
ret til at vende tilbage til den hidtidige drift efter afta-
lens udløb. 
 Fælderne består af mistet genopdyrkningsret, 
uden erstatning. Det kan opstå hvis: 
 
 Loven i aftaleperioden ændres så den omfatter den 

opståede naturtype.  
 
 Ejeren midlertidigt forhindres i genopdyrkning på 

grund af en fredningssag der ikke gennemføres. 
 
 Arealet i aftaleperioden er blevet hjemsted for en 

artikel 12-beskyttet art. 
  
Paradoksalt nok har bekendtgørelsen længe beskyttet 
ejerne imod en tilsvarende fælde hvis den er opstået 
biologisk og ikke juridisk: Hvis arealet i aftaleperioden 
vokser ind i en beskyttet § 3-naturtype, kan ejeren 
indtil 1 år efter aftaleudløb vende tilbage til den hidti-
dige drift. 
 Den tidligere miljøminister nægtede i flere omgan-
ge at fjerne de tre juridiske fælder fra bekendtgørel-
sen. 
 Derfor må Skovforeningen bringe flere advarsler: 
 
 Vi advarer skovejere imod at indgå tidsbegrænsede 

aftaler om naturpleje og –beskyttelse uden at have 
overvejet de tre ovenstående juridiske fælder. 
 

 Vi advarer politikere og samfund om at de tre juri-
diske fælder vil afholde mange lodsejere fra at ind-
gå aftaler om naturpleje og –beskyttelse. 

 
Vi vil nu søge den nye miljøministers forståelse for at 
disse helt unødvendige problemer kan og bør fjernes 
straks. Det vil ikke koste en krone, og det vil gavne 
både Danmarks natur og samarbejdet mellem sam-
fundet og lodsejerne. 

 
 
 
 
Oprensning af vandløb tilbage på sporet 
 
 
Naturklagenævnet støtter skovejer og Skovforeningen 
imod kommune. 
 
 
Flere skovejere har mærket en strammere kommunal 
administration af grøfteoprensning i skov. Nogle 
kommuner har fx hævdet at oprensninger har været 
for hårdhændede og krævet genetablering. Andre 
kommuner har krævet manuel oprensning. 
 Skovforeningen har hjulpet en ejer med en klage til 
Naturklagenævnet. Der har ejeren nu har fået med-
hold, og der er statueret et eksempel hvor det fastslås: 
 
• Maskinel oprensning af vandløb er stadig tilladt, 

også i højt målsatte vandløb. 
• Vedligeholdelse af et skovvandløb med 10 års 

interval anses for sædvanligt. 
• Kommunen skal bevise at en given vedligeholdelse 

ikke er sædvanlig og at vandløbet er ændret for at 
der kan være tale om en lovovertrædelse.  

 
Afgørelsen får stor betydning i administrationen af 
vandløb. Nødvendig oprensning kan fortsat ske maski-
nelt (og det er helt overvejende den eneste økonomisk 
forsvarlige metode) og i hvert fald med 10 års interval. 
 
 
 
Natur- og Miljøklagenævn lægges sammen 
 
 
Skovforeningen forventer ingen dramatiske virkninger 
af sammenlægningen. Skovforeningen indstiller en 
særligt sagkyndig til klagesager efter miljøskadeloven. 
 
 
Et formål med at lægge Natur- og Miljøklagenævnene 
sammen skulle være effektivisering og kortere sagsbe-
handlingstid. Det er dog svært at se når ressourcerne 
er uændrede. Kun i klagesager der i dag skal behandles 
i begge nævn er der klare effektiviseringsmuligheder. 
 Forslaget medfører mange ændringer, men opret-
holder to klagesystemer, nemlig et lægmandssystem 
(som Naturklagenævnet) og et system med særligt 
sagkyndige (som Miljøklagenævnet). 
 Som noget nyt foreslås Skovforeningen at indstille 
en særligt sagkyndig til sager der skal behandles efter 
miljøskadeloven.
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SKOVENES STABILITET OG SUNDHED 
 
 
Revision af stormfaldsloven 
 
 
Åbenlyst fejlagtig argumentation i Økonomi- og Er-
hvervsministeriet forhindrer måske at halvdelen at de 
private skove og enhver kommunal skov får adgang til 
ordningen om genplantning af robuste og varierede 
skove efter næste stormfald 
 
 
Stormflods- og stormfaldsloven er under revidering. I 
2009 blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forsik-
ring & Pension, Skov- og Naturstyrelsen, Skovdyrker-
foreningerne og Dansk Skovforening til at drøfte 
stormfaldsdelen. 
 Gruppen kom med en række konstruktive forslag. 
Men Økonomi- og Erhvervsministeriet ignorerede det 
hele i det lovforslag som nu behandles i Folketinget. 
 Det væsentligste forslag fra arbejdsgruppen var at 
åbne basisforsikringen og dermed adgangen til gentil-
plantningsordningen for skovejere der ikke havde 
tilmeldt sig senest 31. august 2001. Ministeriet afviste 
dette forslag med to åbenlyst fejlagtige argumenter: 
 
 At det skulle øge statens udgifter at udvide ordnin-

gen. Men det er forkert: Ordningen finansieres ikke 
af staten, men af en mindre afgift på skadespolicer, 
fx alle brandforsikringer på boliger. 
 

 At det skulle være i strid med regeringens gebyrpo-
litik at øge afgiften på skadesforsikringer til dæk-
ning af en større stormfaldspulje. Men det er en 
selvmodsigelse: Samme lovforslag udvider nemlig 
stormflodsordningen, netop ved at øge afgiften på 
skadespolicerne. 

  
Et fortsat adgangsstop til gentilplantningsordningen er 
uklogt for samfundet. Ordningen har medført det 
største og hurtigste træartsskifte fra nål til løv nogen-
sinde i Danmarks historie. 
 Skovforeningen arbejder overfor hele Folketinget 
for at lovforslaget ændres, blandt andet så gentil-
plantningsordningen åbnes for alle skovejere. 
 

Indsats mod import af skadedyr er 
afgørende for skovbrugets fremtid 
 
 
Globalisering og klimaforandringer øger risikoen for 
import af skadedyr og invasive arter. 
 
 
Risikoen for import af skadedyr og invasive arter vok-
ser konstant, og med det indre marked er der ingen 
grænsekontrol i Danmark ved import fra andre EU-
lande. Derfor er Danmark særligt sårbar overfor ska-
dedyr der allerede findes i andre EU-lande efter im-
port fra lande uden for EU. 
 Skovforeningen deltager aktivt i Udvalget for Plan-
ter og Plantesundhed under Plantedirektoratet. Ud-
valget rådgiver fødevareministeren i plantesundheds-
spørgsmål. Og Plantedirektoratet agerer generelt 
meget professionelt på hele plantesundhedsområdet. 
 Skovområdet har gennem de senere år spillet en 
stadig større rolle i udvalgets arbejde i takt med de 
øgede trusler der følger af den øgede globale handel. 
Både handel med planter, plantedele og produkter i 
træemballage kan udgøre store risici. 
 Derfor er udvalget nu blevet suppleret med en 
ekspert i insekter. Det er en betydelig styrkelse i for-
hold til mange af de mulige trusler som dansk skov-
brug står overfor. 
 Skovforeningen vil også engagere sig stærkt i den 
kommende ændring af EU’s plantesundhedsdirektiv. 
 
 
 
 

SEND REGNSKABSTAL TIL 

SKOVFORENINGEN 
 
Skovforeningen har i over 70 år udgivet årlige regn-
skabsoversigter for de private skove. Oversigterne er 
afgørende for vores politiske arbejde. Men skovenes 
deltagelse falder. Det er et problem. Der er brug for så 
solid dokumentation af skovenes økonomi som muligt. 
 
Vi beder alle medlemmer bidrage med lidt arbejde ved 
at udfylde Skovforeningens skema så snart skovens 
regnskab i øvrigt er klart. Skemaet kan både udfyldes 
på papir og direkte på www.skovforeningen.dk. 
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VILDT OG JAGT 
 
 
Vildsvin nærmer sig 
 
 
Vildsvins naturlige udbredelsesområde nærmer sig den 
dansk-tyske grænse. Danmark har brug for en plan, en 
tilpasning af de jagtlige virkemidler og en erstatnings-
ordning for afgrøder. 
 
