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INTRODUKTION
Denne rapport præsenterer resultaterne af en uafhængig revision udført af et team af
specialister, der repræsenterer NEPCon. Formålet med revisionen er at vurdere de
økologiske, økonomiske og sociale resultater af Skovsøhus Natur ApS skovforvaltning, som
defineret efter de principper og kriterier, der er fastsat af Program for Endorsement af
Forest Certification (PEFC).
Denne rapport indeholder forskellige oplysninger, resultater og flere bilag. De første afsnit
om skovforvaltningen vil blive offentliggjort, og kan anvendes af skovejer, NEPCon eller
PEFC. Resten af bilagene er fortrolige, og kan kun revideres af autoriserede NEPCon og
PEFC personale, der er bundet af en fortrolighedserklæring. En kopi af det offentligt resumé
af denne rapport kan fås på NEPCon eller certifikatindehavers hjemmeside.
Konfliktløsning: Hvis NEPCons kunder bliver opmærksom på organisationer eller
enkeltpersoner, der er bekymrede eller har kommentarer til NEPCon og vores
serviceydelser, opfordres disse parter kraftigt til at kontakte det relevante NEPCon
regionale kontor. Formelle klager skal sendes skriftligt.

1. AUDITKONKLUSIONER
1.1. Auditanbefalinger og certificeringsbeslutning

Baseret på organisationens efterlevelse af certificeringskravene kan følgende anbefales:
☒

☐

Certificeringskravene er opfyldt:
Ingen afvigelser
Certificeringskravene er ikke opfyldt:

Yderligere kommentarer, herunder spørgsmål der er identificeret som kontroversielle
eller svære at vurdere og forklaring: Ingen særlige kommentarer

1.2. Afvigelsesrapporteringer (NCRs)

Bemærk: NCRs beskriver beviser på afvigelser konstateret under en
audit. NCRs omfatter definerede tidsfrister for organisationen for at
påvise
overensstemmelse.
Major
NCRs
udstedt
under
hovedevaluering/re-evaluering skal være lukkede, inden der
udstedes et certifikat. Major NCRs udstedt i forbindelse med årlige
audit skal være lukket inden tidslinjen eller resultere i suspension.
☒ Afkryds hvis der ikke er identificeret afvigelser

1.3. Observationer

Bemærk: Observationer udstedes for de tidlige stadier af et
problem, som ikke i sig selv udgør en afvigelse, men som auditor
mener kan føre til en fremtidig afvigelse, hvis problemet ikke
behandles af organisationen; observationer kan føre til direkte
afvigelser hvis den ikke behandles.

Ingen observationer
OBS: 01/19
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Standard & Krav:

PEFC Danmarks Skovstandard
(PEFC DK 001-3)
Krav 1.11

Rapportsektion:

Beskrivelse af forhold,
der fører til observation:

Annex I: Evaluering af
opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard

For alle gruppemedlemmerne gjorde det sig gældende, at
der ikke er foretaget en konkret kortlægning af arealer med
hjemmehørende træarter, som i henhold til ovennævnte
kriterie, ikke må konverteres til ikke-hjemmehørende
træarter.
Det er ved revisionen konstateret at de besøgte ejendomme
ikke i praksis har foretaget eller planlægger af konvertere
den type arealer med hjemmehørende arter, der er omtalt i
kriteriet til ikke-hjemmehørende træarter. Det vurderes
endvidere at skovforvaltere i praksis varetager en række af
de i kriteriet nævnte hensyn i forbindelse med konvertering,
herunder
at
konvertering
ikke
truer
væsentlige
naturværdier i skoven.

Observation:

Såfremt der konverteres arealer med hjemmehørende arter
til ikke-hjemmehørende arter skal der forud herfor være
gennemført en kortlægning af arealer med hjemmehørende
arter som ikke må konverteres til ikke hjemmehørende arter

OBS: 02/19

Standard & Krav:

Rapportsektion:

Beskrivelse af forhold,
der fører til observation:

Observation:

PEFC Danmarks Skovstandard
(PEFC DK 001-3)
Krav 4.7
Annex I: Evaluering af
opfyldelse af PEFC Danmarks
Skovstandard

