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 internationalt, hvor skovpolitik også fylder
langt mere. Navnlig EU har i disse år stigende
fokus på området. Omfanget af fælles euro-
pæisk regulering vokser således markant i
disse år. 
      Alt dette stiller stadig flere krav til Dansk
Skovforening og skovbrugets øvrige stemmer,
når det rette balancepunkt skal findes mellem
kommerciel skovdrift, naturbeskyttelse,
adgang til rekreative aktiviteter og hensynet til
skovejerens private ejendomsret samt
mulighed for at forvalte sin skov på rentabel
vis. 
      Dansk Skovforening arbejder for at sikre,
at disse indbyrdes afvejninger rammer et
fornuftigt balancepunkt. Det gælder både i
forbindelse med konkrete sager og i den
bredere debat. Det forudsætter, at Dansk
Skovforening er tydelig, troværdig, konstruktiv
og løsningsorienteret i såvel den offentlige
debat som i dialogen med politikere,
embedsværk og andre interessenter. 

Interessen for skovdrift vokser, og skoven ses
i stigende grad som et politisk instrument til at
nå samfundsmæssigt ønskværdige mål. Det
forgangne år har kun bestyrket dette billede.  
     Det gælder først og fremmest i forhold til
klima og global opvarmning, men det gælder
med stigende styrke også i forhold til
biodiversitet. Ligeledes betyder Ruslands
invasion af Ukraine et fornyet fokus på såvel
energiforsyningssikkerhed som på mere
generelle ressourceudfordringer. Der er
således tale om globale megatrends, hvor
skoven kan bidrage med løsninger. Endelig er
adgang til skov og natur kommet højere på
den politiske dagsorden i Danmark i kølvandet
på corona-pandemien.  
      Det øgede politiske og samfundsmæssige
fokus giver muligheder, men indebærer også
udfordringer, når reguleringen flytter sig fra
mindre justeringer til, at skoven indgår i større
politiske målsætninger. Eksempelvis blev der i
juni indgået en politisk aftale om en grøn fond,
hvor skovrejsning og udarbejdelse af en skov-
plan er anført som et prioriteret indsatsområde,
og i marts skete udpegningen af de sidste 10
ud af 15 naturnationalparker, som er udlagt ud
fra et ønske om at styrke biodiversiteten.  
      Det skærpede fokus giver mulighed for at
oplyse om værdien af skovdriftserhvervets
bidrag til den grønne omstilling, men det
indebærer også risiko for uhensigtsmæssig
regulering. Derfor er det vigtigere end nogen-
sinde at fastholde den politiske forståelse af,
at skovdrift kræver langsigtet planlægning
med forståelse for privat ejerskab, baseret på
positive incitamenter og frivillighed.  
      Dansk Skovforening arbejder fortsat for at
sikre den enkelte skovejer et stærkt og
forankret ejerskab, de bedst mulige ramme-
vilkår og størst mulig frihed til at drive og
forvalte skoven. Samtidig er det tydeligt, at
Dansk Skovforenings interessenter og
stakeholders dækker et langt bredere
spektrum end tidligere. Det gælder på den
hjemlige arena, og det gælder

Øget interesse for skov



Dansk Skovforenings følger sagen tæt og
udarbejder relevant dokumentation, så vi er
klar til den videre dialog, når valget er
overstået. 

Vurderingsloven  
Det er fortsat en udfordring, at
vurderingsloven ikke gør det muligt at
omvurdere arealer, der udlægges til natur. På
et møde med Skat sidste år blev det klart, at
udsendelse af de nye vurderinger har lange
udsigter og formentlig ligger flere år ude i
fremtiden. Det er vigtigt, at skov- og natur-
ejere, der gennemfører naturprojekter i
perioden frem til ankomsten af de nye
ejendomsvurderinger, får mulighed for
omvurdering af de berørte arealer for at undgå
en fastholdelse i betaling af de høje
jordskatter. Dansk Skovforening har tilbudt
Skatteministeriet vores input og
løsningsforslag til, hvordan en sådan
midlertidig omvurderingsmodel kan udformes.

Skov er blevet et væsentligt instrument i
håndtering af globale megatrends og
samfundsudfordringer. Global opvarmning,
biodiversitet, energiforsyning,
ressourceknaphed og omstilling til en fornybar
bioøkonomi giver nye udfordringer.
Arealanvendelsen i Danmark er blevet en
politisk kampplads. Det mærkes i medierne og
på alle politiske niveauer.  

Skovloven  
Som led i natur- og biodiversitetspakken er
der varslet en gennemgang af Skovloven.
Dansk Skovforening arbejder for, at Skovloven
forsat er den sektorspecifikke rammelov for
skov og skovbrug i Danmark. 
      Skovloven balancerer på hensigtsmæssig
vis de mange forskellige hensyn, der er
forbundet med skovdrift, og det vil ikke være
formålstjenligt at erstatte den med en bredere
forankret biodiversitetslov e.l. 
      Gennemgangen færdiggøres ikke på
denne side af det kommende folketingsvalg. 

Rammevilkår



nuværende adgangsregler er velfungerende,
og der er således ikke behov for ændringer.
Visse steder kan det være relevant med præ-
ciseringer, og der bør også afsættes midler til
bedre information og kommunikation om
gældende regler i private skove. Det har vi
også tydeligt tilkendegivet i vores høringssvar
og i den offentlige debat. 
      Dansk Skovforenings har derudover fået
udarbejdet en del materiale, som understøtter
dette. En befolkningsundersøgelse, som
Dansk Skovforening fik gennemført i novem-
ber 2021 blandt ca. 1000 danskere,
dokumenterer, at 87 pct. af befolk-ningen er
”tilfredse” eller “meget tilfredse” med
adgangen til skov og natur. Derudover viser
en medlemsundersøgelse, som blev gennem-
ført i september 2022, at de private skovejere i
stort omfang i tillæg indgår individuelle aftaler
med konkrete brugergrupper, såsom spejdere,
orienteringsløbere, børnehaver m.v. 
 Undersøgelsen understøtter, at disse frivillige
aftaler vil blive færre, hvis den almene adgang
øges.

Medio 2021 påbegyndte Miljøministeriet en
lovgennemgang på naturområdet, da dette
indgår i natur- og biodiversitetspakken (S, SF,
EL, RV og Å). Lovgennemgangen indeholder
to faser, og i første fase er der udvalgt fire
temaer: bedre adgangsforhold til naturen,
beskyttelse af enkeltstående træer, fauna-
kriminalitet og Skovloven. For de to første
temaer, bedre adgangsforhold til natur og
beskyttelse af enkeltstående træer, foreligger
nu endelige rapporter, som er sendt til aftale-
parterne, mens rapporterne om faunakrimi-
nalitet og Skovloven forventes hhv. i efteråret
og i begyndelsen af 2023. 
      Navnlig adgang har fyldt meget for Dansk
Skovforening. Vores grundholdning er, at de

Adgangsforhold 
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Resultater af undersøgelse 
om adgang

Som led i indspil til lovgennemgangen
foretog Dansk Skovforening sammen
med Landbrug & Fødevarer en befolk-
ningsundersøgelse, som viste, at der er
en høj tilfredshed hos danskerne med
deres adgang til naturen. 87 procent
svarede, at de er ”meget tilfredse” eller
”tilfredse” med deres adgang til 

Lovgennemgangen af regler på Miljø-
ministeriets område er del af natur- og
biodiversitetspakken, som blev vedtaget
af regeringen og dens støttepartier i
december 2020. Lovgennemgangen
forestås af ministeriet selv og skal lede
frem til justering af regler og andre tiltag,
der kan fremme biodiversitet og natur-
interesser. Adgang til naturen et af
emnerne i lovgennemgangen.