 
Snart vil vildsvin nok komme til Danmark af sig selv. 
Samtidig ønsker nogle parter at genudsætte vildsvin 
for at give nye naturoplevelser og muligheder for gæ-
ster, jægere og lodsejere. 
 Men der er også skepsis på grund af den hidtidige 
store usikkerhed om: 
 
 Vildsvinenes påvirkning af landskabet under dan-

ske forhold 
 Omfanget af afgrødeskader 
 Risikoen for smittespredning til tamsvin. 

 
Efter mange drøftelser i Vildtforvaltningsrådet har en 
gruppe organisationer besluttet at få analyseret muli-
ge konsekvenser af vildsvin i Danmark. 
 Skovforeningen har ledet en arbejdsgruppe der 
med finansiering fra Landbrug & Fødevarer og Dan-
marks Naturfredningsforening har bistået Skov & 
Landskab med sådan en analyse. 
 Skov & Landskab’s rapport vurderer ud fra svenske 
og tyske erfaringer de effekter vildsvin kan få på fx 
biologisk mangfoldighed, jagtværdier, oplevelsesmu-
ligheder, markskader, trafikskader og veterinære pro-
blemer under danske forhold. 
 Rapporten er et vigtigt bidrag til den fortsatte 
debat om hvorvidt vildsvinet bør genindvandre eller 
ligefrem genudsættes i Danmark. 
 
Skovforeningen arbejder for at Vildtforvaltningsrådet 
bruger den nye viden til at forberede en forvaltning af 
vildsvin. Vi forventer en genindvandring, og Danmark 
bør allerede nu lægge en plan for at undgå at dyrene 
bliver et problem. 
 Vi ønsker at jagtlige virkemidler tilpasses for at 
kunne forvalte vildsvin. Og der skal findes en ordning 
til afgrødeerstatning for skovejere og landmænd. 

Det er lovligt at indhegne en dyrehave 
 
 
Naturklagenævnet har i en konkret sag afgjort at skov-
lovens nye muligheder for at etablere dyrehaver i skov 
af hensyn til biodiversiteten skal være reelle. Hegn 
omkring dyrehaver er ikke usædvanlige eller ulovlige. 
 
 
Skovloven fra 2004 åbnede for etablering af dyrehaver 
i skov til gavn for biodiversiteten. Bemærkningerne til 
lovforslaget siger:  
 ”Som noget nyt forudsættes det, at der i praksis 
fremover også skal kunne gives dispensation til nye 
dyrehaver, som etableres for at fremme biodiversite-
ten.” 
 Forklaring er logisk nok at der i dyrehaver udvikles 
særlige biodiversitetsmæssige værdier. 
 Derfor blev Skovforeningen skuffet over at mange 
organisationer og personer med alle midler forsøgte at 
modarbejde den nye lovs intentioner. Nogle mente at 
naturbeskyttelseslovens forbud mod usædvanlige 
hegn omkring skove ville overtrumfe skovlovens nye 
muligheder for at etablere dyrehaver. I så fald ville 
skovloven være værdiløs på dette punkt. 
 Til sidst blev planen om en 1400 ha dyrehave i 
Klelund Plantage indbragt for Naturklagenævnet, og 
sagen fik stor medieomtale. 
 
Naturklagenævnet gav ejeren medhold og dermed ret 
til at etablere den ønskede dyrehave. 
 Det er hegnets karakter og formål der afgør om det 
er usædvanligt eller ej. Når der efter skovloven er givet 
tilladelse til etablering af en dyrehave, kan hegnet ikke 
være usædvanligt hvis det i øvrigt svarer til normale 
hegn omkring dyrehaver. 
 
Vi ser nu med større fortrøstning på skovejernes reelle 
mulighed for at etablere dyrehaver i fremtiden. 
 
 
 
Læs også side 28 om kommunikationsprojektet ”Bære-
dygtig jagt”. 
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TRÆ TIL ENERGI 
 
 
Energipil må dyrkes i fredskove på op til  
10 % af arealet 
 
 
Efter et langt sejt træk har Skovforeningen fået Skov- 
og Naturstyrelsens accept af dyrkning af energipil i de 
danske skove. 
 
 
Styrelsen skriver til Skovforeningen: 
 ”Det er den juridiske vurdering, at energipil opfat-
tes som stævningsdrift, og at energipil derfor kan 
dyrkes uden dispensation på op til 10 % af det samle-
de fredskovspligtige areal”. Dyrkning af energipil har 
dermed de samme rammer som traditionel stæv-
ningsdrift og skovgræsning. 
 I skov kan forventes en produktion på 8-10 tons 
tørstof/ha, svarende til 150-180 GJ/ha. 
 
 
 
Frit brændselsvalg på de mindste decentrale 
værker 
 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har i Grøn Vækst 2.0 
aftalt at arbejde for et frit brændselsvalg på de små 
kraftvarmeværker under 2 MW. Det er en begyndelse, 
men hvis det virkelig skal batte noget, må også langt 
større værker have samme regler. 
 
  
Dansk Skovforening har længe presset på for at fjerne 
kraftvarmeværkernes binding i valg af brændsler så fx 
træflis og halm langt oftere kan anvendes lokalt. Det 
vil gøre træflis mere konkurrencedygtigt fordi flisen 
har forholdsvis høje transportomkostninger. Samtidig 
vil det være et miljøpolitisk skridt i den rigtige retning 
for Danmark som har en målsætning om 30 % vedva-
rende energi i 2020. 
 Det er på høje tid at liberalisere brændselsvalget: 
Flere decentrale kraftvarmeværker står overfor at 
udskifte kedlerne i de kommende år, og en fortsat 
pligt til at producere både kraft og varme vil kræve en 
uhensigtsmæssig dyr investering til kraftvarmeprodu-
cerende kedler. 
 Det vil være samfundsøkonomisk langt bedre at 
benytte vind, sol og andre strømproducerende tekno-
logier til kraftproduktion. Så kan langt billigere inve-
steringer i rent biomassebaserede varmeanlæg dække 
det lokale varmebehov. 

Konkurrenceforvridning på markedet for 
energitræ 
 
 
Skovbruget bliver ringere stillet end landbruget når det 
gælder at levere pil til energi. Denne konkurrencefor-
vridning må stoppe. 
 
 
Landbruget har fået nye fradrags- og tilskudsmulighe-
der for at fremme dyrkning af energipil: 
 
 Fradrag for investeringerne i den nye produktion 
 Opstartstilskud for at sikre likviditeten i de første 

år. 
 
Sådanne initiativer vil uden tvivl påvirke de frie mar-
kedskræfter der hidtil har været på markedet for bio-
masse. 
 Skovforeningen har skrevet til Fødevareministeren, 
Skatteudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget og 
frarådet at der skabes konkurrenceforvridninger på 
biomassemarkedet. Det vil stille skovbrugets produk-
tion af biomasse, både tyndingstræ og energipil dyrket 
i skov, i en urimelig konkurrencesituation. 
 Danmarks skove leverer årligt over 1 million ku-
bikmeter træflis til et åbent marked hvor udbud og 
efterspørgsel bestemmer prisen. Skovene kan øge 
denne produktion mærkbart som et attraktivt og øko-
nomisk bidrag til målet om et fossilfrit Danmark. Men 
det forudsætter blandt andet et velfungerende mar-
ked og en fair konkurrencesituation. 
 Det vigtigt at rammevilkårene for biomasseproduk-
tion afbalanceres så dagens produktion og den ønske-
de produktionsudvidelse ikke flyttes bort fra skovene 
via subsidier. 
 
Skovforeningen fortsætter arbejdet for at markedet 
for biomasse udvides og at det sker på fair vilkår uden 
konkurrenceforvridning. 
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Opskruet debat om brændefyring 
 
 
I foråret 2010 blussede debatten brænderøg op igen. 
Brænderøg er dog bedre end sig rygte, og der er ikke 
politisk stemning for en afgift på brændeovne. 
 
 
Det Økologiske Råd (DØR) foreslår en afgift på bræn-
deovne og underbygger sit budskab imod brænde-
ovnsfyring med store tal fra Danmarks Miljøundersø-
gelser (DMU) for brændeovnes forurening og trusler 
mod folkesundheden. Det står dog klart efter debat-
ten at: 
 
• DØRs retorik om brændeovnes luftforurening byg-

ger på fordrejede gengivelser af DMUs tal. 
 

• Brændeovnenes bidrag til luftens indhold af små 
partikler i Danmark er i størrelsesordenen 4 %, 
ifølge DMU. 
 