Salgsdokumenter for effekter der ønskes solgt som PEFC
certificerede vil indeholde alle de påkrævede oplysninger,
enten direkte på faktura og følgeseddel eller i måleliste. Da
PEFC-certificeringen endnu ikke er aktiv, er der ikke
udarbejdet fakturaer, så kravet kan kontrolleres opfyldt ved
audit.
OBS 02/19: Gruppeleder bedes fremsende en kopi af den
første udstedte faktura for PEFC certificerede effekter for
hver af de tre besøgte gruppemedlemmer, således at
auditor kan verificere at PEFC certificeringsbetegelse (100%
PEFC certificeret) og PEFC certifikatkode (NC-PEFC/FM029480) fremgår korrekt på dokumenterne

1.4. Kommentarer fra interessenter
Interessenthøringsprocessen blev gennemført for at give deltagerne mulighed for at give
kommentarer i forhold til de overordnede interessekategorier i evalueringskriterierne.
NEPCon har ikke fået indsigelser imod certificeringsprocessen, hverken på baggrund af
opslag på hjemmeside eller direkte kontakt.
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1.5. Foranstaltninger fortaget af organisation inden rapporten foreligger
Ingen

1.6. Certificeringsbeslutning
Note: This section is to be filled only if different than the auditor recommendation below
after final discussions and reviews have been finalized

1.7. Bekræftelse af at målet med audit er blevet opfyldt
☐

Ja

☐

Nej

Kommentar hvis nej (i forbindelse med punkt 1.1 ovenfor):
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2.

AUDITPROCES

NB: Vær opmærksom på, at revisionen er baseret på stikprøvekontrol, ikke kun hvad angår
gruppemedlemmer, når det er relevant, men også hvad angår lokaliteter, dokumenter,
interviews mv.

2.1. Standarder evaluering er gennemført imod
Anvendte standarder:

PEFC Danmarks Skovstandard (PEFC DK 001-3)
PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering
bæredygtig skovdrift (PEFC DK 003-4)

af

PEFC ST 2001:2008 2 ed

2.2. Audit Team og deltagende personer
Navn

Rolle og kvalifikationer

Christian Anton Rahbek

NEPCon Lead Auditor, forstkandidat. Gennemført lead auditor
uddannelse vedr. skovcertificering. Lead auditor erfaring fra
bl.a. FSC og PEFC skovcertificering i Danmark og udlandet.

2.3. Auditoverblik
Bemærk: Nedenstående tabel giver et overblik over audittens omfang
og auditorer. Se bilag for standard tjekliste for flere oplysninger om
interviews og audit resultater pr. sted.

Sted(er)

Dato(er)

Hovedaktiviter

Auditor(er)

Stenballegård

27. august 2019

Skovgennemgang

Christian Rahbek

Rathlousdal

27. august 2019

Skovgennemgang

Christian Rahbek

Gruppelederkontor

28. august 2019

Evaluering af
gruppeledersystem

Christian Rahbek

Giesegaard

28. august 2019

Skovgennemgang

Christian Rahbek

Totalt antal af arbejdsdage anvendt til hoved-evalueringen: 2,5
= antal deltagende auditors 1 X antallet af dage anvendt til forberedelse, på stedet og opfølgning
inklusiv konsultationer med interessenter 2,5
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2.4. Beskrivelse af den fulde auditproces
Forud for og efter revisionsbesøget har gruppeforvalteren fremsendt væsentlige dele af
den dokumentation som er påkrævet i henhold til standarden. Materialet er i vid
udstrækning gennemlæst af auditor før og under revisionsbesøget
Forud for revisionsbesøget er der udarbejdet revisionsprogram i dialog med
gruppeforvalter. Revisionen er gennemført d. 27/8 og 28/8 2019 i henhold til nedenstående
program.
Revisionen er en hovedevaluering, hvilket dette indebærer en revision af alle PEFC
skovstandens krav.
Udvælgelse af stikprøve:
De besøgte skove (FMU, se også 2.4.2) er udvalgt således at et af de to deltagende
gruppemedlemmer over 1000 ha er udvalgt tilfældigt, og to af de fem gruppemedlemmer
under 1000 ha udvalgt til revision under hensyn til deres geografiske placering.
Revisionsplan
Revisionen blev gennemført efter den fremsendte revisionsplan herunder:

Tirsdag d. 27. august 2019

Tidspunkt

Aktivitet

8.30 – 9.00

Åbningsmøde, herunder introduktion
gennemgang af revisionsprogram.

