
Kære Anpartshavere, 

 

Igen i år har vi desværre måttet afstå fra at afholde den fysiske generalforsamling i Tolne 

Skovpavillon. Det er meget ærgerligt, idet vores generalforsamlingen er den vigtigste årlige 

begivenhed i vores selskab. Det er her anpartsejerne kan møde de andre anpartsejere i de smukke 

rammer i Stakladen og efterfølgende i Skovpavillonen til en god debat og en god middag.  

Generalforsamlingen er også stedet, hvor bestyrelsen står på mål for vores handlinger i årets løb og 

modtager ris og ros. Det er vigtigt, at vi får set hinanden i øjnene, og at bestyrelsen kan rette ind, 

hvis vi er på en forkert kurs i forhold til anpartsejernes ønsker. Vi håber, at vi kan afholde et 

arrangement efter sommerferien, men vi har endnu ikke aktuelle planer om tidspunktet og formen 

for mødet. 

I år er følgende personer til stede fysisk:  

 Henrik Hougaard, bestyrelsesformand 

 Jens Christian Kringelholt, direktør og bestyrelsesmedlem 

 Lars Vandkjær, bestyrelsesmedlem 

 Karl-Erik Slynge, bestyrelsesmedlem 

 Thomas T. Bang Christensen, Advokat, HjulmandKaptain 

 Peter Lyhne Nielsen, Advokatfuldmægtig, HjulmandKaptain 

Denne beretning forsøger på at fremlægge de vigtigste begivenheder i det forløbne år. 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, heraf 3 digitale og 2 fysiske møder. 

Samarbejdet har igen i år fungeret rigtig fint med opbakning til de beslutninger, vi har truffet. 

Vores juletræsproduktion blev solgt i juli 2019, og vi har modtaget betalingerne for såvel 

forpagtningsafgiften som juletræerne til tiden. Green Team, som har købt træerne og har forpagtet 

hele arealet med juletræer, har nyplantet 16,9 ha i 2020 og har i 2021 plantet yderligere 6,7 ha. 

Samarbejdet med Green Team går efter planen. 

Vi har i 2020 skovet i alt 1.678 m3 træ, hvilket er langt under tilvæksten, som i vores driftsplan er 

vurderet til cirka 3.500 m3 om året. Vi har således igen i år opsparet vedmasse i skoven. Der er 

desuden solgt 10.953 rummeter flis fra skoven, træ som er fældet i såvel 2019 som 2020. 

Vi har i 2020 plantet cirka 4 ha, hvoraf 2,6 ha er genplantninger efter ren afdrift, og 1,4 ha er 

tilplantning af arealer, der ikke tidligere har været inddraget til skovdrift. De ny tilplantede arealer 

var egnet til økonomisk skovdrift, men var uden væsentlig værdi for naturen i øvrigt. Vi udnytter på 

denne måde vores samlede areal bedre, men tager selvfølgelig altid hensyn til øvrige interesser så 

som biodiversitet, kulturminder og rekreative interesser, inden det besluttes at inddrage et 

’uregulært’ areal til skov. 

Samarbejdet med Tolne Efterskole forløber fortsat fint til gavn for begge parter. Vi forsøger at lave 

et mageskifte med vores arealer, som ligger lige vest for skolen, således at der bliver muligheder for, 

at skolen kan udvide og samle sine aktiviteter omkring efterskolens skolebygninger (den gamle Tolne 

Skole). Vi forhandler om at overtage skolens arealer på Abildgaardsvej som et led i denne handel. 

 



Samarbejdet med PMU, som også er lejer på Dalgaarden, forløber fortsat positivt. Skolen s elever 

hjælper med diverse aktiviteter i skoven og træværkstedet som et led i deres uddannelse. 

Vi kunne desværre ikke afholde et juletræsarrangement i december måned, selv om vi havde 

planlagt dette. Vi håber virkelig, at der bliver mulighed for at genindføre denne tradition i år, hvor 

bestyrelsen og anpartsejerne kan møde hinanden, få et juletræ med hjem og få lidt gløgg og 

æbleskiver, efter træet er fældet. 

Vi har i 2020 investeret i en opgradering af parkeringspladserne ved Skovpavillonen. Det var en 

noget større opgave end ventet. Der skulle grøftes for at aflede trykvandet fra bakkerne, og så skulle 

der køres materiale, der kan bære, på arealet. 

Vi har i 2020 påbegyndt en opgradering af Dalgården. Vi har ryddet store træer i haven og fjernet 

den rådne terrasse mod vest. Nu er vi i gang med at forbedre huset indvendigt. Vi får det meste på 

plads inden skolestart den 01.08.2021. 

Covid 19 har betydet at flere personer ønsker at opholde sig i naturen, og det har Tolne Skov også 

oplevet. Det er dejligt, at vores skov bliver brugt af fritidsfolket. Vi kigger i samarbejde med 

Naturpark Tolne på at forbedre nogle af gå ruterne i skoven, og overvejer også at lave nye ruter. Her 

er der en del interessenter, der skal høres, så alle synspunkter og behov bliver tilgodeset bedst 

muligt. 

Vi har fornyet og forlænget forpagtningskontrakten med foreningen Tolne Skovpavillon til den 1. maj 

2040. Det er en vigtig samarbejdspartner, som sikrer driften af skovpavillonen og dermed, at der er 

liv i skoven ved festlige lejligheder, en tradition der rækker mere end 100 år tilbage. Lejen er 

begrænset, men foreningen påtager sig hovedparten af udgifterne ved driften af såvel stakladen 

som selve pavillonen. Det har ikke været let for foreningen at holde arrangementer de seneste 12 

måneder, men vi håber, at situationen snart forbedres. Vi vil gerne opfordre vores anpartsejere til at 

leje lokalerne, hvis der er behov for det, så vi på denne måde kan støtte op om foreningens 

økonomi. 

Vi har i årets løb også holdt møder med Frederikshavn Forsyning A/S for at koordinere de fælles 

interesser, der er i samarbejdet omkring at sikre grundvand til fælles gavn for alle. 

Til sidst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til alle de mange organisationer og interessenter, som 

vi arbejder sammen med: HedeDanmark, Frederikshavn Forsyning, Frederikshavns Jobcenter, 

Hjørring Kommune, PMU, Tolne Efterskole, Foreningen Tolne Skovpavillon, jagtlejere, jordlejere og 

huslejere. Også en stor tak til vores skovarbejder, Henning Hausager, samt vores skovfoged, Morten 

Sørensen. 

 

Tak for ordet. 

 

Henrik Hougaard, bestyrelsesformand Tolne Skov ApS, 20.04.21 

 