• Der er usikkerhed om partiklerne fra brænderøg er 
lige så farlige som fx partikler i bilers udstødning. 
Det er dog påvist at partikler fra brænderøg i høje-
re grad forlader kroppen igen efter indånding. 
 

• Lokalt kan brænderøg genere og skade naboers 
sundhed. 
 

• Generende og sundhedsskadelig røg stammer fra 
et lille mindretal af brændeovnsejere der ikke fyrer 
ordentligt. 

 
Debatten bygger i høj grad på gamle tal, fejlagtige tal 
og manglende tal. Det dødstal der florerer i debatten i 
øjeblikket – at 200 danskere får forkortet livet hvert år 
på grund af brændeovnsfyring – er højst usikkert fordi 
det bygger på stærkt usikre gæt og antagelser. 
 Politikerne ser ud til at være enige om at mængden 
og farligheden af brændovnsrøg bør undersøges og at 
der bør informeres mere om god brændefyring. 
 Men der ser ikke ud til at være politisk flertal for 
en afgift på brændeovne, ikke mindst fordi en generel 
afgift ikke gør fra eller til overfor det reelle problem, 
nemlig at et lille mindretal af brændeovnsejere ikke 
fyrer ordentligt og derved står for langt den største og 
værste del af brændeovnenes forurening. 
 
 

 
 
 
 
Der er træ nok til både brænde og 
varmeværker 
 
 
Et hyppigt spørgsmål i energidebatten er om der er 
træ nok i fremtiden til at fylde både Danmarks 600.000 
brændeovne og varmeværkerne med miljøvenligt 
brændsel. 
 Det er der, og Energistyrelsen regner også med det. 
 
 
I 2008 dækkede træ 43 % af hele Danmarks forbrug af 
vedvarende energi. Det svarer til cirka 60 petajoule: 25 
PJ fra danske skove, 10 PJ fra haver, læhegn og lignen-
de, 5 PJ fra affaldstræ og 20 PJ importeret træ. 
 Energistyrelsen forudser i sin rapport ”Energiforsy-
ningssikkerhed i Danmark”, februar 2010, at Danmark 
vil have fordoblet sit forbrug af træenergi i 2020. 
 Det stemmer fint med Skovforeningens vurdering 
af at de danske skove her og nu kan øge sin ener-
gitræproduktion med 50 % uden at mindske leveran-
cerne af råtræ til træindustrien. Og i 2020 er en for-
doblet dansk produktion af energitræ højst sandsynlig. 
 Træet står derude, og der kommer mere til hvert 
år. 
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BRUG AF JORDEN 

 
 
Trods lovændring kan der stadig 
eksproprieres til private formål 
 
 
Kommuner kan stadig ekspropriere til fordel for private 
projekter som også giver indtægt til kommunen selv. 
Lodsejernes retssikkerhed er ikke sikret. 
 
 
Folketinget vedtog i 2009 at ændre planlovens eks-
propriationsbestemmelser. Blandt andet mistede 
kommunerne retten til at ekspropriere på baggrund af 
en kommuneplan. En ekspropriation kan nu kun ske på 
baggrund af en lokalplan, fx ved byudvidelser. 
 Begrundelsen er god: Ekspropriation er et af de 
største indgreb i borgernes ejendomsret, og derfor 
skal borgerne kunne se det konkrete formål med en 
ekspropriation når den besluttes. 
 Men lovændringen fjernede desværre ikke mulig-
hederne for at ekspropriere til private formål. I disse 
tilfælde er lodsejernes retsstilling ikke sikret: Kommu-
nens ønsker til en given aktivitet (og eventuel ind-
tægtsmulighed for kommunen, fx ved etablering af 
golfbaner, udvidelse af privat erhvervsvirksomhed) vil 
kunne overtrumfe lodsejerens interesse i fortsat er-
hvervsaktivitet på egen ejendom. 
 
Skovforeningens opgave er fortsat at sikre lodsejerens 
retssikkerhed så den ikke tilsidesættes til fordel for 
andre private gruppers interesser på ejerens jord. 
 

Selv- og naturforyngelse er stadig lovligt i 
minusområder 
 
 
Skovforeningen har tidligere gjort opmærksom på en 
ulovlig tolkning i bekendtgørelsen om jordressourcens 
anvendelse til dyrkning og natur. Skovforeningen for-
venter, at der er en løsning på vej. 
 
 
Loven om jordressourcens anvendelse til dyrkning og 
natur indførte rydningspligt og et krav om forudgåen-
de anmeldelse til kommunen om at et areal agtedes 
anvendt til skov hvis arealet skulle fritages fra ryd-
ningspligt. 
 Kommunen skal herefter se om etablering af skov 
på det pågældende areal stemmer med de planmæs-
sige forudsætninger. Planloven kræver udpegning af 
områder hvor skovrejsning er uønsket (minusområ-
der), og forbuddet mod skovplantning af sådanne 
arealer findes i landbrugslovgivningen. 
 Selvom plan- og landbrugslovgivningen således kun 
forbyder skovtilplantning i de såkaldte minusområder, 
fastsætter den gældende bekendtgørelse at forbuddet 
også gælder skov etableret ved selv- eller naturforyn-
gelse. 
 Skovforeningen har længe påpeget at denne ind-
skrænkning i bekendtgørelsen ikke har hjemmel i lo-
ven. Vi forventer nu at der er en bekendtgørelse på vej 
som har accepteret Skovforeningens synspunkt og løst 
problemet. 
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INTERNATIONAL SKOVPOLITIK OG SAMARBEJDER 
 
 
Skovforeningens alliancer 
 
 
En lang række politiske beslutninger som påvirker 
dansk skov- og naturpolitik træffes internationalt. 
Derfor er Skovforeningens alliancer og internationale 
samarbejde værdifuldt. 
 
 
NSF er en gammel alliance mellem de nordiske skove-
jerforeningener. Siden 1995 har NSF haft en fælles 
medarbejder i Bruxelles til at varetage de nordiske 
skovejeres interesser i EU.  
 Gennem personlig kontakt til EU-institutionerne, 
møder med nøglepersoner, samarbejde med andre 
skovrelaterede organisationer, information via hjem-
mesiden og deltagelse i arbejdsgrupper arbejder NSF 
for at varetage de nordiske skovejers interesser i EU. 
Det meste af arbejdet gennemføres i samarbejde med 
CEPF – Confederation of European Forest Owners. 
 
I det seneste år har de vigtigste opgaver været: 
 Handel med illegalt træ (FLEGT) 
 Bioenergi (RES-direktivet) 
 Klima 
 EU’s handlingsplan for skov 
 Grønbog for skovbeskyttelse 
 En nordisk PEFC-strategi for at synliggøre PEFC- 

mærket og fastholde de nordiske skovejeres ind-
flydelse på PEFC-certificeringssystemet. 

 
IFFA er skovejernes globale talerør 
 På initiativ af de fire nordiske skovejerforeninger 
blev The International Family Forestry Alliance (IFFA, 
www.familyforestry.net) etableret i 2002. Det virkede: 
Skovejerne har nu et globalt talerør. 
 Tidligere havde private skovejere ikke selvstændig 
adgang til at deltage i FN’s officielle møder. Og der 
blev ikke taget hensyn ikke-statsejede skove når ver-
dens politikere aftalte global skovpolitik. 
 IFFA repræsenterer nu mere end 25 millioner sko-
vejere og er anerkendt som talerør både i FN, i Ver-
densbanken og i vigtige internationale skovprocesser. 
IFFA formidler hvordan privat ejendomsret og bære-
dygtigt skovbrug giver løsninger på globale problemer 
som energi, klima, biodiversitet og fattigdomsbekæm-
pelse. 
  Skovforeningen deltager i IFFAs besluttende orga-
ner. 
   

Handel med Illegalt træ 
 
 
Både i Danmark, i EU og globalt er der fortsat fokus på 
at begrænse salget af illegalt fældet træ og fremme en 
bæredygtig forvaltning af verden skovressourcer. Skov-
foreningen er enig. 
 
 
EU-kommissionen har foreslået at træ der markedsfø-
res på det europæiske marked skal dokumenteres af 
sælgeren som lovligt fældet. Forslaget er desværre 
dyrt og bureaukratisk – og behandles nu i både Mini-
sterrådet og Parlamentet. 
 Der er stor splittelse. En del ønsker et forbud mod 
handel med illegalt træ, mens andre finder det vigtigt 
med en pragmatisk og ubureaukratisk løsning. 
 Skovforeningen er bekymret for at forslaget vil 
blive administrativt tungt for specielt små skovejere 
samt at der er risiko for at træ diskrimineres som ma-
teriale. Vi arbejder både nationalt og gennem NSF og 
CEPF for at sikre at skovejere stadig kan afsætte deres 
træ uden urimelige administrative byrder og at træ 
ikke diskrimineres som materiale. 
 