9:00 – 12:00

Distriktsbesøg: Stensballegaard

Lokation

til

deltagere,

Stensballegaard

Stensballegaard

• Introduktion til ejendommen og gennemgang af
relevant dokumentation og aktiviteter;
• Planlægning af feltbesøg;
• Skovgennemgang i henhold til plan. Det forventes, at
den ansvarlige for driften af skoven deltager
• Afslutningsmøde i skoven
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12:00 – 13:00

Frokost og transport

13:00 – 16:30

Distriktsbesøg: Rathlousdal
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Rathlousdal

• Introduktion til ejendommen og gennemgang af
relevant dokumentation og aktiviteter;
• Planlægning af feltbesøg;
• Skovgennemgang i henhold til plan. Det forventes, at
den ansvarlige for driften af skoven deltager
• Afslutningsmøde i skoven eller på kontor

Onsdag d. 28. august 2019

Tidspunkt

Aktivitet

8.30 – 11:00

Evaluering
af
gruppelederfunktion:

Lokation

DDS

•
Ansvar
og
procedurer
gruppemedlemmer;

ledelsessystem
for

forvaltning

og
af

• Status og opdatering vedr. gruppeforvaltning;
• Gennemgang af resultat af intern montering
11:30 – 12:30

Frokost og transport

12:30 – 16:30

Distriktsbesøg: Giesegaard
Introduktion til ejendommen og gennemgang af relevant
dokumentation og aktiviteter;
• Planlægning af feltbesøg;
• Skovgennemgang i henhold til plan. Det forventes, at
den ansvarlige for driften af skoven deltager
• Afslutningsmøde i skoven eller på kontor

2.4.1. Ændringer i skovdistriktets skovforvaltning og afledte effekter på
overensstemmelsen med standardens krav (kun årlig audit)

Ikke relevant

2.4.2. Liste over skovparter udvalgt til evaluering
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Giesegaard

Skovpart
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Begrundelse for udvælgelse

Stensballegård

Gruppemedlem under 1000 ha (1 af 5 gruppemedl. <1000 ha)

Rathlousdal

Gruppemedlem under 1000 ha (1 af 5 gruppemedl. <1000 ha)

Giesegaard

Gruppemedlem over 1000 ha (1 af 2 gruppemedl. >1000 ha)
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2.4.3. Liste over forvaltningsmæssige aspekter gennemgået af audit holdet

Type af sted

Antal
steder

Type of site

Vej konstruktion

Ulovlig bebyggelse

Dræning

Broer over vandløb

Værksted

Kemidepot

Planteskole

Vådområder

Planlagt skovning

3

Stejle områder/erosionsfare

Igangværende skovning

2

Randzoner ved vandløb

Afsluttet skovning

4

Plantning

Jordbearbejdning

4

Såning

Tilplantet areal

4

Ukrudtskontrol

Hugst med maskine

visited

2

1

Naturlig opvækst

Manuel skovning

2

Truede arter

1

Udkørsel

2

Vildtforvaltning

2

Renafdrift

2

Naturområde

2

Pleje af skovbryn

2

Nøglebiotop

4

Plukhugst

1

Specielt udpeget områder

Hugst af syge træer

Historisk område

Udhugning

Friluftsliv

Tynding
Beboelse for arbejdere

3

Buffer zoner
Lokalsamfundet

2.4.4. Proces vedr. konsultation af interessenter
Formålet med at konsultere interessenter ifm. denne er følgende:
1) Det sikres at offentligheden er opmærksom på og informeret om
evalueringsprocessen og processens mål;
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2) Hjælpe audit holdet med at identificere potentielle forhold; og,
3) At give forskellige muligheder for offentligheden for at diskutere og handle på
resultaterne af vurderingen.
Denne proces drejer sig ikke blot om oplysninger til interessenter, men hvor det er
muligt, detaljeret og meningsfuld interaktion med interessenter. Processen med
interaktion med interessenter stopper ikke, når feltbesøgene er forbi, eller for den sags
skyld efter en beslutning om certificering træffes. NEPCon hilser til enhver tid
kommentarer om certificerede operationer og disse kommentarer danner ofte grundlag
for evalueringen.
NEPCon har fremlyst PEFC certificeringsprocessen på sin hjemmeside på
https://www.nepcon.org/da/certification/pefc-forest-management/planlagte-pefc-auditsaf-skovdrift mere end 30 dage for datoen for PEFC Hovedevalueringen. NEPCon har også
kontaktet følgende interessenter forud for revisionen, men har ikke fået indsigelser imod
certificeringsprocessen, hverken på baggrund af opslag på hjemmeside eller direkte
kontakt.
Interessenter kontaktet via email 23. august 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening
FSC Danmark
WWF Danmark
Verdens Skove
PEFC Danmark
Friluftsrådet
Danske Maskinstationer og Entreprenører
Dansk Ornitologisk Forening
BAT Kartellet
Horsens Kommune
Odder Kommune
Slagelse Kommune