Lovgennemgang

naturen. Et flertal (56 pro-cent) svarer
samtidig, at de savner mere oplysning
om reglerne for færdes i naturen.



i september 2022, at ordningen ville blive
videreført. Der er således afsat 500.000 kr. til
produktion af skilte. Miljøstyrelsen har bedt
Dansk Skovforening komme med bud på nyt
og bedre design til skiltene. Fokus vil være på
synlighed, forståelighed og individualisering.
Der vil således være brug af skarpere farver
og piktogrammer og plads til, at den enkelte
skovejer kan supplere med f.eks. en QR-kode
eller ekstra piktogrammer.
      Derudover arbejder Dansk Skovforening
for at sikre bedre og tidssvarende information.
Blandt de steder, hvor vi ser et klart forbed-
ringspotentiale i forhold til danskernes adgang
til natur, er netop at styrke information og
kommunikation. I forbindelse med etablering
af de 15 naturnationalparker blev der afsat
500.000 kr. til hver park pr. år. Det virker
paradoksalt, at der afsættes 7,5 mio. om året
til 0,6 pct. af Danmarks areal, mens informa-
tionen på 10 pct. af Danmarks areal skal vare-
tages for 0,5 mio. kr. over en flerårig periode.
Dansk Skovforening kæmper videre i 2023. 

Skiltning og kommunikation til
skovgæsten 
Behovet for bedre offentlig kommunikation i
skovene har også sat fokus på den offentlige
skilteordning, som private skovejere siden
1969 har kunnet gøre brug af.  
      Skiltene har undergået ændringer over tid,
men har alle årene formidlet de væsentligste
adgangsregler til brugerne af de private skove.
Dansk Skovforening har som led i dialogen
med Miljøministeriet og øvrige folkevalgte
fastholdt ønsket om offentlig involvering i
formidlingsopgaven. Fysisk skiltning bør være
ét af elementerne i formidlingen, men der er
også brug for flere tidssvarende, digitale
formidlingstiltag til naturgæsterne, mener
Dansk Skovforening.  
      Miljøministeriet meddelte i 2021, at den
offentligt finansierede skilteordning for de
private skove ville ophøre. Dansk Skov-
forening har fastholdt dialogen med embeds-
værket og har også tilkendegivet vores
utilfredshed i den offentlige debat. Arbejdet
bar frugt, og Miljøstyrelsen meddelte
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Bæredygtig skovdrift som bidrag til den
grønne omstilling og øget biodiversitet:
Øget skovrejsning og skovdyrkning
bidrager markant til CO2-reduktion
gennem produktion af træ samtidig med,
at det vil bidrage til øget biodiversitet. 
Energi- og forsyningssikkerhed af
bæredygtigt træ gennem klimaoptimerede
tiltag: Øget skovrejsning og en bæredygtig
drift af både eksisterende og nye skove vil
øge adgangen til bæredygtigt produceret
biomasse og gavntræ til den danske
bygge- og møbelindustri og energisektor. 

Umiddelbart inden sommerferien har regerin-
gen og støtte-partierne besluttet, hvilke analy-
ser og undersøgelser pengene skal anvendes
til, herunder 1,5 mio. kroner til analyse af træ-
strømme i Danmark og 4,3 millioner kroner til
andre analyser, der skal gøre det muligt at nå
de langsigtede mål om 25 %skovdække i
Danmark.

Markant indsats for mere skov:
Skovrejsning vil i sig selv medføre en
markant styrkelse af miljø, grundvands-
kvalitet og biodiversitet, da det typisk vil
erstatte en mere intensiv brug af arealet. 

På finansloven for 2022 blev der afsat 10 mio.
kr. til at udarbejde en skovplan for Danmark.
Pengene blev afsat efter et pres fra støtte-
partiet Radikale Venstre, der ønskede en
markant øgning af skovrejsningen i Danmark.
Beslutningen om en skovplan for Danmark er
gentaget i aftalen om en grøn fond.
      Skovplanen skal bidrage til at håndtere de
udfordringer og muligheder, som det danske
samfund står overfor. Dansk Skovforening har
anbefalet, at skovplanen skal indeholde: 

Bæredygtig skovdrift 
og grøn omstilling 

Den reviderede danske 
PEFC-ordning er efter en

længere godkendelsesproces
ny klar til brug. Eksisterende

certificerede ejendomme har et
år til at implementere

ændringerne, mens skovejere,
der ønsker at blive certificeret,

kan anvende den nye fra 1.
oktober 2022. 

Dansk Skovforening anbefaler 
alle skovejere at lade skovdriften

certificere. Der er flere anerkendte skov-
certificeringsordninger, og vi rådgiver om

både PEFC- og FSC-certificering. Dansk
Skovforening har senest deltaget aktivt i
udviklingen af PEFC-ordningen, og vi kan

særligt anbefale denne ordning, som
giver skovejeren metodefrihed i

skovdyrkningen og samtidig adresserer
samfundets stigende ønsker og krav til at

kunne dokumentere bæredygtighed. 



 Afskovningsforordning 
 En ny afskovningsforordning skal afløse EU’s
tømmerforordning og sikre, at der ikke
omsættes produkter i EU som kommer fra
afskovede arealer. 
 Forordningen udvides dermed også til at
omfatte en række landbrugsprodukter som
soya og oksekød, som ofte er en stærk driver
for afskovning i troperne. 
 Bekæmpelse af forarmelse og afskovning er
vigtigt, men det er ligeledes vigtigt at sikre, at
det ikke bliver et bureaukratisk system, uden
reel effekt i de lande, hvor problemet er størst.
Eksempelvis kan den nuværende definition på
skovforarmelse tolkes til at omfatte jævnt hen
alle former for hugst. EU-parlamentet har
fremlagt deres ændrings-forslag og
trilogforhandlingerne er påbegyndt sidst i
september 2022. 
 

Den fælleseuropæiske regulering fylder
stadigt mere. Traktatmæssigt er skov fastlagt
som en national kompetence, men gennem
lancering af en skovstrategi og lancering af
lovgivning på relaterede områder (klima,
energi, landbrug m.v.) sker der en indirekte
regulering af skovbruget. 
      EU’s klimapakke Fit for 55 fastlægger
EU’s emissionsreduktionsmål på 55 pct. i
2030, hvilket har givet anledning til revision af
en række direktiver og forordninger, der har
væsentlig betydning for skovbruget. Dansk
Skovforening har haft foretræde for Folke-
tingets Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalg
for at indskærpe vigtigheden af at fastholde
den nationale kompetence. 

Revision af direktivet for 
vedvarende energi  
EU-Parlamentet vedtog i midten af september
ændringsforslag til revisionen af VE-direktivet.
Parlamentet har bl.a. fremsat forslag om at
begrænse, hvor meget primærtræ – træ, der
kommer direkte fra skoven – der kan
medregnes som vedvarende energi.
Endvidere ønsker Parlamentet at fjerne
muligheden for, at primærtræ kan opnå
subsidier, uanset om det anvendes til
produktion af energi, elektricitet, bio-brændstof
eller flydende biobrændstoffer. Revisionen af
VE-direktivet skal nu underkastes trilog-
forhandlinger mellem Parlamentet,
Kommissionen og Rådet. 
      Dansk Skovforening har sammen med de
øvrige medlemmer af Partnerskabet for
Ansvarlig Træbiomasse i et brev til klima-,
energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
påpeget udfordringerne for dansk forsyning af
vedvarende energi og mulighed for at opfylde
2030-reduktionsmålene. Dansk Skovforening
fastholder dialogen med relevante aktører, da
direktivet i sin nuværende form vurderes
stærkt problematisk for dansk skovbrug.  