 
 
Offentlige indkøb af træ 
 
 
EU-kommissionen vedtog i 2008 en handlingsplan for 
bæredygtigt forbrug og produktion og bæredygtig 
industripolitik. Et mål var 50 % grønne offentlige ind-
køb ved udgangen af 2010 på 10 produktområder, 
herunder papir, møbler og byggematerialer. 
 
 
Kommissionen har udviklet indkøbskriterier for disse 
10 produktgrupper. Kriterierne er dog ikke endelige 
endnu. Der kræves at træ skal være lovligt produceret 
og helst fra dokumenteret bæredygtig skovdrift. 
 Skovforeningen arbejder for EU's krav harmonise-
res med de krav der stilles i nationale indkøbspolitik-
ker. Herunder er det vigtigt at der ikke stilles så stren-
ge krav til træ at det diskrimineres som materiale. 
 Danmark var i 2003 først med en offentlig ind-
købspolitik for tropisk træ. Efter en evaluering blev det 
besluttet at revidere indkøbsvejledningen så den blev 
mere brugervenlig og udvidet til at omfatte alt træ. 
 Arbejdet har stået på i 4 år, men er endnu ikke 
afsluttet. 
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ØKONOMI OG 

RÅDGIVNING 
 
 
 
 
 
 
 

GENNEMSIGTIGHED I TRÆMARKEDET 
 
 
Absurd, men tvunget: Handelsudvalget 
lukker 
 
 
Skovforeningens bestyrelse foreslår generalforsamlin-
gen at nedlægge Handelsudvalget. Det er den sørgeli-
ge konsekvens af den lange sag hvor Konkurrencesty-
relsen uden held ville bevise at Handelsudvalget har 
begået ulovlige konkurrencebegrænsende aktiviteter.  
 
 
Sagen blev urimeligt dyr og arbejdskrævende for Skov-
foreningen og Handelsudvalgets medlemmer. Ingen 
kan leve med risikoen for at Konkurrencestyrelsen 
igen forsøger at åbne en sag mod Handelsudvalget. 
 Derfor har udvalget indstillet aktiviteterne. Skov-
foreningen skal nu med skovbrugets øvrige parter 
finde nye veje til at sikre gennemsigtighed i træmar-
kedet for 25.000 skovejere som på egen hånd ikke har 
en jordisk chance for at gennemskue markedet og 
træffe fornuftige økonomiske beslutninger. 
 I sidste ende er det et spørgsmål om bæredygtig 
skovdrift at skovejerne kan fælde træerne på gunstige 
tidspunkter i markedet. 
 
Et nyt udvalg med repræsentanter for skovbrugets 
hovedaktører og Skovforeningens skovkredse vil over-
tage den tekniske del af Handelsudvalgets arbejde. 
Flere opgaver skal følges op: 
 
 International tilpasning af dansk opmåling og sor-

tering for at smidiggøre træeksporten. 
En opmålingsvejledning til træflis for at gøre han-
delen mere forståelig og sikker for skovejerne. 

 Revurdering af anbefalingerne om brug af stålhagl. 
 
Desuden vil Skovforeningen bede Konkurrencestyrel-
sen afklare lovligheden af en række af skovbrugets 
traditionelle aktiviteter så de kan fortsætte uden risiko 
for beskyldninger, sigtelser og sanktioner: 
 
 Det hyppige fænomen at en person er ansat på 

mere end én skovejendom. 
 Det hyppige fænomen at en skovadministration 

betjener flere skoves handel med træ. 
 Skovforeningens udgivelse af den årlige statistik 

over skovenes økonomi (regnskabsoversigterne). 
 Skovforeningens udgivelse af Skovøkonomisk Ta-

belværk. 
 
Vi beklager Handelsudvalgets ophør dybt. Manglende 
gennemsigtighed på træmarkedet vil forhindre effek-
tiv og fri konkurrence. Ubalancen mellem de mange 
små udbydere og de få store opkøbere vil blive ce-
menteret. 
 Det har vore nabolande indset. Dér har myndighe-
derne accepteret at skovbrugets samarbejde er nød-
vendigt. Skovforeningen vil arbejde politisk for at det 
også sker i Danmark. 
 Ellers ender sagen med at Konkurrencestyrelsen 
både har svækket konkurrencen i Danmark og svækket 
dansk skovbrugs konkurrenceevne overfor skovbruget 
i vore nabolande. Det er dybt absurd. 
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Konkurrencesagen blev lukket ved aftale 
mellem skovbruget og Konkurrencestyrelsen 
 
 
Skovforeningen, HedeDanmark, Skovdyrkerforenin-
gerne og DSHwood (Dansk Skoves Handelskontor) har 
givet tilsagn til Konkurrencestyrelsen om hvordan vi i 
fremtiden vil og ikke vil informere om træmarkedet. 
 Konkurrencestyrelsen har accepteret tilsagnet som 
imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder 
ved informationsudvekslingen i Handelsudvalget. 
 Tilsagnet indebærer at Skovforeningen og Han-
delsudvalget ikke kan oplyse om markedsudviklingen i 
Danmark og udlandet i nær samme grad som tidligere. 
Deltagerne har forpligtet sig til: 
 
 At afstå fra drøfte priser, rabatter eller andre væ-

sentlige konkurrencevilkår med hinanden eller an-
dre konkurrenter. 

 
 At afstå fra at drøfte oplysninger om forventninger 

til udviklingen på råtræsmarkedet med hinanden 
eller andre konkurrenter. 

 
 At afstå fra at indsende oplysninger til Skovfor-

eningens konjunkturbarometer. Skovforeningen vil 
afstå fra at udarbejde og offentliggøre barometret.  

 
Desuden afstår Skov- og Naturstyrelsen fra at indsen-
de prisoplysninger til Skovforeningens prisstatistik. 
 Alt dette var krav fra Konkurrencestyrelsen som 
ikke ville forlænge en aftale fra 2002 om hvordan 
Handelsudvalget kunne informere om træmarkedet 
for at skabe gennemsigtighed. 

 
 
 
 
Skovbruget har afgivet tilsagnet for at få ro og for ikke 
at bruge endnu flere timer og penge på en uproduktiv 
uenighed med Konkurrencestyrelsen. 
 Men med aftalen vil træmarkedet blive mindre 
gennemsigtigt end før denne sag begyndte (januar 
2007), og ubalancen vil blive større mellem de mange 
små udbydere af træ uden chance for at gennemskue 
markedet overfor industriensidens få store opkøbere. 
 
 
 
Tysk skovbrug må gerne samarbejde 
 
 
I Tyskland har myndighederne godkendt samarbejde i 
skovbruget – på baggrund af de samme EU-regler som 
Danmark er underlagt. 
 
 
En tilsagnsløsning har afsluttet en konkurrencesag 
mod de tyske statslige skovkontorer som har været 
anklaget for ikke at sikre de mindre skovejere en for-
nuftig afsætning af deres træ. Anklagen blev i 2002 
fremsat af de tyske træindustrier som nu er tilfredse 
med konkurrencemyndighedernes afgørelse. 
 Den tyske konkurrencesag står i stærk kontrast til 
den danske. De tyske konkurrencemyndigheder kon-
kluderer at statsskovbruget kan og skal hjælpe mindre 
private skovejere med stabilt salg og markedsføring 
samt information om træmarkedet for at sikre optimal 
udnyttelse af den tyske træressource. De ”mindre” 
private skovejere dækker i denne sammenhæng over 
ejendomme under 3.000 ha og ejer-samarbejder med 
mindre end 8.000 ha skov i alt. 
 

 
INTET MEDLEMSKAB AF SÖDRA LIGE NU 
 
 
Södra har trukket sit tilbud til danske skovejere tilbage 
om at handle træ på samme vilkår som svenske skove-
jere og dermed blive medejere af Södras træindustrier. 
 
 
Södra henviser dels til at markedssituationen er æn-
dret fundamentalt siden aftalen blev indgået i sep-
tember 2008, dels til besværligheder med at admini-
strere medlemskaber i andre lande. 