Interessent type
Antal interessenter
orienteret (#)

(Interesseorganisation, offentlig
myndighed, lokalbefolkning,
entreprenør etc.)
Interesseorganisationer

7

0

Fagforeninger

1

0

Kommuner

3

1

Brancheorganisation

1

0

2.4.5. Ændringer i auditprogrammet

Ikke relevant.
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Antal interessenter hørt
direkte eller som har
afgivet svar (#)
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3.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

3.1. Kundespecifikke baggrundsoplysninger

Ejerforhold og beskrivelse af brugerrettigheder
Skovsøhus Natur ApS er en virksomhed der leverer skovbrugsfaglig rådgivning og
administration, og man har oprettet en PEFC skovcertificeringsgruppe for at
imødekomme skovejere og skovadministratorers ønske om at opnår PEFC certificering.
Dette omfatter både gruppemedlemmer hvor Skovsøhus Natur varetager
skovadministrationen, og gruppemedlemmer der selv har skovadministration.
De omfattede gruppemedlemmer er alle privatejede.
Juridisk lovgivningsmæssige kontekst
Virksomheden er underlagt national dansk lovgivning som forvaltes af henholdsvis den
lokale kommune, miljøstyrelsen, slots- og kulturstyrelsen, samt andre offentlige
instanser
Miljømæssige kontekst
I skovdriften blandt gruppens medlemmer lægges der betydelig vægt på bevarelsen af
landskabelige værdier og levesteder for vilde dyr og planter. Jagt og vildtforvaltning
spiller også en stor rolle blandt mange af gruppens medlemmer.
Socioøkonomiske kontekst
Fra skovene sælges tømmer, flis, brænde, frø fra kårede bevoksninger, klippegrønt og
juletræer. Udlejning af jagt er en vigtig driftsgren på flere af de omfattede ejendomme.
Da de omfattede skove er privatejede, er planlægning af driften med henblik på
generationsskifte et vigtigt element. Dette omfatter vedmassesparing forud for
generationsskifte og afvikling efter generationsskiftet.

3.2. Kontaktoplysninger
3.2.1.

Hovedkontakt for koordinering med NEPCon

Navn, stilling:

Verner Lauritsen, Skovfoged og gruppeleder

Adresse:

Store Frederikslund 8
4200 Slagelse
Danmark

Tel/Fax/Email:

3.2.2.

Faktureringsadresse

Samme som i afsnit 3.1.1
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Mobil 20 49 84 01 // vl@skovsoehusnatur.dk

3.2.3.

Kontaktperson vedr. certificering
Bemærk: ved certificering vil nedenstående oplysninger blive
offenliggjort.

Samme som i afsnit 3.1.1
Tekst

Er oplysningerne blevet
ændret?
(N/A for hoved evaluering)

Navn, stilling:

Verner Lauritsen, Skovfoged og
gruppeleder

Adresse:

St. Frederikslund 8
4200 Slagelse

ja ☐ nej ☐

ja ☐ nej ☐

Danmark
Tel/Fax/Email:

Mobil 20 49 84 01
cert@skovsoehusnatur.dk

ja ☐ nej ☐

Hjemmeside:

https://vernerlauritsen.dk/

ja ☐ nej ☐

3.3. Certifikatets omfang

3.3.1.

Generel oversigt over organisationen

Skovsøhus Natur ApS er en virksomhed der leverer skovbrugsfaglig rådgivning og
administration, og man har oprettet en PEFC skovcertificeringsgruppe for at
imødekomme skovejere og skovadministratorers ønske om at opnår PEFC certificering.
Dette omfatter både gruppemedlemmer hvor Skovsøhus Natur varetager
skovadministrationen, og gruppemedlemmer der selv har skovadministration.
PEFC gruppecertificerign omfatter på tidspunktet for hovedrevisionen 7 medlemmer og
ialt ca. 5.523 ha.

