
 

Mundtlig beretning – året 2019-2020.  
Afgivet på Dansk Skovforenings generalforsamlingen 28. maj 2020 
 
Endnu engang velkommen til en noget anderledes generalforsamling end vi er vant til at afholde i 
Dansk Skovforening. Vi har som nævnt i indledningen vendt mange muligheder, men på grund af 
forsamlingsforbuddet og kravet om, at vores regnskab skal være godkendt inden udgangen af maj, 
har vi valgt denne noget anderledes model. 
 
Vores medarbejderne har siden udbruddet af COVID-19 i høj grad arbejdet hjemmefra og i 
bestyrelsen har vi måttet holde møder som videomøder. På trods af de udfordringer, har vi kunnet 
holde dampen oppe. Jeg har derfor glædet mig ekstra meget til at stå her i dag med min første 
beretning fra bestyrelsen.  

Mere værdi af dit medlemskab 
 
I bestyrelsen har vi en overordnet målsætning, og det er, at Dansk Skovforening skal skabe værdi 
for jer som medlemmer. Dette er styrende i alt, hvad vi laver. 
 
Med vores øgede kommunikationsindsats via både hjemmeside, nyhedsbreve og de sociale 
medier, håber vi at I føler jer mere informeret både om vores arbejde og også om hvad der rør sig i 
debatten om skoven.  
Vi har forfulgt den linje, der blev lagt i kommunikationsstrategien fra 2018 om ikke at gå på 
kompromis med en høj faglig troværdighed, men har samtidigt haft som mål at tydeliggøre vores 
budskaber endnu mere end tidligere. Det er der til tider kommet heftige diskussioner ud af med 
andre interessenter bl.a. på de sociale medier, men det har betydet en øget synlighed hos dem vi 
ønsker at påvirke – nemlig politikerne.  
 
Selvom arbejdet med at skabe gode ramme-vilkår i bred forstand for os som skovejere er vores 
primære formål, så har vi også arbejdet med at skabe andre aktiviteter og tilbud, som kan give jer 
som skovejere og medlemmer værdi. Vi har flere spændende medlemstilbud under udvikling.  
 
For eksempel har vi et nyt netværk for yngre skovejere på vej, og vi forventer at kunne holde det 
første møde i efteråret. I det hele taget kommer skovkreds eller netværksgrupper til at fylde mere 
fremover for at styrke fællesskabet. 
 
Vi arbejder også med en model for klimaregnskaber på ejendomsniveau og en guide til, hvordan 
skovejendomme kan bruge og vise opfyldelse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.  
 
Ligeledes har vi bedt vores datterselskab DSHwoods, om at arbejde med at udvikle en model der 
gør det mere attraktivt at handle råtræ med dem som medlem af Dansk Skovforening. Og vi har 
fået nye kapaciteter ind i bestyrelsen til at underbygge denne udvikling. Jeg må så være ærlig og 
sige at Corona lige er kommet lidt i vejen, men det ødelægger ikke den nye ambition.  
 
Endvidere hare vi dialog med flere af rådgivningsvirksomhederne indenfor branchen for at udvikle 
flere medlemsfordele.  
 



 

Endelig har vi naturligvis fokus på, at de ydelser vi allerede leverer til jer til stadighed udføres med 
høj kvalitet.  
 
Vi har også besluttet at vores rådgivningsydelser – både den korte gratis telefoniske rådgivning og 
betalt rådgivning – kun er for medlemmer af Dansk Skovforening. Så hvis man vil tale med vores 
dygtige folk i sekretariatet eller være en del af de andre aktiviteter herunder nyhedsformidling, så 
må man fremover melde sig ind i Dansk Skovforening.  
 
I år må vi undvære vores populære ekskursion. I stedet er vi ved at planlægge regionale 
medlemsmøder med indlagte skovekskursioner i efteråret, når vi forhåbentligt kan samles mere 
end 10 personer igen. Til de møder vil vi også aktivere de lokale politikere på Christiansborg, som i 
de kommende måneder skal beslutte både klimahandlingsplan, biodiversitetspakke, en grøn 
genstart af DK og mange andre vigtige emner. Alle emner som i høj grad vil påvirke skovene. Vi 
håber at politikerne vil tage imod vores invitationer til at komme med ud i landet for at møde os. 
For det er der man kan gøre en forskel. 
 