 Skovforeningen beklager Södras beslutning. Afta-
len ville i dag have været endnu mere attraktiv end i 
2008. Skovforeningen og dansk skovbrug har sig selv 
at takke for at vi ikke slog til og fik forankret og opera-
tionaliseret Södras tilbud mens det stod åbent. 
 Men det øvrige nære og tillidsfulde samarbejde 
mellem Skovforeningen og Södra fortsætter for at 
gavne både danske og svenske skovejere. 
 Skovforeningen vil også undersøge andre organisa-
toriske samarbejder for at gavne medlemmerne. 
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TRÆMARKEDET SIDEN 2009 
 
 
Efterspørgslen på råtræ er langsomt begyndt at stige 
efter et ekstraordinært ringe år. 
 
 
Løvtræ 
 
Efter beskeden aktivitet gennem 2009 med historisk 
lav omsætning bedrer markedet sig nu langsomt. 
 
Bøg 
Efter en sløv periode siden februar 2009 så det lang-
somt mere lovende ud for bøgekævler i efteråret. Der 
blev et par måneder indberettet gode mængder til 
prisstatistikken, dog til noget lavere priser end de 
seneste år. Siden er de bedste sortimenter igen steget, 
mens de omsatte mængder i vinteren 2010 fortsat er 
under de seneste mange års niveau. Den omsætnings-
vejede middelpris har i statistikken ligget under 600 
kr/m3 i hele perioden. 
 
Eg 
Igennem 2009 er solgt noget mindre eg end i årene 
før, og det er ikke blevet væsentligt bedre i 2010. 
Specielt de bedste sortimenter er solgt til lavere priser 
end vi har set igennem de seneste år. Ud på foråret 
2010 ser prisniveauet dog ud til at rette sig noget. 
 
Ask 
Der er igennem 2009 omsat nogenlunde samme 
mængder ask som før den foreløbige top af tvangs-
hugster i 2007/2008. Priserne har svinget og mest 
nedad. Især de bedste sortimenter ligger langt lavere 
end tidligere. Fx er A-kævler, 40-49 cm, tidligere solgt 
til omkring 1.700 kr/m3, i flere måneder handlet under 
1.000 kr/m3 i snit. I vinteren 2010 er omsætningen 
igen steget markant og prisen ser ud til at følge med. 
 
Ær 
Der har ikke været rapporteret ær til prisstatistikken i 
en længere periode, men i januar blev igen rapporte-
ret et halvt hundrede m3. Kun en beskeden andel af 
denne mængde er solgt til et prisniveau som tidligere 
år, mens gennemsnitsprisen er historisk lav. 
 
Brænde 
Brændemarkedet er gået nedad i flere år, specielt 
sankebrænde. Tendensen fortsatte i vinteren 2009, 
men optimismen er steget i denne vinter. Brændet 
blev nærmest revet væk så snart det blev sat til salg. 
2-3 m længder sælger fortsat bedst, enten fra fast 
bilvej eller leveret hos kunden.  

Nåletræ 
 
Byggeriet har været på det laveste niveau i over 10 år. 
Dette har ramt markedet hårdt, og stort set samtlige 
sortimenter har været presset i 2009. Træindustrien 
har gennem hele året reduceret deres færdigvarelagre 
og er kommet ned på et niveau hvor de igen køber 
træ. Der har derfor i vinteren 2010 været større efter-
spørgsel end hvad byggeriet og eksporten egentlig 
skulle indikere. Der har derfor også været prisstignin-
ger på flere sortimenter i løbet af vinteren, selv om 
forbruget af færdigvarer ikke er helt oppe. 
 
Tømmer 
Priserne for både kort og uafkortet tømmer er steget 
en del i forhold til bundniveauet i sommeren 2009. 
Efter at have været under 250 kr/m3 sidste sommer, er 
priserne nu steget til et leje godt over 300 kr/m3. Til 
Skovforeningens prisstatistik er der hen over årsskiftet 
kun indberettet salgsmængder som nogenlunde svarer 
til niveauet før byggeboomet i 2007/2008. I løbet af 
foråret 2010 er markedssituationen for tømmer dog 
tydeligt forbedret. 
 
Cellulosetræ 
Prisen på cellulosetræ har stået stille det seneste år 
omkring 200 kr/m3, dog med en bedring i vinteren 
2010. Der har været få udsving i omsatte mængder, og 
dansk cellulosetræ ser ud til at være upåvirket af hek-
tiske tilstande på det sydsvenske marked siden efter-
året 2009. Men det kan forandres med den gradvist 
styrkede svenske krone siden årsskiftet og med et 
forventet råtræunderskud i Sydsverige omkring 6 
millioner m3 når savværker udbygges som planlagt.  
 
Energitræ 
Markedet for energitræ er efter en rolig periode i 
sommeren og efteråret 2009 begyndt at røre på sig. 
Der er handlet stort set samme mængder som år før, 
og prisen er i december og januar også kortvarigt 
steget en del, ligesom i perioder i de seneste vintre.  
 
Emballagetræ 
I 2009 er indberetningerne for emballagetræ reduce-
ret til en brøkdel af niveauet i året før. Det ser specielt 
kritisk ud i sammenligning med niveauet under høj-
konjunkturen, men også data fra årene før 2007 afslø-
rer at den danske emballageindustri er gået noget ned 
i gear. Prisen på emballagetræ er nu igen på vej op og 
har rundet 270 kr/m3. Til gengæld omsættes der fort-
sat relativt beskedne mængder. 
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CERTIFICERING 
 
 
Med markedets fortsat øgede krav til træprodukters 
lovlighed og bæredygtighed er certificering af skovdrift 
kommet for at blive. Det er dog stadig et frivilligt in-
strument for skovejeren til at dokumentere sin skov-
drift. 
 
 
Status for certificering i Danmark 
 
Det certificerede skovareal i Danmark stiger fortsat. 
Pr. 1. april 2010 er godt 226.000 ha certificeret efter 
PEFC-ordningen. Det er 10.000 ha mere end sidste år. 
Det er især private og kommunale ejendomme som er 
blevet certificeret under en af de 7 gruppecertificerin-
ger. I alt er næsten 100 danske skovejendomme PEFC-
certificerede. 
 Der har ikke været nogen stigning i det FSC-
certificerede areal som fortsat er omkring 110.000 ha, 
primært offentlig skov. 
 De to mærkningsordninger er også ved at have 
slået sig fast i hele produktionskæden fra skov til slut-
bruger. Det ses på det stigende antal sporbarhedscer-
tificeringer. 138 virksomheder der håndterer træpro-
dukter har valgt at få et FSC-certifikat, mens 41 har 
valgt at få et PEFC-certifikat. Mange af dem er dob-
beltcertificeringer. 
 
 

Flere og flere slutprodukter har PEFC-mærket 
 

 

Status for certificering globalt 
 
345 millioner ha eller godt 8 % af hele verdens skov-
areal er certificeret. 
 PEFC står for knap to tredjedele med 220 millioner 
ha. FSC står for godt en tredjedel med 125 mio ha. 
 Tendensen for begge ordninger er stigende, både 
for skovcertificering og sporbarhedscertificering. 
 
 
Debat om PEFC Danmarks skovstandard 
 
Med det stigende antal PEFC-certificerede skove øges 
også bevågenheden på ordningen. Det har i det sene-
ste år affødt en række spørgsmål om tolkningen af 
PEFC Danmarks kriterier for skovdrift. 
 PEFC Danmark har derfor afholdt et seminar med 
certificeringsfirmaerne og gruppeadministratorerne 
for at danne grundlag for en fælles praktisk tolkning af 
standarden. 
 PEFC Danmarks overordnede formål er at opret-
holde en troværdig dokumentationsordning for bære-
dygtig skovdrift som opfylder kravene fra PEFC Inter-
national. Samtidig skal ordningen være så pragmatisk 
og let anvendelig som mulig under danske forhold.  
 Derfor skal der løbende være plads til fornyelse og 
forbedringer. Det sikres med en revision af ordningen 
mindst hvert 5 år. Næste revisionsproces begynder i 
efteråret 2010. 
 Skovforeningen arbejder i PEFC for at varetage 
skovejernes interesser, og vi opfordrer til fortsat debat 
om ønskerne til PEFC Danmarks skovstandard. 
 
 
PEFC Danmark på TUNBYG 2010 
 
PEFC Danmark deltog på Skandinaviens største fag-
messe for byggevarer, TUNBYG i Fredericia, i marts 
2010. 