Internationalt 

Direktivet for vedvarende energi
(Renewble Energy Directive REDIII) 

LULUCF-forordningen (Land Use, Land
Use Changes and Forestry Regulation

Afskovningsforordningen (Deforestation
and Forest Deradation Regulation)

Naturgenopretningsforordnig(Nature
Resturation Law) 

Væsentlig 
EU-lovgivning
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Naturgenopretningsforordningen
EU-kommissionen har udsendt sit forslag til en
Naturgenopretningsforordning, som rækker
længere end Natura 2000 og aktivt sætter mål
for at genoprette naturen. 
      En forordning har direkte retsvirkning.
Medlemsstaterne skal efter forslaget
udarbejde planer for genopretning af naturen,
hvilket bl.a. omfatter krav til aldersspredning
og mængde af dødt ved i skoven .
      Dansk Skovforening har afgivet
høringssvar til Miljøministeriet og udtrykt
ønske om flere analyser af konsekvenser for
samfund og lodsejere.

LULUCF-forordningen
Revisionen af LULUCF-forordningen er også
klar til trilogforhandlinger. Også her er der en
række væsentlige opmærksomhedspunkter
for skovbruget. 
      Risiko for sammenlægning af landbrugs-
sektoren emissioner (kvælstoftab fra dyrk-
ningsfladen, metan fra husdyr og lattergas fra
gødningsanvendelse) og jordanvendelsen til
en AFOLU-sektor (Agriculture, Forestry and
Other Land Use). På sigt kan det udfordre et
aktivt skovbrug, da det vil give hurtige CO2-
gevinster at lade skoven stå. 
      Mulighed for, at nye kulstofprodukter
(bioøkonomi) skal kunne tælle med i CO2-
regnskabet under Harvested Wood Products -
puljen (HWP). Realiseres forslaget vil det
styrke produktionsskoven effekt i
klimaregnskabet.  
      Uhensigtsmæssig opgørelses- og CO2
regnskabsmetode for skov. Dansk skov har en
skæv aldersklassefordeling, da meget løvskov
er hugstmodent. Det afspejles ikke
nødvendigvis i en ny og mere simpel
opgørelsesmetode. Hugst af hugstmodent træ
risikerer at blive en CO2-byrde i skovbrugets
klimaregnskab, hvis opgørelsesmetoden ikke
tager højde herfor. 
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Lancering af kampagne for dansk
skovbrug 
Dansk Skovforening er desuden gået sammen
med HedeDanmark, Skovdyrkerne, Træ- og
Møbelindustrien om et nyt kampagneinitiativ.
      Kampagnen skal fremme forståelsen for
træproduktion i Danmark, træets bidrag til den
grønne omstilling og træets bidrag til at be-
kæmpe klimaforandringer. Som første skridt er
der gennemført en kortlægning af
befolkningens holdning til træproduktion i
Danmark, skov og anvendelse af træ. 
      Analysen viser, at den danske befolkning
har en meget positiv holdning til træ som 
materiale. Til gengæld ser danskerne i mindre
grad skoven som et sted, hvor der produceres
træ, men i højere grad som natur- og
rekreative arealer.
      Hensigten med kampagnen er at
tydeliggøre forbindelsen mellem produktion og
forbrug af træ. Kampagnen kræver indsamling
af eksterne midler og igangsættes, såfremt
der indsamles tilstrækkelige midler. 

Partnerskab for Ansvarlig
Træbiomasse
Dansk Skovforening er en del af Partnerskab
for Ansvarlig Træbiomasse (PfAT), som består
af Dansk Skovforening, HedeDanmark og
Skovdyrkerne. Partnerskabet arbejder for at
fremme bæredygtig anvendelse af træ til
energiformål. 
      Udover de stiftende medlemmer er der
også tilknyttet associerede partnere. Ørsted
og Danske Maskinstationer og Entreprenører
har været associerede partnere siden 2019. 
I 2022 er Dansk Fjernvarme og HOFOR
indtrådt på samme vis. Der er stigende
offentlig debat om hensigtsmæssigheden af at
anvende træ i energiforsyningen, ligesom der
stilles spørgsmålstegn ved rubriceringen af
træbiomasse som vedvarende energikilde.
      Ligeledes fylder reguleringen af brug af
biomasse til energiformål stadig mere – både i
Danmark og i EU-regi. Udvidelse af medlems-
kredsen har bl.a. til formål at styrke sekreta-
riatsbetjeningen, som er forankret i Dansk
Skovforening, så vi kan tale med en tydelig,
samlet stemme.

Partnerskaber 
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Regeringens bioøkonomiske panel 
I løbet af 2022 blev det Bioøkonomiske 
Panel genetableret som en del af “Aftale om
grøn omstilling af dansk landbrug”. Dansk
Skovforening sidder i panelet sammen med en
række andre brancheorganisationer, forskere,
virksomheder m.fl.
      Det Nationale Bioøkonomipanel har
udarbejdet anbefalinger til regeringen om
udvikling af bioøkonomi i Danmark, som blev
overdraget til ministeren d. 30 september. 
      Dansk Skovforening har sikret, at skovens
potentiale fremgår klart af anbefalingerne. Det
gælder både i forhold til en bred vifte af pro-
dukter og til fremstilling af energi. Endvidere
anbefaler panelet at styrke forskning og
innovation inden for nye anvendelser af træ. 

Håndtering af klimaudfordringen er fortsat en
af de vigtigste globale dagsordner, og skoven
bidrager med et stødt voksende potentiale.
Det gælder skovrejsning, men i særdeleshed
også de eksisterende skove og træ som
ressource til den grønne omstilling. Dansk
Skovforening har i det forløbne år i medierne
og politisk fastholdt dette fokus. 

SEGES og ESGreen Tool 
Dansk Skovforening er i dialog med SEGES
om, hvordan lagring af CO2 i skov indregnes i
modellen ESGreen Tool – et værktøj, der
beregner klimabelastningen for hele din
jordbugsproduktion. Målet er, at værktøjet kan
medregne potentialet for forstlige tiltag frem
mod 2050. 

Klimaskovfonden 
Oprettelse af Klimaskovfonden blev politisk
besluttet i slutningen af 2020. I april 2021 blev
der nedsat en bestyrelse, og i 2022 blev 
første ansøgningsrunde iværksat. Dansk
Skovforening er repræsenteret i det
rådgivende råd gennem næstformand, 
Niels Otto Lundstedt. Derudover har 
Dansk Skovforenings sekretariat 
løbende dialog med henblik på at 
finde validerede opgørelsesmeto-
der og fremme forståelsen for sko-
vens betydning i den grønne om-
stilling. Klimaskovfonden for-
venter at kunne præsentere sin 
standard for skovrejsningen og 
åbne ansøgningen fra private i 
efteråret 2022. 
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CEPF (Confederation of European Forest
Owners). Dansk Skovforening har derudover
ansøgt om at indgå i kommissionens ekspert-
gruppe “Experts to advise on carbon
removals”.