Politisk interessevaretagelse – travlt år! 
 
Politisk har der næppe nogensinde været så meget fokus på skoven, skovens produkter og alle de 
andre goder skovene leverer til samfundet. 
 
De seneste år er spillet på den politiske scene skiftet. Synlighed og hurtige udmeldinger på det 
sociale medie Twitter ser ud til at få endnu mere vægt særligt i forhold til de emner der gribes 
politisk. Derfor hænger vores øgede kommunikationsindsats rigtig godt sammen med det 
benarbejde der stadig udøves i kulissen.  
 
Møder med politikere og embedsværket, samarbejde med andre interessenter og den daglige 
uformelle kontakt er heldigvis stadig en del af dagsordenen. Og det personlige møde inklusiv den 
fortrolige snak er stadig meget vigtig. Og det er den også efter Coronakrisen. Heldigvis. 
Jeg har udvalgt nogle af de områder Dansk Skovforening har brugt særligt meget tid på i året der 
er gået og der, hvor vi forventer en stor aktivitet her i år. 
 
Klima og biodiversitet 
 
Efter valget har der været to overordnede dagsordener med betydning for Skovbruget: Klima og 
Biodiversitet. 
 
Folketinget har for mindre end 14 dage siden førstebehandlet et lovforslag til Danmarks første 
klimalov. En lov der sætter ambitiøse mål og vil forpligte Danmark til at reducere udledningen af 
klimagasser med 70% allerede i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Der skal laves bindende delmål 
hvert femte år frem mod målet om klimaneutralitet senest i 2050, og der skal laves en 
klimahandlingsplan med et tiårigt sigte.  
 
Vi har arbejdet intenst med emnet gemmen vores kommunikationskampagne Skov For Klima og 
var derfor godt rustet, da regeringen i november nedsatte 13 sektorbaserede klimapartnerskaber 



 

som på kun små 4 måneder skulle arbejde sig frem til, hvordan de enkelte sektorer kan bidrage til 
at nå det ambitiøse mål - og helst uden udgifter for staten. 
 
Vi er stolte over at skovens mange gode muligheder for at bidrage blev solidt afspejlet i de 
anbefalinger klimapartnerskaberne leverede midt i marts - lige efter at landet lukkede ned.  
 
Mere ny skov og øget produktion i de eksisterende skove bidrager i høj grad til reduktionen står 
der i rapporten fra fødevare- og jordbrugssektoren, men også bedre muligheder for træbyggeri og 
træets fremtidige anvendelse både til energi og i den grønne omstilling til erstatning af fossile 
kilder er godt afspejlet i klimapartnerskabernes anbefalinger. 
 
Den næste fase består i at få de gode anbefalinger indarbejdet i den kommende 
klimahandlingsplan, som forventes vedtaget inden årets udgang. 
 
Den nye regering viste også tydeligt, at den har ambitioner på naturområdet, ligesom vi har i 
Dansk Skovforening i øvrigt. Statsministeren sammen med Miljøministeren inviterede 
interessenter til samling på Marienborg i starten af november. Her blev åbnet for processen med 
en natur- og biodiversitetspakke. Frem for blot at udmønte mange af de ideer Regeringen havde 
da de selv var i opposition, har de valgt en inddragende proces, hvor dialogen er i højsædet. Det er 
positivt. 
 