Kronprins Frederik uddelte tre nyindstiftede miljø-
priser. To af priserne gik til PEFC-certificerede virk-
somheder: 

Troldtekt Akustik og Rational Vinduer. 
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SUNDHED SOM PRODUKT 
 
 
Øget sundhed gennem naturoplevelser 
 
 
Friluftsrådet har for 2010 engageret Skovforeningen 
som sundhedskonsulent for naturvejlederordningen. 
 
 
Formålet er at støtte og styrke naturvejledernes og 
organisationers arbejde med at udvikle sundhed og 
livskvalitet gennem gode naturoplevelser. 

Arbejdet giver samtidig Skovforeningen selv øget 
indsigt i brug af naturen i sundhedssammenhæng og 
på længere sigt i mulighederne for at udvikle sund-
hedstilbud som et kommende forretningsområde for 
skovbruget. 

Arbejdet udgør en del af Skovforeningens naturvej-
ledning som har det overordnede formål at gøre sko-
vene mere værdifulde for ejerne ved at gøre skovene 
mere værdifulde for danskerne. 

Friluftsrådet finansierer ¾ årsværk for at få opga-
ven løst af Skovforeningen. 
 
 
Private skove til fremme af folkesundheden 
  
 
Skovforeningen påbegyndte i 2009 projektet ”Øget 
trivsel for borgerne ved brug af privat skov”. 
 Formålet er at udvikle og afprøve modeller for 
offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes 
fysiske, åndelige og sociale trivsel ved brug af private 
skov- og naturarealer. 
 
 
Naturen rummer store muligheder for at fremme 
folkesundheden og dermed skabe besparelser i sund-
hedssektoren og øget produktivitet på arbejdsmarke-
det. 
 Forskning og erfaring viser at natur øger menne-
skers trivsel, både når det gælder generel livsglæde, 
forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. 
Samtidig er naturen mangfoldig og tilbyder mange 
former for trivsel: 
 

 Fysisk, fx motion, frisk luft og sanseoplevelser.  
 Mentalt, fx ro, skønhed, fordybelse og udfordring 

af egne grænser.  
 Socialt, fx samvær og samarbejde med andre. 

  
70 % af Danmarks skovareal er privat ejet, og alt tyder 
på at samfundets efterspørgsel på sundhedsaktiviteter 
i disse skove vil stige. 
 Skovejerne har en klar interesse i at efterspørgslen 
håndteres med frivillige aftaler i et konstruktivt sam-
arbejde med lokalsamfundet, i stedet for med indgreb, 
regler og tvang. 
 
Derfor har Skovforeningen fået midler fra Nordea-
fonden til at udvikle tilbud i private skove til fremme af 
danskernes trivsel og sundhed. 
 Vi vil udvikle samarbejdsmodeller som ikke påfører 
skovejeren økonomiske byrder eller begrænser hand-
lefriheden. 
 Ejerne kan så bruge modellerne til at vurdere om 
de selv vil udvikle sundhedstilbud til fx kommunen 
eller konkrete brugergrupper. Eller om de helst er fri. 
 Ingen skovejer skal tvinges til at åbne sin skov mod 
sin vilje, heller ikke selv om samfundet efterspørger 
aktiviteter til gode formål som folkesundheden. Men 
de skovejere der gerne vil udvikle sundhedstilbud i 
deres skove, får nu bedre muligheder for at gøre det. 
  
Projektets første fase er afviklet i Ringsted Kommune i 
samarbejde med kommunen, private skov- og natur-
ejere, borgergrupper, organisationer og eksterne kon-
sulenter. Der er blandt andet afholdt en workshop og 
sat praktiske aktiviteter i gang, nemlig udeskole og 
træplantning med børn for klimaet. 
 Næste fase bliver praktisk afprøvning og evaluering 
af udvalgte samarbejdsmodeller i Ringsted. Denne fase 
påbegyndes i 2010 hvis finansiering findes, og fasen 
forventes at vare flere år. 
 Projektets tredje fase bliver spredning af effektive 
samarbejdsmodeller til kommuner og ejere over hele 
landet. Det forudsætter også at der findes finansiering, 
og det er uvist hvornår denne fase kan sættes i gang. 
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MØDER OG EKSKURSIONER 
 
Lodsejernes mistillid til nationalparkerne 
 
 
23. november 2009 arrangerede Skovforeningen de-
batmødet "Lodsejere i nationalparker: Købt eller 
solgt?" 
 
 
Mødet på Mols blev et tilløbsstykke med mere end 
100 deltagere. Der var især lodsejere fra udpegede og 
påtænkte nationalparkområder. Desuden deltog lokal- 
og folketingspolitikere, repræsentanter for natur- og 
friluftsorganisationer og pressen. 
 Mødet viste at masser af lodsejere mistillid til nati-
onalparkplanerne: 
 
 Det er ikke frivilligt at ligge i en nationalpark. 
 Ingen kender konsekvenserne af at ligge i en natio-

nalpark, fx for offentlig adgang, slid på naturen og 
fremtidige indtjeningsmuligheder. 

 Politikere taler varmt og lader som om de lytter, 
men aftaler derefter hvad der passer dem. 

 Myndigheder gennemfører åbenlyse skinprocesser 
uden reelt at ville inddrage andre parter. 

 
Da nationalparkloven blev vedtaget i 2007, forstod alle 
politikere den simple og nødvendige strategi for posi-
tiv inddragelse af lodsejerne: Det skal være bedre at 
ligge indenfor end udenfor en nationalpark. 
 Men nu er lodsejerne er blevet modspillere i stedet 
for medspillere. Resultatet bliver at parkerne skal 
bruge masser ressourcer på konflikter og miste udvik-
lingsmuligheder baseret på lodsejernes arealer, viden, 
ideer, netværk og aktiviteter. 
 
Der er bred enighed blandt lodsejerne om at naturbe-
skyttelse skal være vigtigere i nationalparkerne end 
friluftsliv. Parkerne skal ikke være rambuk for ændre-
de adgangsregler. 
 Naturbeskyttelse var også politikernes oprindelige 
intention med nationalparkerne, men denne priorite-
ring ser ud til at smuldre i praksis til fordel for, fx tu-
risme og øget offentlig adgang med byrder og be-
grænsninger for lodsejerne. 
 
Skovforeningen vil holde Folketinget og Miljøministe-
ren fast på strategien om at det for lodsejerne skal 
være bedre at ligge indenfor end udenfor en national-
park. Lodsejerne tillid til systemet skal genoprettes. 
 

Skovforeningens ekskursion 20. maj 2009  
 
 
Ekskursionen på Hvidkilde, Sydfyn, fremviste gensidigt 
værdifulde samarbejder mellem skoven og omverde-
nen om hasselmus, naturgenopretning, grusgravning, 
faunapassager over motorvej, jordfordeling og gentil-
plantning efter stormfald. 
 
 

 
 
 
 
Netværk for skovejende kommuner 
 
 
Skovforeningens netværk for kommuner der ejer skov 
mødtes i 2009 i Herning, blandt andet med besigtigel-
se og diskussion af bynære skovrejsningsarealer.. 
 Gennem netværket tilbyder Skovforeningen konsu-
lentbistand, netværk, Skoven og medlemskab til kom-
munerne.  
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INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOVEN I SKOLEN 
 
 
 
Genplant Planeten 
 
 
I slutningen af 2009 plantede 35.000 børn fra 300 
skoler 100.000 træer i Danmark. Samtidig lærte bør-
nene hvorfor plantning af træer, bæredygtig skovdrift 
og brug af træprodukter gavner klimaet. 
 
 
Det skete via klimaprojektet Genplant Planeten som 
koordineres og udvikles af Skovforeningen gennem 
Skoven i Skolen og gennemføres i samarbejde med en 
lang række parter fra skov, træ og undervisning.  
 Genplant Planetens formål er at vise børn at de 
selv kan gøre noget ved klimaet: De kan plante træer, 
og bruge træprodukter. 
 Skoven i Skolen udvikler også undervisningsmate-
rialer som kan bruges sammen med plantingen. Alle 
materialerne ligger på www.genplant-planeten.dk. 
 Med Genplant Planeten får skolerne gratis træer til 
plantning i fx skove eller på skolens område. Træerne 
doneres af det internationale skole-skov projekt LEAF 
(Learning About Forests), Panasonic, DONG og af de 
skove som inviterer skoler ud at plante. 
 Genplant Planeten er en del af 30 landes skole-
plantningsprojekt ”Replant the Planet” og af FN´s 
globale ”Billion Tree Campaign” under miljøhand-
lingsprogramet UNEP. 
 Genplant Planeten fortsætter i april 2010, hvor 
20.000 børn fra 200 skoler planter 70.000 træer over 
hele landet. 