Skovrejsning 
I juni 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget
aftale om en grøn skattereform og etablering
af en grøn fond. Heri indgår principbeslutning
om udarbejdelse af en egentlig skovplan, der
forventes at revitalisere målsætningen fra
1989 om 25 pct. skov i Danmark. 
      Dansk Skovforening støtter denne
målsætning, men understreger samtidig, at
skovrejsning er langsigtet og derfor bør ske
gennem frivillighed og positive incitamenter.
Samtidig må de store målsætninger ikke
skygge for den konkrete udmøntning.          
      Landbrugsstyrelsens sagsbehandling af
skovrejsningsansøgninger og -udbetalinger
har været langsommelig og fejlbehæftet.
Dansk Skovforening har en tæt og kritisk
dialog med Landbrugsstyrelsen og relevante
politikere, ligesom vi faciliterer en
skovrejsningsekspertgruppe, som også holder
en tæt og kritisk dialog.

Medlemsmøde om CO2-enheder 
Som et nyt initiativ afholdt Dansk Skovforening
september 2022 et medlemsmøde om
potentialet for et karbonkreditmarked inden for
skovdrift. 
      Internationalt er der stort fokus på emnet,
men beregningsgrundlaget er præget af stor
kompleksitet, ikke mindst inden for eksiste-
rende skov, når det skal tage højde for bl.a.
additionalitet. Der var stor interesse for
arrangementet, og Dansk Skovforening vil
løbende sikre opdatering om viden og
beslutninger. 

Internationalt fokus på
karbonkreditter 
Internationalt er der også fokus på karbon-
kreditter i skov. Af samme grund inddrog
Dansk Skovforening det som et bærende
tema til det årlige møde med vores nordiske
søsterorganisationer i NSF, hvor mødet i år
blev afholdt i Norge. 
      EU-kommissionen har besluttet at ned-
sætte en ekspertgruppe, som skal komme
med bud på dokumenterbare og transparente
opgørelsesmetoder. Arbejdet følges tæt via
vores europæiske paraplyorganisation 
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afleverede til miljøministeren i slut 2021.
      Kortlægningen af naturmæssigt særlig
værdifulde skove, de såkaldte § 25-registre-
ringer, i private skove er planlagt til at be-
gynde i sidste halvdel af 2022. Registreringen
vil overvejende omfatte naturlig skov, dvs.
skov som ikke længere har plantningspræg,
med særligt store forekomster af store og
gamle træer – herunder veterantræer,
hultræer og andre naturmæssigt værdifulde
træer samt dødt ved. Den vil også omfatte
arealer med særlige træarter eller våde
skovtyper.
      Kortlægningen vil bidrage til at dokumen-
tere skovnaturen i de private skove og er
samtidig en hjælp til private skovejere i for-
bindelse med bæredygtighedscertificering,
som kan øge udbuddet af certificeret træ fra
private skove. Dansk Skovforening har en tæt
dialog med Miljøstyrelsen om kortlægningen
og er repræsenteret i den følgegruppe, der
følger udviklingen. 

Naturnationalparker  
Året bød på en nyskabelse i dansk natur- og
biodiversitetspolitik med udpegningen af de 15
Naturnationalparker. Naturnationalparkerne
har fået deres eget lovgrundlag, hvilket
muliggør udsætning og indhegning af større
græssere på statens arealer. Indretning og
udpegning har været genstand for en del
offentlig debat, ikke mindst lokalt, hvor mange
danskere har stillet sig kritisk an over for de
nye formål med deres lokale naturområder. 
      Dansk Skovforening har haft fokus på den
negative påvirkning af lodsejere, der er
naboer til Naturnationalparkerne. Vi har
således haft foretræde for både Miljø- og
Kulturudvalget på Christiansborg, hvor vi har
påpeget udfordringerne med et større pub-
likumspres på naboarealerne, ligesom vi har
påpeget, at der skal være klare procedurer,
såfremt vandstandsfald og døende træer giver
anledning til oversvømmelser og skadedyrs-
angreb hos naboerne. 
      Dansk Skovforenings sekretariat deltager 
i Naturnationalparkernes interessentfølge-
gruppe og aktive medlemmer deltager i de
lokale følgegrupper. 
      Natur- og Biodiversitetsaftalen indeholder
blandet andet et ønske om udlægning af
Naturnationalparker i privat skov. Dansk
Skovforening indgår i arbejdet med at
kortlægge, hvad der evt. vil motivere 
private lodsejere til at udlægge større
sammenhængende arealer til natur.  

§ 25-registreringer
I 2016-2017 blev i alt 6191 ha natur-
mæssigt særlig værdifuld skov kortlagt 
i de statslige og kommunale skove, og 
nu er turen er kommet til de private skove.
Dansk Skovforening har længe efterlyst en
kortlægning, og det indgik også som en af 
syv anbefalinger om fremme af bæredygtig
dansk træproduktion, som Skovrådet
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Biodiversitet 



Natura 2000 
Miljøstyrelsen sendte i foråret 2022 tredje
generation af Natura 2000-planer i høring.   
 Denne gang omfattede planerne også mål-
sætninger og indsatser for skovene. Der var
udarbejdet udkast til 257 Natura 2000-planer
for perioden 2022-2027. 
      Det er første gang, at planerne for fred-
skovspligtige arealer revideres, da der skelnes
mellem lysåbne naturarealer og skovarealer:
Planerne for lysåbne habitater revideres hvert
6. år, mens planer for skovhabitater revideres
hvert 12. år. 
      Dansk Skovforening betonede i hørings-
svaret, at Natura 2000-skovejerne som
oprindeligt forudsat fortsat skal have mulighed
for at drive skovdrift på rimelige og kon-
kurrencemæssige vilkår, så længe det ikke
påvirker udpegningsgrundlaget negativt.
Høringssvaret efterlyste også en bedre
sammenhæng mellem den danske stats
opfyldelse af naturdirektivernes forpligtelser
og tilstrækkelighed i tilskudsordninger og
andre værktøjer. 
      De endelige planer ventes godkendt i slut-
ningen af 2022, hvorefter der skal udarbejdes
nye Natura 2000-handleplaner for de enkelte
områder, hvor indsatserne bliver mere
konkrete. 
      Efter aftale med Miljøstyrelsen kan Dansk
Skovforening yde gratis rådgivning til alle
ejere af fredskovpligtige arealer i Natura 2000-
områder. Der blev i den forbindelse også
udarbejdet en læsevejledning til planerne og
afholdt et rådgivningsmøde. 
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Principiel sag mod Banedanmark 
Jernbanenettet elektrificeres i disse år, og det
har mange skovejere kunnet mærke i form af
ekspropriationssager og pålæg af servitutter
om eldrift langs banestrækninger. Hertil
kommer, at skovejerne oplever dårlig
kommunikation, manglende inddragelse og
overholdelse af aftaler fra myndighedsside.  
      Derudover er eldriftsservituttens ordlyd
ikke entydig og erstatningen utilstrækkelig. 
I praksis pålægges lodsejerne en 5-årig
gennemgang af hele strækningen på begge
sider af banelegemet i en 10 m zone, hvor al
opvækst skal skæres væk. Det er en helt
urimelig byrde at pålægge en privat ejer ud i al
fremtid.    
      Samtidig pålægges skovejeren stigende
krav til håndtering af risikotræer for de arealer,
der ligger tættere end en trælængde fra
banen. Dansk Skovforening har valgt at gå ind
i en konkret sag for at få afklaret principielle
spørgsmål i forbindelse med erstatnings-
udmålingen, som forhåbentlig kan danne
præcedens i lignende sager. 
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Privat ejendomsret

Hvorvidt skovejere kan pålægges en
vedligeholdelsesforpligtelse i al evighed.  

Hvorvidt  skovejere kan pålægges en
servitut, der  vedrører et mindre
geografisk område, men har
konsekvenser der rækker langt ud over
de servitutten fastlagte grænser. 

