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Skovdyrkerne leverer flis til Bornholms forsyning. Leverancer gennem os opfylder alle branchens krav til bæredygtighed.

Skovdyrkerne - SBP flis til Forsyningen
Træflis er en vigtig brik i den danske og ikke mindst bornholmske energiforsyning. En meget stor del af øens fjernvarmeforsyning er baseret på dette, CO2 neutrale, brændsel - og det bliver mere i fremtiden.
Efterspørgsel på flis er steget betydeligt de seneste år. Det
har ført til, at det nu kan betale sig at skove langt flere
steder end tidligere. Skovning skal naturligvis fortages med
skyldig hensyntagen til naturværdierne i de bornholmske
skove. Før jul satte den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen fokus på dette sammen med øens centrale
aktører og interessenter på flismarkedet. Bl.a. Bornholms
Landbrug, Skovdyrkerne, Forsyningen, Naturstyrelsen,
Regionskommunen og Museet.
Det er vigtigt, at den forøgede skovningsaktivitet værner
om fortidsminderne, at en fornuftig næste generation af
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træer sikres efter hugst, at der ikke laves for dybe spor
efter maskinerne, at man efterlader markante træer og
evt. ældre træer der kan bidrage til foryngelsen, særligt i
sprækkedale og traditionelle bondeskove. Værdifulde
skovbryn skal der også passes på og disse skal plejes i
forbindelse med hugsten eller genetableres efter hugst.
Alt det og en del mere er sikret, når træet kommer fra
certificerede skove.
Som et nyt tiltag kan bæredygtighed dokumenteres af
aktører der har et SBP certifikat. SBP står for Sustainable
Biomass Partnership – bæredygtig biomasse høstet og
forbrugt i et partnerskab mellem industri og leverandør,
hvor parterne gensidigt holder hinanden op på overholdelse af de indgåede forpligtelser i hele kæden fra skov til
varmeværk. Ordningen kontrolleres af en uafhængig tredjepart.

Som nogle af de første i Danmark har Skovdyrkerne fået et
SBP certifikat, så flis der fremover leveres af herfra kan
godkendes som værende i overensstemmelse med de krav
SBP stiller. Et bidrag til den bornholmske forsyning, vi med
glæde yder sammen med en ansvarlig drift af skovene som
også sikrer og udvikler deres mange naturværdier.

Flis

Dette betyder dog ikke at skovene er fredede. Driften og
den økonomiske gevinst ved skovbruget er i mange tilfælde med til at sikre pleje og udvikling af naturen. Måske
blev der råd til at grave et vandhul eller fjerne uønsket
opvækst på naturarealer i forbindelse med skovningen af
hugst modent træ.

Skov søges

Der er stor efterspørgsel efter flis, og vi kan afsætte alt det
vi kan skaffe. Prisniveau afhænger primært af træart og
terrænforhold. Det kræver en besigtigelse før vi kan sige
mere præcist, hvad prisen kan ende på.

At der efter skovningen afleveres et pænt og nydeligt
stykke arbejde er også velset af mange. Men det er dog i
højere grad for mennesket skyld end til glæde for naturen.
Her er lidt ”rod” faktisk at foretrække.
Skovdyrkerne leverer langsigtede og helhedsorienterede
løsninger tilpasset den enkelte skovejers ønsker of driftsformål. Vi rådgiver bredt om skovdyrkning, juletræer og
naturpleje og hjælper skovejerne med at træffe beslutninger inden for lovgivningens og de frivillige certificeringsordningers rammer.

Råtræet
Nåletræ
Tømmer: Vi har eksporteret 2 både i januar/februar og
planlægger endnu en båd i løbet af foråret/sommer. Vi har
haft en lille prisstigning på ca. 1 euro. Emballagetræ sælger vi lokalt til Tingsted savværk.

Skovdyrkerne søger en skov i Østermarie - Randkløve området til en interesseret køber. Vi leder efter en varieret
skov med både løvtræer og nåletræer på 20 til 40 hektar.
Bevoksning af såvel yngre som ældre træer.
Det skal ikke være alt for besværligt at komme til den og
et fornuftig infrastruktur i skoven vil være en fordel. Et lille
vandhul eller et vandløb vil også øge interessen.

Løvtræ

Mener du at have en skov der kan opfylde disse krav, så
kontakt skovfoged Steffen Jørgensen, så formidler han
kontakten til køber efter at have set på skoven.

Vi har også i år god afsætning for ege- og askekævler samt
Junckertræ.

Skovrejsning

Kævler (ask): Prisen afhænger af diameter og kvalitet. Den
3
ligger typisk mellem 500 - 850 kr. / m .
Kævler (eg): Prisen afhænger af diameter, men ligger fra
mellem 600 – 3000 kr./m3
Juncker: Kan laves af forholdsvis tyndt træ. Prisen ligger på
3
ca. 405 kr. / m .

Så er det nu. Aldrig har tilskuddene været bedre. Den
gamle udpegning af skovrejsningsområder gælder ikke
mere. Nu prioriteres landbrugsjord i delvandopland med
indsatsbehov for kvælstofreduktion.
Op til 32.000,- kr. kan man få i tilskud per hektar og samtidig bevare EU’s grundbetaling. Læs mere på:
http://www.skovdyrkerne.dk/landskabogvildt/skovrejsnin
g/nye-muligheder-i-skovrejsningsordningen/

Skovdyrkerne Øerne
Bornholm

Skovfoged Steffen Jørgensen

Tlf: 61 20 51 58

www.skovdyrkerne.dk
Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og
landskab med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. som vi hjælper
med rådgivning, entrepriser og salg.
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