Dansk Skovforening har sendt fem anbefalinger til Miljøministeren: 

 Opdater videngrundlaget om skovenes naturværdier 
 Gør brug af den tilgængelige viden både fra ind og udland 
 Afsæt flere penge til dansk forskning i biodiversitet i skov 
 Evaluer og følg løbende op på de besluttede og gennemførte indsatser og vær parat til at 

justere indsatsen 
 motiver skovejerne til at indgå langsigtede aftaler til sikring og fremme af yderligere 

biodiversitet i skovene gerne positive og ikke bureaukratiske incitamenter 

Når vi taler om biodiversitet i skoven er mængden af dødt ved et af de emner der hyppigt bliver 
diskuteret. Da skovstatistikken blev offentliggjort i november trak det store overskrifter, da man i 
første omgang troede at mængden af dødt ved var faldet dramatisk. Det viste sig heldigvis ikke at 
være tilfældet. Den var faktisk steget. 
 
Mere dødt ved i skovene vil blive et tema i den kommende natur og biodiversitetspakke. Men hvor 
meget dødt ved skal der være og om det skal være store eller små træer er endnu ikke afklaret. Vi 
drøftede det i bestyrelsen i går og er klar til at indgå i drøftelserne med myndighederne. 
 

Vi ser nu frem til at drøfte skovenes bidrag til Natur- og biodiversitetspakken yderligere. 

Skovskolen. 



 

Vi har også gennem sidste år haft flere konstruktive møder med Skovskolen med det formål at 
højne kvaliteten på uddannelsen indenfor vores område. Vi er stadig spændte på resultaterne og 
den nye skolestart i Jylland. 

Vurdering og generationsskifte. 

En grundlæggende forudsætning for at vi som skovejere kan drive skovene bæredygtigt og også 
forretningsmæssigt og tage de ønskede og nødvendige hensyn til fx biodiversiteten er, at 
rammevilkårene er fornuftige og at bl.a beskatningen er rimelig. Og i det mindste er 
sammenlignelig med dem vi normalt sammenligner os med eksempel vores nordiske kolleger.  
 
Derfor er det rigtig ærgerligt at den lempelse og tilnærmelse til vores nordiske kolleger vi havde 
opnået på generationsskifteafgiften kun fik en ganske kort levetid. Den nuværende regering var 
stålfast på at den lempelse skulle rulles tilbage, og det var nærmest et af de første lovforslag, der 
strøg igennem i efteråret. Det ærgrer vi os over.  
 
Ud over selve procentsatsen man som fremtidig skovejer skal betale ved generationsskifte har det 
også stor betydning for, hvordan skoven værdiansættes. Efter afslutningen af den skriftlige 
beretning har myndighederne sendt et nyt udkast til værdiansættelsescirkulære i høring. Et udkast 
der skuffer fælt.  
 
Ved den seneste ændring af vurderingsloven blev det besluttet, at der for land- og skovbrug ikke 
længere skal ansættes en ejendomsværdi, men at den kun skal fastsættes ved generationsskifte. 
Under lovbehandlingen af den nye vurderingslov fik vi lovning på, at det kommende 
værdiansættelsescirkulære vil give specifikke anvisninger på fastsættelsen af ejendomsværdien for 
land- og skovbrugsejendomme i forbindelse med generationsskifter. Men udkastet indeholder 
ingen anvisninger og henviser blot til vurderingsloven. 
 
Og vi venter samtidig stadig på en afklaring af, hvornår vi kan forvente den næste offentlige 
vurdering af skovene, som skal foretages efter den nye vurderingslov og er den værdi den løbende 
ejendomsbeskatning fastsættes ud fra. 
 
Et område vi fortsat tillægger betydning og som uden tvivl vil komme til at fylde på vores 
arbejdsplan i det kommende år igen fristes man til at sige. 
 
Træ til energi 
 
Vi har samarbejder på mange fronter og med rigtig mange, Men særligt i det mere formelle 
samarbejde: Træ til Energi har der været høj og intensiv aktivitet i 2019. Der har været kørt en 
ensidig hetz mod flis i medierne, som desværre kun har bidraget til et styrke politikernes 
biomasseforskrækkelse.  
 
Der er brugt mange ressourcer på at få beslutningstagere til at forstå nødvendigheden af at kunne 
afsætte flisen - et restprodukt af produktionen af kvalitetstræ til fx byggeri. Et produkt hvor eneste 
aftager for nuværende er varmeværkerne som var et politisk ønske for få år siden. Man glemmer 



 

desværre ofte i debatten at målet var at bruge flis i stedet for kul og olie. Debatten forplumres 
yderligere af de problemstillinger der særligt er knyttet til noget af den biomasse især træpiller, 
der importeres.  Heldigvis er der ikke er problemer med den danske produktion af flis.  
 