I en principiel sag mod Banedanmark ønsker
Dansk Skovforening at få afdækket følgende
temaer: 

Principsag mod Banedanmark

At taksationsmyndighederne anvender
en takst, der for den professionelle
skovejer i langt de fleste tilfælde, hvis
ikke alle tilfælde, langt fra dækker
skovejerens reelle tab ved
servitutpålægget.  

Fokus på DN’s fredningskompetence 
En fredningssag kan være både
grænseoverskridende og en voldsom indgriben i
den private ejendomsret. Dansk Skovforening
mener principielt, at det er problematisk, at
Danmarks Naturfredningsforening, som privat
organisation, har ret til at rejse fredningssager
over for private lodsejere, uden at disse er
involveret. Af samme grund mener vi, at
instrumentet bør anvendes med nænsomhed og
med fokus på de tilfælde, hvor der er særlige
trusler mod væsentlige arter og naturtyper og,
hvor der ikke er beskyttelse via anden
lovgivning. 
      Tilbage i 2019 var der politisk fokus på
Danmarks Naturfredningsforenings ret til at
rejse fredningssager, og det blev besluttet at
følge udviklingen nøje for at se, om det
afstedkom en ændring i praksis. Sidenhen har
sagsmængden været begrænset, men aktuelt
er der nye sager på vej. Mønsteret er imidlertid
uændret. DN har forsømt dialogen med
lodsejeren, og det er konkret svært at se
nødvendigheden af fredningen. Vi forudser
omkostningskrævende processer, hvor
lodsejerne pålægges varige begrænsninger i
driften. Dansk Skovforening følger området tæt.  



Nyt "Skoven"
Dansk Skovforenings magasin “Skoven” er
hidtil udkommet 11 gange om året. Sidste
udgave i den kendte udgivelsesfrekvens
udkom i juni 2022. Herefter er publikationen af
Skoven gået ned i frekvens til 4 årlige
udgivelser, der til gengæld indeholder flere
sider i et nyt design. Det første magasin med
den nye udgivelsesfrekvens udkom i
begyndelsen af oktober 2022. 
      Som supplement til printmagasinet er 
der udviklet et digitalt univers til magasinet
Skoven, der er at finde på magasinet-
skoven.dk, som ligger i forlængelse af Dansk
Skovforenings eksisterende hjemmeside. Her
publiceres løbende artikler i tiden mellem de
fysiske udgivelser af magasinet Skoven inden
for de kategorier, magasinet i forvejen
beskæftiger sig med, fx skovbrug,
naturforvaltning, skovpolitik m.v.  

Visuel identitet  
Dansk Skovforening har fået en ny og
skarpere visuel identitet, som giver et
tidssvarende og professionelt grafisk udtryk
for Dansk Skovforening, både i forhold til
medlemmerne og udad mod omverden. 
      Tydeligst er det, at Dansk Skovforenings
logo er blevet opdateret. Brugen af initialerne i
logoet er bibeholdt og bragt ind i et nutidigt
farveunivers, hvor “træet” bestående af
halvcirklen og s-formen nu er hvidt og
omkranset af en grøn cirkel – en cirkel, der
symboliserer Dansk Skovforening som enhed. 
      Hertil kommer en såkaldt supergrafik, der
består af cirkler. Cirklerne symboliserer dels
Dansk Skovforenings medlemmer, dels træer
set fra oven, som i årstidernes skiftende farver
udtrykker skovens naturværdi, og endelig illu-
strerer de også stammerne i en tømmerstabel,
hvilket symboliserer skovbruget som
produktionserhverv.

Medier og 
kommunikation
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Der er udviklet en designguide, der fast-
lægger Dansk Skovforenings brug af
farver, fonte, billeder m.v. Derudover er
Dansk Skovforenings logo blevet op-
dateret. Dansk Skovforenings nye
visuelle identitet er over sommer og
efterår 2022 blevet implementeret i
nyhedsbrev, magasin, på hjemmeside,
SoMe og foreningens øvrige kommuni-
kationsprodukter (breve, fakturaer mv.)  

Online designguide



Nyhedsbrev, "Nyt fra Dansk
Skovforening" 
Tidligere har Dansk skovforening udsendt to
forskellige nyhedsbreve: Skoven-Nyt, der blev
udsendt 1-3 gange om ugen til medlemmer og
abonnenter, og Dansk Skovforenings
nyhedsservice, der blev sendt til medlemmer,
abonnenter og subscribers. 
      Fra august 2022 er de to nyhedsbreve
fusioneret til ét: Nyt fra Dansk Skovforening,
der udkommer i forskellige varianter til hhv.
medlemmer, abonnenter og subscribers.
Nyhedsbrevet indeholder ligesom før nyheder
fra Dansk Skovforenings hjemmeside, og
dertil kommer en kalender om arrangementer i
foreningen og notitser. Derudover udkommer
artiklerne fra det digitale magasin Skoven via
nyhedsbrevet til medlemmer og abonnenter.  
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Tydeligere stemme i
samfundsdebatten 
Debatten om skovdrift er i stigende grad flyttet
ud på såvel sociale som etablerede medier.
Derfor er Dansk Skovforening også en
tydeligere stemme på disse platforme og i
samfundsdebatten i øvrigt. 



 Dansk Skovforening har deltaget
aktivt i debatterne på Folkemøde på
Bornholm og Naturmøde i Hirtshals.

Det er planen at være endnu
tydeligere til stede på bl.a. Natur-

mødet i Hirtshals det kommende år. 

Den 22. september afholdt Klima-
Energi og Forsyningsudvalget på
opfordring fra Dansk Skovforening
konference om skovens produkter

og klimaeffekt. 

D. 24. september afholdt Dansk
Skovforening en ny type medlems-

arrangement om carbonkreditter. Knap
70 medlemmer deltog og interessen og

spørgelysten var overvældende.

Som nyt tiltag afholdtes webmøde om
”Bedre Adgangsforhold til Naturen”, hvor

Direktør, Anders Frandsen, gav en
status på arbejdet. Sekretariatet vil

afvikle flere lignende webmøder i det
kommende år.  

D. 12 oktober afholdt vi skovpolitisk
konference i Landstingssalen på
Christiansborg. Fokus var på de

fremtidige perspektiver for skovdrift og
træproduktion. 

Konferencer, events 
og seminarer
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Nye medlemmer og abonnenter i
Dansk Skovforening
Dansk Skovforening haft en pæn tilgang af
både medlemmer og abonnenter det seneste
år. Vi takker nye som gamle medlemmer for
opbakningen til foreningens arbejde, som gør,
at vi står stærkere som forening.  
  

  

Direktørskifte
Efter mere end 24 år i Dansk Skovforening
takkede Jan Søndergaard af som direktør for
Dansk Skovforening i foråret 2022.  
      Jan har med sit positive væsen, evne til at
skabe alliancer og sin politiske indsigt bidraget
til at skabe gode rammer for dansk skovbrug
gennem et solidt politisk påvirkningsarbejde.     
Jan har med sin mangeårige erfaring inden for
branchen og en evne til hurtigt at vejre stem-
ningen bidraget til at sætte dansk skovbrug på
den politiske dagsorden. Som direktør har Jan
opbygget og stået i spidsen for en kompetent
og faglig dygtig organisation, der er meget
respekteret bred blandt vores samarbejds-
partnere.  
      Jan har været en vellidt kollega, som har
formået at skabe et godt miljø i et lille sekre-
tariat, som har sikret en lang kontinuitet i med-
arbejderstaben.  
      Bestyrelsen ønsker Jan Søndergaard held
og lykke i sit nye virke.  
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Sekretariat

Over 40nye
skovejende

medlemmer

594 medlemmer
pr. 30/6-2021 

 

636 medlemmer
pr. 23/9-2022

 

 Over 100 nye
abonnenter

 

Nye personlige
medlemmer

 

Nye associerede
medlemmer

 
 



Tak
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Som det fremgår flere steder i denne
beretning har Dansk Skovforening
igen i år stor nytte af mange forskellige
samarbejder. Det gælder både samarbejder
med jer som medlemmer, når I bidrager med
værdifulde input gennem det lokale arbejde i
råd og nævn samt leverer input fra
dagligdagen i skovbruget, når vi har brug for
det i det politiske arbejde. Tak for de
værdifulde inputs.