3.3.2.

Oplysninger

Information om skovforvaltningsorganisationen:
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Juridiske navn:

Skovsøhus Natur ApS

Jurisdiktion:

Danmark

Kontaktperson (offentlig):

Verner Lauritsen

Adresse:

Store Frederikslund 8
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4200 Slagelse
Danmark
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Tel/FAX/email:

Mobil 20 49 84 01 // cert@skovsoehusnatur.dk

Hjemmeside:

https://vernerlauritsen.dk/

Rapporteringsperiode:

Hovedevaluering
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Datoer:

27 – 28 august 2019

A. Certifikatets afgrænsning
Certifikat type: group
Antal af gruppemedlemmer (hvis relevant):

7

Total antal af skovparter (FMU):

1

(hvis relevant, anfør disse nedenfor):

FMU omfattet af certifikatet, opdelt efter størrelse:

Gruppe
eller
flere
FMU

Antal FMUs

Totalt skovbevokset areal af
FMU’s (ha)

< 100 ha

1

68 ha

100 – 1000 ha

4

1358 ha

1000 – 10 000 ha

2

4100 ha

> 10 000 ha

0

Nye FMUs tilføjet siden sidste evaluering?

Ja ☐

Nej ☐

I/R ☒

Gruppecertifikat: Liste over FMUs, der er omfattet af certifikatet i Annex II-a:
Enkelt/Multi-FMU Certifikat: Liste over hver enkelt FMU omfattet af certifikatet:
FMU

Areal

Skovtype

Navn/Beskrivelse

16

Beliggenhed
længdegrad/Breddegrad

Stensballegård

200 ha

Semi-natural

55.868852, 9.948846

Rathlousdal

720 ha

Semi-natural

55.964821, 10.123614

Allindemagle

168 ha

Semi-natural

55.361552, 11.541710

Ørnfeldt

65 ha

Semi-natural

55.414982, 10.557485

Sorøskoven

270 ha

Semi-natural

Svenstrup

2600 ha

Semi-natural

55.490836, 11.954610

Giesegaard

1500 ha

Semi-natural

55.421040, 11.93855

PEFC FM Report

55.430833, 11.497806

☐

Hovedprodukter

☒

01000 Råtræ - tømmer

Arter
Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan, Sitkagran,
Douglasgran,
Lærk,
Alm.
ædelgran,
Grandis,
Nordmannsgran, Nobilis, El og Poppel.
Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus robut, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior L., Betula pendula, Betual
pubescens, Picea abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga
menziesii, Larix spp., Larix decidua, Larix x eurolepis, Abies
alba, Abies grandis, Alnus glutinosa, Abies normanniana,
Abies procera, Populus spp.

☒

Bøg, Eg, Ahorn, Ask, Birk, Rødgan, Sitkagran,
Douglasgran,
Lærk,
Alm.
ædelgran,
Grandis,
Nordmannsgran, Nobilis, El og Poppel.

01030 Råtræ - flis

Fagus sylvatica, Quercus petrea, Quercus robut, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior L., Betula pendula, Betual
pubescens, Picea abies, Picea sitchensis, Pseudotsuga
menziesii, Larix spp., Larix decidua, Larix x eurolepis, Abies
alba, Abies grandis, Alnus glutinosa, Abies normanniana,
Abies procera, Populus spp.
☐

Ikke træbaserede
(NTFP)

☐

Andre produkter

produkter

På flere ejendomme produceres juletræer og
pyntegrønt, men disse produkter kan jf. standarden
ikke sælges som PEFC certificerede, og anses derfor
ikke for at være certificerede produkter

C. Arter og bæredygtig høstrate (ACC)
Latinsk navn

Stensballegård

Almindelig
handelsbetegnelse

Årlig
tilvækst
(m3)

Faktisk
hugst (m3)

(Arter som ovenfor)

1900

2800

1800

(Arter som ovenfor)

7578

11000

7200

(Arter som ovenfor)

1247

3843

2240

2018
2019

Planhugst (m3)

