
SKOVLANDBRUG I DANMARK
Økonomi i skovlandbrugsdrift



13:15 – 13:45 Økonomi i skovlandbrugsdrift – Lars Just Elnegaard, SAGRO

13:15 – 13:20 Kort introduktion økonomien 

13:20 – 13:30 Gennemgang af forudsætninger Skovlandbrug

13:30 – 13:35 Mulig DB 2 ved Bjarne og gennemgang af diverse følsomheders påvirkning

13:35 – 13:45 Dialog og spørgsmål til området

Tak for i dag   

Dagens program
Skovlandbrug

Kontakt Lars - Mail ljn@sagro.dk | Direkte tlf. 76 60 21 87 | Mobil +45 51 30 96 66

wlmailhtml:ljn@sagro.dk
tel:76%2060%2021%2087
tel:+45%2051%2030%2096%2066


Areal
16,4 ha, heraf 2,2 ha rækker med skov 
& buske, resten normal omdriftsareal

Arter
Æble, pære, blomme, hassel, valnød & 
kastanje
Antal træer
760 frugttræer + 280 nøddetræer

Arbejdsbredde
32 m

Tilskud
Opretholdes + frugt-/bærtillæg

DESIGN - Forum Østergaard



Forudsætninger Bjarne Larsen



Forudsætninger Bjarne Larsen



Dækningsbidrag Bjarne Larsen



Oversigt og følsomheder Bjarne Larsen



Oversigt og følsomheder Bjarne Larsen



Tak for i dag 

Spørgsmål???

Kontakt Lars - Mail ljn@sagro.dk | Direkte tlf. 76 60 21 87 | Mobil +45 51 30 96 66

wlmailhtml:ljn@sagro.dk
tel:76%2060%2021%2087
tel:+45%2051%2030%2096%2066


SKOVLANDBRUGETS FORDELE

klima 

natur 

dyrevelfærd

robusthed



FORUM ØSTERGAARD

NUVÆRENDE PRODUKTION
Planteavl til konsum

SKOVLANDBRUGSSYSTEM
Planteavl + æble, pære, blomme, hassel, valnød, 
kastanje

SKOVLANDBRUGSAREAL
16 ha skovlandbrug ud af bedriftens 200 ha

TRÆERNES FORMÅL
Fødevarer, naturværdi, kulstof-lagring, rekreativ 
værdi



EFFEKTER VED SKOVLANDBRUG
Forum Østergaard

Naturværdi  
Mindre jordbearbejdning/perm. arealer
Mere føde til bestøvere

Kulstof-lagring
17 ton kulstof eller 62 ton CO2

Produktionsøkonomi (DB)
Hidtidig produktion: 5.462 kr./ha
Skovlandbrug: 18.049 kr./ha

Rekreativ værdi  



PERSPEKTIVER I 
SKOVLANDBRUG?





REGLER & STØTTE
Nu og fremadrettet

Maksimum 100 træer pr. hektar over 1 
meter i højden

Maksimum 100 m2

sammenhængende kronedække pr. 
hektar. 

Frit artsvalg

Undtagelse: flere end 100 
træer/buske er tilladt, såfremt det er 
frugttræer og bærbuske opstillet på 
artslisten under frugt-/bærtillæg

OMDRIFTSAREALER
Overholdelse ift. artsliste

Overholdelse af krav om minimum 
antal træer/buske pr. hektar for hver 
enkel art

Karakter af plantage med 
veldefinerede rækker

Planter skal være jævnt fordelt over 
marken

Samdyrkning af forskellige arter er 
tilladt, men minimum én art skal 
opfylde minimumskravet til plantetal 
pr. hektar

FRUGT-/BÆRTILLÆG
Overholdelse ift. artsliste

Højest 100 træer/buske over 1 meter 
af anden art iblandet lavskoven pr. 
hektar (undtagelse for poppel)

Ikke-lavskovsarter må ikke stå i klynger
Mindst 8.000 godkendte planter pr. 
hektar (undtagelse for poppel)

Arealet skal minimum være 0,3 hektar 
stort og 7,5 meter bredt

Træerne skal stævnes mindst hvert 10. 
år

LAVSKOV
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LAVSKOV

BRUTTOAREALMODELLEN 
OG DEN NYE CAP???



Er du praktiker?
Vil du med i vores
skovlandbrugsnet-

værk?

mail til 
info@okologi.dk
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