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En enkelt piledyrker fylder meget lidt 

 
 

 
 



Organisering er afgørende 
Sammen er vi stærke  

 
 

 
 



Organisering 

• Arbejdede i første omgang med 
foreningstanken, men opgav – for bøvlet 
 

• Lavede ”piledyrkerklub” 
 

• Filosofien er – Fra jord til fyr – vi skal være 
med hele vejen 
 

• Det skal være nemt – meget nemt 
 
 

 
 



Agrovis rolle 

• Forhåndsvurdering  

• Koordinering af plantning 

• Rådgivning og nyhedsbreve 

• Koordinering af renholdelse 

• Koordinering af høst 

• Koordinering af transport 

• Aftale om og koordinering af afsætning 
 



Afsætning 
Hvad koster skindet? 

Den er jo ikke  
død!!! 



Afsætning 

• Det er vanskeligt at sælge noget, man ikke 
har… 

 
• Omvendt er det risikabelt at producere uden 

at have afsætningen på plads  
 
• Lavede aftale med lokalt værk før vi gik i 

gang med tilplantning 
 



Afsætningsaftale 

• Gør det nemt for varmeværker 
 

• Varmeværk skal kun forholde sig til Agrovi som 
samarbejdspartner  
 

• Agrovi samler regninger fra dyrkere og 
viderefakturerer samlet til værker 
 

• Kun varmeværkets egen vognmand leverer 
flisen 
 



Gode erfaringer 
• Har hidtil formået at afsætte vores pileflis til en 

fornuftig pris 
 

• Aftaler om tilplantning har fungeret fint 
 

• Transport af flis har fungeret fint 
 

• Afregning med værket har fungeret fint 
 

• Værket har meldt positivt tilbage efter levering 
 

• Dyrkerne er tilfredse med vores hjælp 
 



Mindre gode erfaringer 

• Selvom vi arbejder hårdt på sagen, har 
omkostninger til høst og transport været for store  
 

• Vi har haft udfordringer med kvaliteten af flis pga. 
svingende kvalitet i snitning 
 

• Vi oplever, at det er købers marked og at 
værkerne bestemmer  
 

• Svært at få nye værker med – men det lysner  
 

• Oplevet megen konservatisme hos værker 
 



Konklusion 
• Gør det nemt for aftager at købe pileflis – hjælp 

med administration mv. 
 

• Hav afsætning på slutprodukt inden plantning 
 

• Gør det nemt for dyrkerne – pil er ikke deres 
hovedfokus 
 

• Hav fokus på omkostninger og samarbejd om 
aftaler 

 
• Organisering og stordrift løser ikke alle problemer 

– men det hjælper 
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