Vi har også stor og værdifuld nytte af de
mange organisationer vi samarbejder
med i arbejdet for skovene og skovbruget. Vi
vil derfor gerne takke alle de mange personer
og organisationer, der sparrer med os, og som
på den måde bidrager til Dansk Skovforenings
vigtige arbejde.

Vi har i det forgangne år, ud over direktøren
sagt farvel til yderligere tre værdsatte og
dygtige medarbejdere. Redaktør for Skoven
gennem 36 år Søren Fodgaard valgte at gå på
velfortjent pension. Mens Ditte Galgaard og
Christian Jürgensen begge har valgt at søge
nye udfordringer. Bestyrelsen vil gerne takke
hver enkelt for deres værdsatte indsats for
Dansk Skovforening.

Der skal lyde er særlig tak fra bestyrelsen til
alle medarbejderne i Dansk Skovforening, for
den store og værdifuld indsats.



Økonomi og nøgletal
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Du kan i dette afsnit finde et overblik over Dansk Skovforenings
økonomiske forhold for regnskabsåret 2021/2022.

Det samlede koncernregnskab kan læses på hjemmesiden.



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 -

30. juni 2022 for Dansk Skovforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens og kon-

cernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af foreningens og koncer-

nens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2021/22.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 10. oktober 2022

Direktion      

Anders Frandsen

Bestyrelse      

Peter Arnold Busck

formand

Niels Otto Lundstedt

næstformand

Bendt Wedell

Bo Jellesmark Thorsen Christian Sehestedt Juul Silja Nyboe Andersen

Jens Kristian Poulsen Jørgen Westergaard Lars Skou Gleerup

Michael Glud Vinca Marie Majse de

Neergaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Dansk Skovforening

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncernens og for-

eningens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Skovforening for regnskabsåret 1. juli 2021

- 30. juni 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis, for såvel koncernen som foreningen samt pengestrømsopgørelse for koncernen (”regn-

skabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i

overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslin-

jer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og foreningens evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt

at likvidere koncernen eller foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre

dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af koncernens og foreningens interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og foreningens ev-

ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er

tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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føre, at koncernen og foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er

ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revi-

sionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 10. oktober 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Aslund Pedersen

statsautoriseret revisor

mne17120
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Ledelsesberetning

Dansk Skovforenings aktiviteter

Denne beretning dækker perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Dette er i naturlig forlængelse af, at forrige

ledelsesberetning dækkede 6 mdr., i forbindelse med omlægning af regnskabsåret. Omlægningen blev

gennemført ud fra et ønske om, at tilpasse regnskabsperioden, så det 100% ejede datterselskab, DSHwood

A/S, kunne opnå den bedst mulige regnskabsaflæggelse ved at undgå sæsonudsving i

træhandelsaktiviteterne.

Driftsårets første del var præget af Covid-19, men fra årsskiftet er tilstanden normaliseret. Dog har

erfaringerne medført, et  øget brug af hjemmearbejde. Dansk Skovforening vil løbende evaluere dette

således dette ikke konflikter med vores medlemsservice. Den 1. februar tiltrådte en ny direktør i Dansk

Skovforening. Ligeledes har der været et generationsskifte på medarbejdersiden. 

Året har været præget af en stigende politisk interesse for skovrejsning og skovdrift som instrument til at

håndtere globale megaudfordringer inden for klima, biodiversitet, energiforsyning og ressourceknaphed.

Alene i det seneste halve år har et bredt politisk flertal besluttet en grøn fond, hvor udarbejdelse af en

skovplan og skovrejsning er prioriterede områder. Ligeledes er der i år også udpeget 15 nye

Naturnationalparker med henblik på at styrke biodiversiteten. 

Internationalt er der også øget fokus på skov. Det mærkes bl.a.  i form af en øget mængde regulering fra

EU. 

Endeligt er der også, som led i Natur- og Biodiversitetspakken, der blev vedtaget af regeringen og

støttepartier, iværksat en lovgennemgang på miljøministeriets område. Det indebærer bl.a. en gennemgang

af reglerne for adgang til skov og natur og faunakriminalitet.

Dansk Skovforening arbejder fortsat for at sikre skovejernes interesser i de politiske

beslutninger og den efterfølgende lovgivning. Vi arbejder for – i overensstemmelse med det

fælleseuropæiske traktatgrundlag – at fastholde regulering af skovdrift som en national kompetence. Og vi

arbejder for, at de eksisterende regler for adgang til skoven bevares og præciseres samt, at oplysningen

herom styrkes gennem bedre information og kommunikation. 

Dansk Skovforening har i det forgangne år fået opdateret sin visuelle identitet, hvilket bl.a. har udmøntet

sig i et tydeligere logo og en modernisering af det grafiske udtryk på hjemmeside, nyhedsbrev m.v.

Derudover er medlemsbladet Skoven løftet og moderniseret, hvad angår layout og print-kvalitet. Dette er

sket i forbindelse med omlægningen fra månedlige til kvartalsvise udgivelser. 

Regnskabsårets første del har været præget af Covid-19, men Dansk Skovforening har på trods heraf

deltaget i og afviklet en række events, seminarer m.v. Der er afholdt skovkredsmøder i alle skovkredse i

foråret 2022. Dansk Skovforening deltog ligeledes i en række debatter på Folkemødet på Bornholm og

Naturmødet i Hirtshals, ligesom vi har afholdt webinarer om bl.a. Bedre Adgangsforhold til Naturen.
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Ledelsesberetning

Dansk Skovforenings regnskab

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabsloven for regnskabsklasse C, store selskaber, og indeholder

et koncernregnskab. Dansk Skovforenings  regnskabsår er fra 30. juni 2021 til 1. juli. 2022. 

Dansk Skovforening (moderselskabet) har i regnskabsåret haft en omsætning på TDKK 7.355. Heraf udgør

medlemskontingenter TDKK 4.738 eller godt 64%. Hovedparten af Dansk Skovforenings øvrige omsætning

skabes via salg af medlemsydelser, abonnementer og annoncer.

Resultatet af primær drift i moderselskabet blev for året et underskud på TDKK 2.058.

Foreningen opnåede et positivt resultat efter skat på TDKK 4.304. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Den samlede egenkapital udgør pr. 30. juni 2022 TDKK 49.509

Bestyrelsens ambition om at opnå en rentabel foreningsdrift i mindst økonomisk balance baseret på

medlemskontingenter, brugerbetalte medlemsydelser samt huslejeindtægter fra ejendomsinvesteringer og

formueafkast er glædeligvis opfyldt for regnskabsperioden.

