
 

 

 
 
 
 
 

Forslag til kontingentsatser for perioden 1. juli 2023 – 30. juni 2024. 
 
Bestyrelsen indstiller, at kontingentsatserne forbliver uændrede i forhold til sidste år og året før.  
 
Kontingentsatserne er angivet i beløb pr. år. 
 
Hvor intet andet er anført, er disse kontingentsatser ekskl. moms: 
 
 
Bevoksede arealer  
  

Hele landet  37,95 kr./ha      

Rabatsats for hedeskove (34%) 25,05 kr./ha  

  
Ejere af skov betaler som udgangspunkt kontingent efter skovens areal og beliggenhed. Arealet omfatter 
bevoksede skovarealer inklusive hjælpearealer, fx midlertidigt ubevoksede arealer, veje, kørespor og 
læsseramper. 
  
Hvis skovens vækstforhold afviger væsentligt fra landsdelens niveau, kan bestyrelsen efter ansøgning 
reducere kontingentet. Hvis et medlem ejer flere selvstændige ejendomme, beregnes kontingentet på 
baggrund af ejendommenes samlede areal. Hvis intet andet er oplyst, bestemmes kontingentområdet efter 
betalingsadressen. 
  
  
Ubevoksede arealer 
  

Hele landet 4,55 kr./ha 

 
Dette kontingent betales for moser, heder og andre lysåbne arealer (medmindre de indgår i undtagelserne 
nævnt på næste side) samt for våde arealer (som er arealer, der permanent eller en stor del af året står 
under vand og som ikke kan tilsås med en markafgrøde senest 31. maj). 
 
  

Bilag til dagsordenens punkt 5 
 

27-09-2022 
 



 

 

  Side: 2 

Maksimum og minimum  
  

Maksimumkontingent for skovejende medlemmer:   74.300 kr. 

Minimumkontingent for skovejende medlemmer:  2.030 kr. 

  
  
Rabatter  
   
Ved indmeldelse midt i et regnskabsår reduceres det pågældende års kontingent forholdsmæssigt.    
 
Bestyrelsen kan beslutte at yde introduktionsrabatter, fx ved hvervekampagner. 
 

Rabat til skovejende medlemmer på minimumskontingent  
og som enten:  

• har en fast forvaltningsaftale med HedeDanmark 

• er medlem af en skovdyrkerforening 

• er medlem af Danske Juletræer  

-350 kr. 

   
 
Personlige medlemmer  
  

Kontingent for personlige medlemmer (inklusive moms): 1.170,00 kr. 

For pensionister dog (inklusive moms): 
(prisen på abonnement for Skoven) 

700 kr. 

  
Personlige medlemmer modtager et abonnement på Skoven og Skoven-Nyt samt Dansk Skovforenings 
øvrige medlemsorientering. 
 
Arealer der ikke indgår i kontingentberegningen til Dansk Skovforening 
Der betales ikke kontingent for arealer, der får støtte efter enkeltbetalingsordningen samt koblede 
støtteordninger, arealer med frugt- og grøntafgrøder (uanset om der aktuelt er tildelt betalingsrettigheder 
eller ej) samt for visse vådområder. Det vil konkret sige:  

• Dyrkede landbrugsarealer.  
• Græs i omdrift. Det vil sige græsarealer, hvor der inden for de seneste 5 år har været en anden 

afgrøde end græs.  
• Permanente græsarealer. Det vil sige arealer, der ubrudt i mere end 5 år har været dyrket med 

græs eller grønfoder (fx kløver og lucerne). Dette gælder også, selvom arealet har være pløjet inden 
for 5 års perioden.  

• Udtagne arealer (braklagte arealer og arealer med non-food).  
• Landbrugsarealer, der ikke dyrkes. Det vil sige landbrugsarealer, hvor der ikke er nogen form for 

produktion og som ikke er braklagt.  
• Skel, læhegn, vandhuller, oplagspladser, veje og andre ikke dyrkbare arealer, der indgår i arealet for 

de markblokke, som er omfattet af arealer ovenfor.  



 

 

  Side: 3 

• Arealer med ret til at søge betalingsrettigheder fra den nationale reserve bortset fra arealer, der 
indgår under ”bevokset areal” eller ”ubevokset areal” ovenfor. Der er typisk tale om markarealer 
med juletræer, permanente afgrøder (det vil sige afgrøder der kan leve mere end 5 år, fx frugttræer 
og buske), planteskoleplanter samt stauder. 

• Søer.  
• Rør- og sivbevoksninger.  
• Strandbredder. 

 


