
SKOVGRUPPEN 
 

 

 

Danske Torpares Skovgruppe tæller i øjeblikket ca 164 

medlemmer (-familier). Vi disponerer over 

skovejendomme på i alt 3.861 Ha. Det er altså i 

gennemsnit 23,5 Ha til hver. Men der er naturligvis store 

forskelle. Nogle få har ingen skov (endnu) og en enkelt har 

247 Ha (ca 385 fodboldbaner). Ejendommene er fordelt på 

10 län af Sveriges i alt 21 län og ikke kun de sydligste. Den 

nordligste skovtorpare kører 1045 km fra Helsingborg til 

sin skov i Västernorrland. De fleste af os kører kun til 

Kronoberg (48), til Skåne (23), til Jönköping (19) eller 

Halland (16). For ca 10% af medlemmerne har vi ikke 

oplysning om hvor de har skov og størrelsen. 

 

 Kære Skovtorpare! 

Velkommen til Skovgruppens aktiviteter i forår og sommer 2015:  

 9. april: Hvordan selvangiver vi til dansk og svensk 

skattevæsen? En praktisk gennemgang v/ økonomisk 

konsulent Arne Frandsen (selv torpare og skovejer i 

Småland).  

 28. maj: Intrång och avtal vid skogsavverkning. Svensk 

advokat Mats Nilsson fortæller dels om begrebet 

“indtrængen”, som omhandler private og offentlige 

aktørers adgang til at gå ind på private ejendomme med 

ledningsføring, transformatorer, master og andre anlæg og 

dels om, hvordan aftaler med skoventreprenører m.fl. bør 

indgås.  

Begge foredrag afholdes kl 18-21 i foreningens lokaler Rosenkæret 

13 A, 2860 Søborg. Sandwich og 1 øl/vand serveres.  

 13. juni: Besøg hos en skovtorpare. Torpare Nils Ole Kofoed 

tager imod på sin ejendom v/ Ljungby og viser hvordan han 

har valgt at tilrettelægge drift på egen hånd og i 

samarbejde med skoventreprenør. Desuden besøg hos en 

professionel svensk nabo. 

Adresse og kørevejledning oplyses ved tilmelding. Start kl 10, 

forventet afslutning kl 15. Medbring madkurv og drikkevarer.  

 

For alle 3 arrangementer gælder at der er en praktisk overgrænse 

for antal deltagere, ca 40-50 stk. Hurtig tilmelding til 

skovgruppe@torpare.dk anbefales. Husk medl.nr, navn og antal 

deltagere (max 2 pr medl.nr). Kr 50,- pr arrangement opkræves ved 

tilmelding. 

Vel mødt! 
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