DSHwood A/S

Dansk Skovforenings 100% ejede datterselskab, DSHwood A/S, har i regnskabsåret haft et overskud efter

skat på TDKK 17.092. Resultatet anses som meget tilfredsstillende i et år med vanskelige markedsvilkår i

både Europa og Asien, herunder afledte effekter på fragtmarkederne. Resultat af primær drift blev for

regnskabsåret TDKK 26.722. DSH Woods A/S' samlede egenkapital udgør pr. 30. juni 2022 TDKK 54.354

Selskabets bestyrelse har besluttet at udbetale udbytte til Dansk Skovforening på TDKK 4.000, som

indregnes i Dansk Skovforening i 2022/23.

Markedsrisici

Efterspørgslen efter europæisk råtræ er især påvirket af den generelle økonomiske udvikling i hele verden,

herunder udvikling i fragtraterne. Koncernens resultat er derfor konjunkturfølsomt, og en global

økonomisk tilbagegang vil derfor ramme virksomhedens forretning. Disse risici afdækkes i videst mulige

omfang gennem spredning af afsætning på flere markeder samt spredning i træarter og sortimenter.

Valutarisici

Salg til flere oversøiske markeder samt indkøb af fragt foretages i valuta, som ikke er bundet til EUR. I

disse situationer foretages valutaafdækning. Langt størstedelen af koncernens aktiviteter foregår dog i

EUR, hvorfor valutarisikoen vurderes som værende lav.
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Klimarisici

Leveringen af råtræ fra koncernens leverandører påvirkes jævnligt negativt af uhensigtsmæssige

vejrforhold og herved udfordringer for adgang til skovene. Idet koncernen er aktiv på flere forskellige

geografiske indkøbsmarkeder, kan denne risiko imødekommes til en vis grad. Stormfald kan påvirke

koncernens aktiviteter ved forskydning af leveringsplaner samt usædvanlige prisudsving.

Landerisici

Koncernens aktiviteter er spredt på en lang række lande. Ingen af koncernens hovedaktiviteter er i lande,

der vurderes som høj risikolande.

Miljøforhold

DSHwood er Chain of Custody-certificeret efter både PEFC´s og FSC´s krav og regler om bæredygtig

skovdrift. DSHwood er desuden certificeret efter Controlled Wood og energiafdelingen i DSHwood A/S er

certificeret efter SBP.

Filialer i udlandet

DSHwood-koncernen er struktureret med et dansk moderselskab og datterselskaber i Tyskland, England,

Indien og Frankrig. Derudover er DSHwood repræsenteret med egen salgsorganisation i Kina og Vietnam,

men har ingen filialer.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

DSHwood A/S forventer for 2022/23 et positivt driftsresultat. Efterspørgslen for datterselskabets

produkter er stadig høj, og det forventes at dette fortsætter i 2. halvår 2022 og i 2023.

Dansk Skovforening, koncernen

Dansk Skovforening koncernen har i 2021/22 haft en bruttoavance på TDKK 58.318. Resultat af primær

drift blev for regnskabsåret TDKK 21.164. Koncernen har opnået et resultat efter skat på TDKK 13.397. 

Resultatet anses for tilfredsstillende. 

Koncernens samlede egenkapital udgør pr. 30. juni 2022 TDKK 99.828.

Redegørelse for samfundsansvar

Dansk Skovforening drives som forening i overensstemmelse med de i vedtægterne angive formål og

bestemmelser (https://www.danskskovforening.dk/om-dansk-skovforening/vedtaegter/). Derudover

henvises til ovenstående afsnit om Dansk Skovforenings aktiviteter.

Indsatsen angående samfundsansvar, hviler på Dansk Skovforenings vedtægter, som angiver, at koncernen
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arbejder for at fremme danske skov-og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes

mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Skovrejsning og skovbrug vil have en væsentlig positiv

klimaeffekt og dermed bidrage til den grønne omstilling og Co2-neutralitet.

Dansk Skovforening overholder alle lovmæssige krav til menneskerettigheder, sociale forhold, miljø

og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption, men koncernen har ikke opstillet

egne politikker for samfundsansvar, og herunder således heller ikke hverken for miljø og reduktion af

klimapåvirkninger ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold, medarbejderforhold, respekt for

menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse. Dansk Skovforening har fokus på disse områder i

dagligdagen, men det er vurderingen, at foreningens virkeområde ikke er af et sådan omfang eller karakter,

at politikker på disse områder vil give en bedre beskyttelse, end hvad lovgivningen sikrer.

For Dansk Skovforening vil de væsentligste risici forbundet med miljø og klima knytte sig til fremtidige

muligheder for skovdrift. Derudover henvises til afsnittet om klimarisici ovenfor. Hvad angår sociale- og

personaleforhold, beskyttelse af manglende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og

bestikkelse, vil de væsentligste risici knytte sig til ledelse- og medarbejderadfærd. Hvad angår

personaleforhold har Dansk Skovforening udarbejdet en personalehåndbog, ligesom der i indeværende år

vil blive gennemført en APV. I relation til korruption og bestikkelse, er der ledelsesmæssigt fokus på, at

f.eks. repræsentationsudgifter til møder med embedsmænd e.a. ikke overstiger de tilladte beløbsgrænser.

Dansk Skovforenings risici for brud på menneskerettigheder estimeres som lave, da foreningens arbejde

altovervejende vedrører Danmark, Norden og EU Dansk Skovforening overholder alle lovmæssige krav til

menneskerettigheder, sociale forhold, miljø og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption, men

koncernen har ikke opstillet egne politikker for samfundsansvar, og herunder således heller ikke hverken

for miljø og reduktion af klimapåvirkninger ved virksomhedens aktiviteter, sociale forhold,

medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse. Dansk

Skovforening har fokus på disse områder i dagligdagen, men det er vurderingen, at foreningens

virkeområde ikke er af et sådan omfang eller karakter, at politikker på disse områder vil give en bedre

beskyttelse, end hvad lovgivningen sikrer.

Som konsekvens af manglende skriftlige politikker om samfundsansvar, er det ikke muligt at følge op på,

hvilke resultater, der er opnået på områderne i regnskabsåret. Koncernen har ligeledes ikke anvendt ikke-

finansielle nøglepræsentationsindikatorer på områderne.

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning

Dansk Skovforenings bestyrelse består af 11 personer, hvoraf to er kvinder. Koncernens vedtægter

fastsætter reglerne for at stille op til bestyrelsen. Der er fri og lige adgang uafhængig af køn.

Bestyrelsen har fokus på og en ambition om at få flere repræsentanter for det underrepræsenterede køn til

at stille op og indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Det er ikke

lykkedes på trods af opfordringer at få flere fra det underrepræsenterede køn til at stille op til valg.

Bestyrelsen vil udarbejde en politik i det kommende bestyrelsesår. Politikken vil sigte mod - frem mod
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2026 – at sikre en bedre balance. Målsætningen er en ligelig fordeling således, at der ikke er kønsmæssig

underrepræsentation. Der vil løbende blive fulgt op på dette arbejde i Bestyrelsen.

Koncernens direktion består i dag af 1 mand. Dansk Skovforening har derudover en erhvervspolitisk chef

og en mediechef, der begge er kvinder. Dette udgør Dansk Skovforenings sekretariats øvrige ledelseslag.

Der er derfor opnået ligelig fordeling, og dermed frafalder krav om at rapportere om en politik på området,

jf. §99b.

Dataetik

Dansk Skovforening har på nuværende tidspunkt ikke en formaliseret politik for dataetik. Da det er første

år, hvor Dansk Skovforening indrapporterer under regnskabsklasse Store C, er der derfor ikke formaliseret

en politik for dataetik. Udarbejdelse og vedtagelse af en sådan vil blive gennemført i det kommende

regnskabsår.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt resultatet af koncernens aktivite-

ter og pengestrømme for 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.