Vi håber at kunne fortsætte Genplant Planeten i 
april hvert år. 
 
 

International plantning under klimatopmøde 
 
Som kulmination på Genplant Planeten 2009 plantede 
400 københavnske børn 2000 træer onsdag den 9. 
december 2009 ved et internationalt arrangement i 
Kongelunden på Amager. 
 FN lavede sin egen film-reportage fra dagen.  De 
internationale gæster og talere var: 
  
 Wangari Maathai, modtager af Nobels fredspris 

2004, stifter af Green Belt Movement og protektor 
for FN´s ”Billion Tree Campaign”. 
 

 Satinder Bindra, kommunikationschef for FN´s 
Miljøhandlingsprogram. 
 

 Tegryn Jones fra det internationale skoleprogram 
Learning About Forests (LEAF). 

 
 
Roskilde-deklarationen 
 
Under klimatopmødet mødtes 14 lande fra det inter-
nationale skoleprogram Learning About Forests 
(LEAF). De formulerede og underskrev ”Roskilde dekla-
rationen”: 
 LEAF vil give børn mulighed for selv at handle for et 
bedre klima og en bedre fremtid ved at undervise dem 
i at 1) Plante træer, 2) Passe træerne og dyrke skovene 
bæredygtigt, 3) Bruge træ som et bæredygtigt og 
fornyeligt materiale. 
 LEAF opfordrer skoler, børn og deres familier til at 
genplante planeten for en grønnere fremtid. 
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Udvikling og udbredelse af udeskole 
 
Fra 2008 til 2012 gennemfører Skoven i Skolen projek-
tet ”Udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark” 
(UUUD). 
 Omkring 300 ud af Danmarks 2000 skoler arbejder 
med udeskole. Det vil sige at de regelmæssigt flytter 
en del af den faglige undervisning ud i naturen og 
kulturen nær skolen. 

UUUD skal sammen med lærere, skoler, seminarier 
og naturvejledere indsamle og udvikle ideer og under-
visningsforløb, kvalificere dem og udgive dem på 
www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk. 

Projektet er finansieret at private og offentlige 
fondsmidler. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Skoven i Skolen 
 
 

 
 
Hovedaktivitet 
Skoven i Skolen giver materialer og ideer til skolerne 
så de kan at flytte undervisningen ud i skoven – i alle 
fag og på alle klassetrin. 
 
Skoven-i-skolen.dk 
På www.skoven-i-skolen.dk ligger mange hundrede 
faglige undervisningsforløb, leksikonartikler, skovakti-
viteter, opskrifter på skovmad, snitteideer, fotos, ny-
heder, boganmeldelser, kontakter til skoler, naturvej-
ledere, skove og trævirksomheder samt en naturka-
lender med daglige fakta fra naturen og et årstidshjul 
der måned for måned viser hvad der sker i skovbruget 
og i skovens natur og jagt. 
 Siden har omkring 30-40.000 unikke besøgende om 
måneden, og tallet vokser. 
 

 
 
Nyhedsbrev 
Hver 14. dag sendes et gratis nyhedsbrev med årstids-
aktuelle ideer til undervisning og andre aktiviteter i 
skoven. Der er 5800 abonnenter, herunder næsten 
alle danske skoler. 
 
Formål og målgrupper 
Formålet er at øge befolkningens viden om skov og 
træ. Målgrupperne er elever i grundskolen (delvis også 
i gymnasiet), lærere og lærerstuderende. 
 
Pædagogisk tendens 
Skoven i Skolen står centralt i en stærk tendens i dan-
ske skolers pædagogik: Mere undervisning flyttes 
udendørs. 
 
Finansiering 
Skoven i Skolen finansieres af offentlige og private 
fonde samt af indtægter fra afholdelse af kurser for 
lærere. 
 
Historie 
Skoven i Skolen er stiftet i 1999 af Skovforeningen, 
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Undervisnings-
ministeriet og Træ Er Miljø. Nu samarbejdes også med 
mange yderligere parter. 
 
Skovforeningens rolle 
Det meste af arbejdet udføres af Skovforeningen hvor 
projektets sekretariat ligger.
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SAMARBEJDER 
 
 
Træ Er Miljø - i klimadebatten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Træ Er Miljø har igangsat temakampagnen Træ Gav-
ner Klimaet. 
 Den skal i de kommende år sprede kendskabet til 
træets klimafordele hos myndigheder, virksomheder 
og forbrugere. 
 
 
Aktiviteterne omfatter: 
 
 Film, nyheder, baggrundsstof om træets klimafor-

dele. på www.trae.dk. 
 

 Web-animationen Shoot Make Wood hvor man 
kan skyde store genstand med en sømpistol og 
derved lave dem om til træ og se CO2-besparelsen. 
 

 En side på Facebook med masser af film, billeder 
og lyd om træ. 

 
Bestil Træ Er Miljøs gratis nyhedsbrev på www.trae.dk 
og få masser at vide om træ. 
 
Skovforeningen deltager aktivt på konsulentbasis i Træ 
Er Miljøs ledelse og udvikling på internettet.  
 

Bæredygtig Jagt - skaber resultater 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gennem de sidste 5 år har informationsindsatsen Bæ-
redygtig jagt sikret at relevant viden og positive histo-
rier om jagt-, vildt- og naturpleje er nået ud til dan-
skerne. Skovforeningen opfordrer til at indsatsen fort-
sættes. 
 
 
Samarbejdet mellem Tolvmandssektionen, Jægerfor-
bundet og Skovforeningen har indsamlet ekstern fi-
nansiering til at fremme forståelsen for jagt i befolk-
ningen. 
 Organisationerne støtter Vildtforvaltningsrådets 
forlig fra 2006 om udsætning af fugle til jagt fordi det 
tilgodeser både den almindelige jægers og jordejernes 
jagtinteresser samt brede naturinteresser. Samarbej-
det arbejder for at forliget fortsat har tilslutning. 
 Senest fra 2010 bliver biotopforbedringerne etab-
leret i praksis på de ejendomme som er omfattet af 
plankravet. Det vil give et markant løft i naturindhol-
det på ejendommene, og det vil give mange positive 
historier at fortælle om jagtens betydning. 
 Bæredygtig jagt skal gøre op med myterne om jagt, 
gå i dialog og diskutere med kritikere. Vi vil sørge for 
at de gode historier kommer ud i medierne. Kendska-
bet til tilberedning af vildt skal også forbedres så flere 
vælger vildt i køledisken. Større brug af vildt betyder 
større forståelse for jagt. 
 Skovforeningen lægger sekretariat til organisatio-
nernes samarbejde. Se mere på 
www.baeredygtigjagt.dk.
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TIL SKOVENS GÆSTER 
 
Hæfte og plakat om affald i skov 
 
 
Skovforeningen har sammen med Skov- og Natursty-
relsen udarbejdet et gratis hæfte om affald og ned-
brydning i skoven. Målgruppen er skolebørn i indsko-
ling og mellemtrin samt børnefamilier. 

Hæftet skal blandt andet bruges på Skovens Dag 
2010. 
 Til hæftet er også udarbejdet plakaten ”Ta’ skral-
det med dig hjem”: 
 
 

 
 
 
 
Skovens Dag 
 
 
50 skove afholder Skovens Dag søndag den 9. maj 
2010. Temaet er ”Den rene vare”. 
 Skovforeningen koordinerer og inspirerer til Sko-
vens Dag i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. 
 Læs erfaringerne fra dagen i Skoven 6-7/2010. 
 
 

Samarbejde med Hold Danmark Rent 
 
 
Skovforeningen har et nært samarbejde med Hold 
Danmark Rent. Det er en netværksorganisation som vil 
ændre danskernes holdninger og adfærd for at mind-
ske mængden af henkastet affald. 
 
Hold Danmark Rent har blandt andet udgivet en rap-
port om skovejeres og –ansattes erfaringer med hen-
kastet affald, skrevet en guide til skovejere om pro-
blemet, deltaget i 22 arrangementer på Skovens Dag 
2010 og fået masser af medieomtale. 
 Skoven i Skolen og Hold Danmark Rent udvikler nu 
undervisningsmaterialer om affald i skoven og natu-
ren. Materialerne er baseret på udeundervisning og 
lægges på www.skoven-i-skolen.dk. 
 