Det er en svær og vedvarende opgave at sikre afsætningen af flis, og vi er derfor utroligt glade for 
samarbejdet i Træ til energi. En gruppe der ud over HedeDanmark og De danske 
Skovdyrkerforeninger, også tæller Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Ørsted. 
 
Jagt og vildtforvaltning 
 
Et andet værdifuldt samarbejde er samarbejdet med Danmarks Jægerforbund, Landbrug og 
Fødevarer og Herregårdsjægerne i Bæredygtig jagt, hvor vi ved en fælles indsats arbejder 
benhårdt på at sikre en fortsat mulighed for at udsætte fuglevildt. 
 
I øjeblikket evalueres reglerne for udsætning af gråænder og de forventes afsluttet inden 
sommerferien. Bedre rådgivning til opdrættere og udsættere om bl.a. udsætning og rapportering 
heraf, genetisk, og en begrænsning af meget store udsætninger på samme sted, er det faglige 
grundlag hvis vi fortsat skal have mulighed for at udsætte gråænder. Jeg vil gerne også her 
appellere til jer alle sammen, Det er et must at udsætning af ænder rapporteres som lovgivningen 
foreskriver. Og det er vores pligt, som ejere at sikre at det sker. 
 
Vores arbejde på jagt og vildtforvaltningsområdet omfatter ikke kun de jagtbare arter. Der 
udarbejdes i øjeblikket forvaltningsplaner for flere problem-arter, som samtidig er EU-beskyttede, 
herunder bæver og ulv, som i øvrigt er helt uden sammenligning. Ulven er indvandret, mens 
bæveren er genudsat og har en helt særlig historik. Men vi arbejder i begge tilfælde for løsninger 
der anerkender de problemer der opstår hos private lodsejere og at planerne indeholder de 
nødvendige værktøjer til at håndtere problemerne i praksis.  
De omtalte politiske emner er som sagt kun en del af de emner vi har arbejdet med i årets løb. I 
kan læse meget mere i vores skriftlige beretning og i særdeleshed på hjemmesiden som også har 
fået et brush op sidste år. 

Dansk Skovforenings økonomi. 
 
Ingen Dansk Skovforening uden en rentabel driftsøkonomi. Bestyrelsen har derfor opprioriteret at 
skabe en rentabel drift, som vi desværre ikke har haft de seneste år. Vi er ikke i mål endnu, men 
det kommer vi. Og lad mig slå det fast her.  
 
Det vil ikke ske på bekostning af politisk indflydelse.  
 
Vi har været heldige at sælge ejendommen på Amalievej i slutningen af 2019 til en tillad mig at 
sige det; En rigtig god pris. Det giver økonomisk set ro til at arbejde med at genskabe en rentabel 
drift i Dansk Skovforening, men det må ikke blive en sovepude. 
 
En del af aftalen ved salget var, at Dansk Skovforening fortsat var lejer. Men vi betaler over 
800.000 dk i husleje, og det har vi ikke råd til fremadrettet. Så vi er i gang med at finde alternativer 
muligheder via bl.a. dialog med de store erhvervsorganisationer. Målet er klart.  Vi vil gerne endnu 



 

tættere på Christiansborg som jo er vores reelle arbejdsplads. Og vi behøver ikke så meget plads, 
som vi har i dag.  
 
Vi har investeret en del af provenuet fra ejendomssalget på Amalievej i en anden ejendom. 
Bestyrelsen betragter dette som en ren ejendoms investering selvom det også er DSH Woods 
nuværende hovedkontor. Afkastet af denne ejendomsinvestering giver et driftstilskud til vores 
foreningsdrift og vil være stabil fremover i forhold til tilsvarende udbytter. Vi forventer på trods af 
Corona stadig et positivt resultat i DSHWoods i 2020. Men der går desværre nok et par år inden vi 
også kan få udbytte igen som vi historisk har været afhængig af. 
 