-

(Arter som ovenfor)
Rathlousdal
(Arter som ovenfor)
Sorø Skoven
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(Arter som ovenfor)
Ørnfeldt Gods

(Arter som ovenfor)

629

1628

668

(Arter som ovenfor)

1594

970

1200

(Arter som ovenfor)

21216

20906

19000

(Arter som ovenfor)

11700

12492

9900

(Arter som ovenfor)
Allindemagle
(Arter som ovenfor)
Svenstrup
(Arter som ovenfor)
Giesegaard
(Arter som ovenfor)
Total AAC

42008

Samlet årlig anslået tømmerproduktion (m3):

45864

Skøn af samlet årlige produktion af certificeret NTFP:

0

(liste over alle certificerede NTFP efter produkttype):

I/R

D. FME Information
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående
rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)

Skovområde

Temperate

Certificeret areal under skovtype
-

Semi-naturlig

-

Plantage

5566 ha

E. Skovområde Klassificering
☐ Ingen ændringer siden foregående rapport (hvis der ikke er sket ændringer siden foregående
rapport (årlige audits / revurderinger) undlades udfyldelse)
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Totalt certificeret område

5566 ha

Totalt skovområde under certifikatet

5566 ha
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Ejerskabsforhold:

Privat ejerskab

Forvaltningsmæssige forhold:

Privat skovforvaltning

Skovområde under:
Privat forvaltning

5566 ha

Stats/Offentlig forvaltning

0

“Community” forvaltet

0

Areal af produktionsskov (områder hvor der kan skoves)

Ikke oplyst

Areal fri for
skovområder

fredede

Ikke oplyst

Arealer uden skovhugst og forvaltes kun til produktion af ikkeskovprodukter eller services

Ikke oplyst

3.3.3.

Ikke relevant.

19

PEFC FM Rapport

hugst

eller

forvaltningsaktiviteter:

Korrekthed af certificeringsafgrænsning

4.

AUDITBAGGRUND OG EVALUERING AF ÅBNE AFVIGELSER

Hovedevaluering - Ikke relevant
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Annex II-a: Liste over deltagere i gruppen
1. Totalt antal medlemmer i gruppen:
2. Samlet areal i gruppen (ha):
Tabel over certificerede gruppemedlemmer1

Medlemsnavn /
Kontaktoplysninger

Tildelt
sub-kode

Ejerforhold

Ejendommens placering
(f.eks. by, region)

Breddegrad/

Total areal

Længdegrad2

(ha)

Hovedproduk
ter

Stensballegård

A

Privat forvaltning

Horsens

55.868852,
9.948846

214,28

Kævler,
tømmer, flis

Rathlousdal

B

Privat forvaltning

Odder

55.964821,
10.123614

8900,69

Kævler,
tømmer, flis

Allindemagle

C

Privat forvaltning

Fuglebjerg

55.361552,
11.541710

277,7

Kævler,
tømmer, flis

Ørnfeldt

D

Privat forvaltning

Kerteminde

55.414982,
10.557485

68,3

Kævler,
tømmer, flis

Skovcertificering Offentlige sammendragsrapporter for gruppecertifikater skal indeholde en ajourført liste over alle gruppemedlemmer med navn, kontaktoplysninger og deres
FMU'ers geografiske placering i certifikatets anvendelsesområde, medmindre de nationale lovbestemte begrænsninger ikke tillader offentliggørelse af dette slags information (dette
skal specificeres i den offentlige sammenfattende rapport).
2 Midterpunktet for en tilstødende FMU eller en gruppe af dispergerede egenskaber, der sammen omfatter en FMU i breddegrad og længdegrad decimaltal med maksimalt 5
decimaler.
1

21

PEFC FM Rapport

Sorøskoven

E

Privat forvaltning

Sorø

55.430833,
11.497806

166,78

Kævler,
tømmer, flis

Svenstrup

F

Privat forvaltning

Borup

55.490836,
11.954610

2592,8

Kævler,
tømmer, flis

Giesegaard

G

Privat forvaltning

Ringsted

55.421040,
11.93855

1445

Kævler,
tømmer, flis

Total areal i gruppecertifikatet

5565,55

Skov uden for gruppecertifikatet
1. Samlet antal skovområder, for hvilke kandidatgruppelederen har ledelsesansvar eller ejerskab:
Samlet areal af disse skovområder repræsenterer (ha): Ikke relevant.
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