 
Vandretursfoldere 
 
Vandretursfolderne for Longelse Bondegårdsskov og 
Hennetved Haver på Langeland blev revideret og gen-
optrykt i 2009.  Produktionen betales af Skov- og Na-
turstyrelsen. Folderne kan også læses på 
www.skovforeningen.dk. 
 
 
 

 
Tilbud: Annoncér boliger i naturen gennem 
Skovforeningen  
 
Skovforeningen tilbyder igen at annoncere medlem-
mernes udlejningsboliger på internettet. Denne gang 
via boligportalen lejebolig.dk som vi har en særaftale 
med. Fordelene er: 
 
• Stor eksponering: Lejebolig.dk er én af Danmarks 

største markedspladser for lejeboliger. 
• Det er nemt: Skovforeningen indrykker annonce, 

optimerer fotos og sætter tekst op. 
• Det er hurtigt: Annonceringen kommer med det 

samme og udlejningen kommer normalt hurtigt. 
• Annoncen holdes aktiv i 6 måneder. 
• Rabatter på lejebolig.dk’s ekstra ydelser der øger 

synligheden af annoncen. 
• Annoncer indrykket gennem Skovforeningen får sin 

egen netadresse som vi også markedsfører på 
http://naturbolig.lejebolig.dk 
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TIDSSKRIFTER 
 
 
Livlig debat i Skoven 
 
 
Skovens mål er at være centrum for den faglige debat i 
dansk skovbrug. 
 
 
I det forløbne år har der været en række debatindlæg. 
Især om naturnært skovbrug og statsskovbrugets drift, 
men også om reglerne for certificering, skovdyrkning 
på mager jord, genplantning efter stormfald, energipil, 
vildtagre, skovlysninger, henkastet affald og måldia-
meterhugst. 

Redaktionen søger at fremme en livlig og saglig 
debat i skovbruget. Hvis et indlæg retter sig direkte til 
en person eller institution, søger vi at give mulighed 
for et svar i samme nummer. Hvis dette ikke er prak-
tisk muligt, orienterer vi den pågældende om det plan-
lagte indlæg så der bliver mulighed for et svar i det 
følgende nummer. 

Skovens artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skov-
foreningens holdninger. Skovforeningens egne hold-
ninger kommer kun til udtryk i lederen og i artikler 
signeret Skovforeningens medarbejdere eller folke-
valgte. 
 
 
 
Masser af naturnær skovdrift i DST 
 
 
I 2009 udkom to hæfter om naturnær skovdrift med 
en uddybning af en artikelserie fra Skoven. Desuden 
udkom et stort hæfte med Christian Nørgaard Nielsens 
artikler om naturnær skovdrift i Skoven i det forløbne 
år plus fire nye kapitler. Artiklerne fra Skoven er revi-
deret og forbedret. Hæftet er udgivet med støtte fra 
Vemmetofte Kloster. 

I april 2010 udkom et større hæfte om skovhistorie 
i de fem nordiske lande. 

 

 
Skovforeningens tidsskrifter 
 
Skoven 
Skoven udkommer 11 gange årligt med alle former for 
skovbrugsfagligt stof, fx skovdrift, træproduktion, 
oplevelsesøkonomi, vildtpleje, interviews med skov-
ejere, træmarkedet, dyreliv og skovpolitik. Skoven 
skrives til alle der beskæftiger sig med skov og natur. 
 
Skoven-Nyt 
Skoven-Nyt udkommer 20-25 gange årligt med de 
mest aktuelle annoncer og informationer. Der er stor 
interesse for at annoncere i Skoven-Nyt. 
 
Skovbrugets Indkøbsguide 
Hvert efterår udkommer en opdateret udgave af 
Skovbrugets Indkøbsguide med en oversigt over alle 
leverandører til skovbruget. Optagelse med basisop-
lysninger er gratis. En del af firmaerne har desuden 
valgt at blive optaget i den elektroniske udgave, 
www.skovguiden.dk, mod en beskeden betaling. 
 
Dansk Skovbrugs Tidsskrift (DST) 
DST udgiver længere skovbrugsfaglige artikler med 
blivende værdi. Udgivelsen af DST finansieres af abon-
nenterne og af tilskud og påvirker ikke Skovforenin-
gens økonomi. 
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SKOVFORENINGEN TILBYDER AT LAVE HJEMMESIDER 
 
 
Med en god hjemmeside kan skov- og naturejendom-
me øge indtjeningen. Skovforeningen tilbyder med-
lemmer at lave hjemmesider til ejendommens behov.  
 
 
En god hjemmeside kan blandt andet: 
 Øge kendskabet til skoven og dens ejer. 
 Sælge skovens produkter, fx brænde og træ eller 

betalte oplevelser i naturen. 
 Udleje beboelse eller maskinel. 

 
Jo bedre omverdenen kender skoven og dens ejer, jo 
større forståelse er der for ejerens ønsker. Større 
goodwill kommer ejendommen til gode, fx overfor 
myndighederne, når ejendommen har konkrete sager 
der skal løses. 
 
 
Nyt tilbud: Billige og gode hjemmesider  
 
Dansk Skovforening har sammen med Dynamicweb 
Software A/S udviklet et tilbud til Skovforeningens 
medlemmer: Professionelle og fremtidssikrede hjem-
mesider til en pris så lav som niveauet for et avisabon-
nement. 
 Vi kalder det nye tilbud for en Skovhjemmeside. 
Den kan både leveres i en standardversion og i en 
plus-version med lidt flere muligheder. 

Skovhjemmesiderne opfylder disse krav: 
 
 Det er nemt selv at tilføje og redigere tekster.  
 Det er nemt selv at tilføje billeder på hjemmesiden.  
 Hjemmesiden dækker de fleste behov som mindre 

virksomheder har, fx et nyhedsmodul, nyhedsbrev 
via email og meget, meget mere. 

 
Man er også fremtidssikret hvis Skovhjemmesiden får 
vokseværk: Siden kan nemt opgraderes til en fuld 
Dynamicweb CMS-udgave. Derved får den Danmarks 
mest solgte hjemmeside redigeringssystem (CMS) med 
Nordens mest omfattende modul-program. 
 Vi forventer at kunne tilbyde Skovhjemmesider til 
medlemmerne i juni 2010.  
 
 
Skræddersyede hjemmesider 
 
Skovforeningen tilbyder fortsat at skræddersy hjem-
mesideløsninger hvor design, brugervenlighed og 
teknologi spiller sammen med den enkelte skovs profil 
og forretningsmæssige behov. Og selv om siderne er 
højt udviklede, kan ejeren nemt selv redigere og vedli-
geholde dem efter overdragelsen.
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Skovforeningens bestyrelse 
 
 
Forretningsudvalg 

Niels Iuel Reventlow, formand 
Jens Kristian Poulsen, næstformand 

 (formand for Handelsudvalget) 
Peter Arnold Busck 

 
Øvrige medlemmer 

Torben Bille-Brahe (Skovdyrkerforeningerne) 
Marie Louise Friderichsen 
Per Holten-Andersen 

 (forskning og undervisning) 
Niels Peter Dalsgård Jensen 
Christian Danneskiold Lassen 
Niels Otto Lundstedt 
Poul Arne Madsen 
Johan Scheel (Dansk Juletræsdyrkerforening) 

 
 
 
Skovkredsenes formænd og næstformænd 
 
 
Nord- og Midtsjællands kreds 

Bo Jung 
Anders Grube 

 
Storstrøms kreds 

Rune Rübner-Petersen 
Jens Rasmussen 
 

Fynske kreds 
Per C. Christensen 
Klaus Jørgensen 

 
Sydlige Jyllands kreds 

Mogens Lunde 
Henning Nielsen 
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Knud Fabricius 
Klaus Lindhardtsen 

 
 
 

Skovforeningens personale 
 
 
Sekretariat 

Jan Søndergaard, direktør 
Ingelise Andersen, direktionssekretær 
Doris Jensen, sekretær 

 
Erhvervspolitisk afdeling 

Tanja Blindbæk Olsen, konstitueret afdelingsleder 
Hans M. Hedegaard, specialrådgiver 
Marie-Louise Bretner, forstfuldmægtig 
Ulrik Knaack Nielsen, forstfuldmægtig 

 
Informationsafdeling 

Martin Einfeldt, kommunikationschef 
Søren Fodgaard, redaktør 
Liselotte Nissen, redaktionssekretær 
Malene Bendix, projektkoordinator 
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Alex Møllbach, webmaster 

 
Økonomiafdeling 

Susie Jensen, regnskabschef 
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