Forventninger for det kommende år

For hele koncernen forventes et positivt resultat i 2022/23.
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Resultatopgørelse 1. juli  - 30. juni

Koncern Moderforening

Note 2021/22

DKK

1/1- 30/6 2021

DKK

2021/22

DKK

1/1- 30/6 2021

DKK

Nettoomsætning 1 776.652.094 380.618.668 7.355.340 3.345.727

Andre driftsindtægter 1.223.995 443.707 1.482.793 738.675

Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer -626.361.698 -249.177.114 0 0

Andre eksterne omkostninger -93.196.125 -89.451.737 -3.973.424 -1.835.194

Bruttoresultat 58.318.266 42.433.524 4.864.709 2.249.208

Personaleomkostninger 2 -32.897.223 -21.480.408 -6.664.146 -3.677.614

Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver 3 -755.627 -323.307 -258.684 -108.920

Resultat før finansielle poster 24.665.416 20.629.809 -2.058.121 -1.537.326

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 0 0 8.000.000 5.000.000

Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder -30.293 0 0 0

Finansielle indtægter 4 307.868 1.078.453 265.463 988.673

Finansielle omkostninger -3.778.824 -992.741 -1.898.653 -29.710

Resultat før skat 21.164.167 20.715.521 4.308.689 4.421.637

Skat af årets resultat 5 -7.767.572 -6.552.323 -4.599 0

Årets resultat 13.396.595 14.163.198 4.304.090 4.421.637
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Balance 30. juni

Aktiver

Koncern Moderforening

Note 30/6 2022

DKK

30/6 2021

DKK

30/6 2022

DKK

30/6 2021

DKK

Grunde og bygninger 12.999.680 12.928.045 12.965.773 12.871.465

Andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar 1.839.606 1.434.660 507.556 268.806

Materielle anlægsaktiver 6 14.839.286 14.362.705 13.473.329 13.140.271

Kapitalandele i dattervirksomheder 7 0 0 4.000.000 4.000.000

Kapitalandele i associerede

virksomheder 8 9.707 0 0 0

Tilgodehavender i tilknyttede virksom-

heder 9 0 0 5.000.000 0

Deposita 9 146.588 146.588 146.588 146.588

Andre tilgodehavender 9 6.814.358 4.171.350 0 0

Finansielle anlægsaktiver 6.970.653 4.317.938 9.146.588 4.146.588

Anlægsaktiver 21.809.939 18.680.643 22.619.917 17.286.859

Varebeholdninger 81.533.434 58.683.422 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 100.716.516 73.414.875 271.248 439.215

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 3.077.260 2.500.000

Andre tilgodehavender 9.214.909 16.534.276 338.067 5.929.234

Udskudt skatteaktiv 10 154.587 0 0 0

Selskabsskat 192.000 399.968 192.000 150.000

Periodeafgrænsningsposter 11 895.753 329.174 128.385 209.218

Tilgodehavender 111.173.765 90.678.293 4.006.960 9.227.667

Værdipapirer 22.066.909 23.702.256 22.066.909 23.702.256

Likvide beholdninger 13.137.189 8.529.510 4.762.032 2.920.145

Omsætningsaktiver 227.911.297 181.593.481 30.835.901 35.850.068

Aktiver 249.721.236 200.274.124 53.455.818 53.136.927
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Balance 30. juni

Passiver  

Koncern Moderforening

Note 30/6 2022

DKK

30/6 2021

DKK

30/6 2022

DKK

30/6 2021

DKK

Reserve for valutaomregning -260.809 -368.529 0 0

Overført resultat 100.088.667 86.692.072 49.509.242 45.205.152

Egenkapital 99.827.858 86.323.543 49.509.242 45.205.152

Hensættelse til udskudt skat 10 0 44.018 0 0

Hensatte forpligtelser 0 44.018 0 0

Kreditinstitutter 1.406.250 2.531.000 0 0

Leasingforpligtelser 212.815 269.276 0 0

Anden gæld 1.096.054 2.692.226 346.450 539.787

Langfristede gældsforpligtelser 14 2.715.119 5.492.502 346.450 539.787

Kreditinstitutter 14 29.379.444 15.920.527 0 0

Leasingforpligtelser 14 231.142 144.578 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 4.209.358 2.895.625 18.753 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 83.058.978 53.801.568 494.252 1.039.522

Selskabsskat 11.259.790 18.107.969 0 0

Anden gæld 14 18.055.810 14.675.852 2.414.610 3.484.524

Periodeafgrænsningsposter 15 983.737 2.867.942 672.511 2.867.942

Kortfristede gældsforpligtelser 147.178.259 108.414.061 3.600.126 7.391.988

Gældsforpligtelser 149.893.378 113.906.563 3.946.576 7.931.775

Passiver 249.721.236 200.274.124 53.455.818 53.136.927

Specifikation af resultat i

moderforeningen

Resultatdisponering 13

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 18

Nærtstående parter 19

Honorar til generalforsamlingsvalgt

revisor 20

Anvendt regnskabspraksis 21
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Egenkapitalopgørelse

Koncern
Reserve for

valuta-

omregning

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. juli -368.529 86.692.072 86.323.543

Valutakursregulering udenlanske enheder 107.720 0 107.720

Årets resultat 0 13.396.595 13.396.595

Egenkapital 30. juni -260.809 100.088.667 99.827.858

Moderforening

Egenkapital 1. juli 0 45.205.152 45.205.152

Årets resultat 0 4.304.090 4.304.090

Egenkapital 30. juni 0 49.509.242 49.509.242
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Specifikation af resultatet i moderforeningen

2021/22 1/1- 30/6 2021 2020

DKK DKK DKK

Medlemskontingenter, skovejende medlemmer 4.738.348 2.213.677 4.434.237

Medlemskontingenter, øvrige 571.444 322.360 642.340

Konsulentydelser 837.446 341.766 910.415

Abonnements- og annonceindtægt vedr. 

tidsskriftet Skoven og Skoven-Nyt 1.202.865 464.129 1.214.487

Huslejeindtægter 1.481.043 738.675 1.470.000

Øvrige indtægter 5.235 3.798 2.552
Indtægter i alt 8.836.381 4.084.405 8.674.031

Sekretariatslønninger -6.135.785 -3.413.434 -6.579.236

Husleje mv. -767.284 -351.635 -810.612

Kontorudgifter -928.987 -181.846 -488.333

Sekretariatsudgifter -970.178 -600.890 -512.018

Omkostninger vedr. tidsskriftet Skoven og 

Skoven-Nyt -599.886 -285.712 -460.899

Ejendommens drift -263.971 -65.313 -166.517

Bestyrelse og udvalg samt bestyrelseshonorarer -594.143 -281.191 -657.541

Årsmøde -8.055 -87.402 -25.537

Særlige aktiviteter -180.994 -181.725 -371.391

Internationalt samarbejde -220.878 -79.602 -115.216
Omkostninger i alt -10.670.162 -5.528.750 -10.187.300

Driftsresultat før afskrivninger -1.833.780 -1.444.345 -1.513.269

Af- og nedskrivninger -258.684 -108.920 -217.197
Driftsresultat -2.092.464 -1.553.265 -1.730.466

Finansielle poster, netto 6.401.153 5.974.902 1.979.341
Årets resultat 4.308.689 4.421.637 248.875

Skat * -4.599 0 0
Årets resultat 4.304.090 4.421.637 248.875

*Udenlandsk udbytteskat, som ikke kan udnttes grundet skattemæssigt underskud.
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