Vi vil arbejde videre for at finde forbedringer på vores foreningsdrift. De seneste måneder har 
givet inspiration på mange måder. Vi kan sikkert spare noget på rejseaktivitet, men vi vil ikke 
spare, når det gælder medlemsrelaterede aktiviteter. 
 
I har i sidste måned på grund af Coronakrisen modtaget vores medlemsblad Skoven elektronisk. 
Og jeg har selv personligt haft lejlighed til at tale med nogle trofaste læsere. Det er den høje 
faglige standard der er det vigtigste. Også mere end om det er på papir eller på computeren man 
skal læse Skoven i fremtiden.  Og den faglige kvalitet vil vi blive ved med at investere i. Men en dag 
vil vi tage stikket hjem og spare ca. 500 t dk. ved at stoppe med at trykke og udsende Skoven med 
Post Nord og i stedet udsende det digitalt. 
 
Det er jer som medlemmer alt vores arbejde drejer sig om. Jeres fortsatte støtte er helt afgørende 
for at vi kan fortsætte det vigtige politiske arbejde. Og vi har brug for endnu flere medlemmer. Så 
derfor en opfordring til jer alle sammen. Tal med jeres nabo, skovkollega, ERFA-gruppe kollega og 
giv dem opfordringen til at melde sig ind i fællesskabet. Vi håber i vil intensivere arbejdet med at 
skaffe flere medlemmer. Jo flere vi er jo stærkere står vi. Bestyrelsen og sekretariatet har udover 
opfordringen til jer eksisterende medlemmer også igangsat en ny og intensiv hvervekampagne/ 
salgskampagne, for at få flere kunder/medlemmer. Og planen var at vi faktisk skulle være i gang 
allerede. Men Coronaen har sat en midlertidig bremse for denne aktivitet desværre. Men kun til 
efter sommerferien. Det vil være en høj prioritet for Direktionen og resten af Sekretariatet af få så 
meget effekt af denne fremtidsinvestering som muligt.  
 
Endelig har vi startet arbejdet med vores kontingentstruktur. Målet er at det skal være billigere at 
være medlem af Dansk Skovforening på sigt. Men det kræver flere medlemmer, så økonomien kan 
følge med. Som det fremgår senere vi bestyrelsen gerne sende et signal nu. Ambitionen er i første 
omgang ingen kontingent-regulering. Og nogle at særrabatterne ønsker vi at kunne fjerne næste 
år.  
 
Tak 
Slutteligt skal der lyde en meget stor tak til alle vores dygtige medarbejdere på Frederiksberg. 
Tusind tak I gør en mega forskel og når flere skovejere får dette forklaret så er jeg sikker på at vi 
også får flere medlemmer. Jeg ved der har været mange bolde i luften i år og nogen gange også 
lidt for mange. Men hvis der ikke er bolde i luften så er der heller ikke noget at spille med. 
 



 

Også en stor tak til de medlemmer der trofast år efter år yder en kæmpe frivillig indsats i diverse 
råd og nævn, uden jeres store indsats ville det være umuligt. Tak 
 
Til samarbejdspartnere i regeringen, ministerier, alle vores politikkere, styrelser med mere Tak. Vi 
værdsætter det løbende samarbejde. Og vi glæder os til de forestående samtaler om både klima 
og biodiversitet. 
 
Til alle øvrige samarbejdspartnere ingen nævnt ingen glemt. Tak for samarbejdet i 2019. 
Spændende opgaver ligger foran os uanset om det er i Træ til energi eller i Vildtforvaltningsrådet.  
 
Til bestyrelsen. Det har været et spændende år. Jeg nævnte ved nytårstide at 2020 nok ville blive 
mere spændende, vi får se om det ikke er rigtigt. Tak for mange frugtbare diskussioner, sparring 
etc. Det lover godt for det kommende år og ikke mindst for Dansk Skovbrug.  
 
Tak for ordet.  
 
 


