
 Bestyrelsens beretning til Hovborg plantages generalforsamling den 19. maj 2008. 
 
Dette er den 141tyvende   ordinære generalforsamling i selskabets historie. 
 
Traditionen tro vil jeg komme lidt ind på aktionærstatus, resultatet af driften, forskellige tiltag i 
årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling,  
Ligeledes Traditionen tro vil skovfoged John Holm Christensen aflægge den mere tekniske 
beretning om plantagedriften i det forløbne år.  
 
 
Aktionærstatus 
Som det kan læses ud af regnskabet, er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på 400 
aktier a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.  Hvert år skifter en lille del af disse aktier indehaver, Mange 
ved arv fra den ene generation til næste generation, men også en lille andel der sælges i fri handel. 
I 2008 har 21 aktier skiftet ejer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i 
aktionærkredsen. 
 
I løbet af året er der dukket et par aktier op, der har været ukendte i en lang årrække. Jeg har en lille 
sjov historie fra Sønderjylland: En landmand var ved at rydde op på sit kontor, vist for at få plads til 
alle EU-papirerne. Mapper blev kasseret og bøger blev puttet i en kasse til arkivering på loftet. 
Inden tingene blev stuvet væk, blev de lige vurderet. Bogen om plantagens 100 års jubilæum kom 
ned fra hylden og bladret igennem, et arvestykke fra bedstefar, jo den var vist for god til at blive 
smidt i papirkurven, så den kom i arkiv kassen, lige idet den blev puttet væk, faldt der et stykke 
papir ud af bogen, hvad var nu det. Ved nærmere eftersyn viste det sig at det var en Hovborg  
Plantage aktie der puttede sig her,  Aktien havde ligget upåagtet bag i bogen fra bedstefar i over 40 
år. Den er nu behørigt  noteret i aktiebogen igen. En lille pudsighed er det også at den nye 
ihændehaver af aktien har samme navn som bedstefar. 
Ligeledes er der i 2008 udstedt nogle erstatningsaktier for bortkomne aktier i årets løb, det er en lidt 
anden sag hvor aktionæren er noteret i aktiebogen, men det synlige bevis, aktiebrevet er 
bortkommet. Her er det muligt at få udstedt en erstatningsaktie ved at efterlyse den gamle aktie 
gennem statstidende først. 
Helt aktuelt er der 513  aktionærer i selskabet. I aften er der repræsenteret ca. 150 aktionærer, og 
totalt er vi ca. 222 tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til 
generalforsamlingen. 
Direktøren, Poul Henrik Bruun  har til stadighed en liste ligende, hvis man er intereseret i at købe 
eller sælge aktier, listen har været i brug 4-5 gange i årets løb, men det er vist ingen hemmelighed at 
der er flere der er interesseret i at købe , end sælge . 
 
 
 
Det forløbne år  
Året 2007 er vel året hvor driften , efter stormfaldet er vendt tilbage til en mere normal gænge, der 
er skovet  ca 6 m3 træ pr ha produktionsskov. Hvilket set i lyset af stormfaldskultur andelen er 
meget passende, lidt under tilvæksten, så der er en lille vedmasseopsparing.  Driftsresultatet på godt 
255.000, er som ventet og må siges at leve op til de forventninger vi havde. 
 
Hede Danmark´s arealplanlægning ”Orbicon” har i 2007 færdiggjort planen for plantagens drift i de 
næste 10-15 år. Det viser et foryngelsesareal på ca. 15 ha inden for den næste periode, mod normalt 



ca 75 ha i en planperiode, det skyldes stormen i 1999 der tog et ordentlig bid af de ældre 
bevoksninger. Der er udarbejdet målsætningsprogram for plantagedriften, og hovedvægten ligger 
stadig på vedproduktion, men også på naturmæssige værdier. 
 
Bestyrelsen har diskuteret om planen skulle udbygges til en grøn driftsplan, og evt. en PEFC 
certificering af hele plantagen. Indtil videre har vi valgt at se tiden an. Vi mener ikke vi på 
nuværende tidspunkt kan have gavn af en sådan certificering. Men vil tage sagen op igen, hvis det 
bliver et krav at være certificeret  for at kunne sælge træ til bla. andet  udenlandske savværker. 
Træ der skal indbringe gode priser. 
 
I de sidste år har der været en tendens til, at dansk træ ikke kunne koste så meget som træ i Sverige 
og Baltikum 
Dansk skovforening har i det sidste års tid haft forhandlinger med Sødra Skogsagerne om en eller 
anden fusion mellem danske skovejere og svenske skovejere med det formål at kunne tilbyde bedre 
priser til de danske skovejere, både på entreprenørmæssige ydelser som skovning og kulturarbejder 
og ved afsætning af nåletræ, tilsvarende skulle de svenske skovejere kunne få glæde af et 
samarbejde især ved afsætning af løvtrækævler, hvor Danske skoves handelskontor har en stærk 
position. Vi afventer med spænding hvad disse forhandlinger kan udmøntes i. 
 
Siden sidste generalforsamling har plantagen været i dialog med jagtselskabet og fundet et par 
steder hvor der kan anlægges nye vildtagre og åbne arealer til gavn for vildtet. 
Ligeledes har plantagen udnyttet muligheden for, efter en renafdrift  at lave et område med mere 
åben beplantning, en såkaldt skoveng til gavn for vildtet – og jagten. 
Hver gang der er mulighed for at indpasse sådanne anlæg i den ordinære drift og planlægning, 
bliver disse muligheder udnyttet. 
 
I forbindelse med stormfaldt i 1999 blev der anlagt en del løvtrækulturer, disse kulturer har nu 
udviklet sig i 6-7 år, Nogle steder er det lykkedes, andre steder har vi  nok været lidt vel optimistisk 
med hensyn til vækstforholdene, og set mere på tilskudskroner end på biologi, her bliver det til 
lyng, og selvsået fyr iblandet lidt birk, i stedet for eg og bøg. Men lyng og fyr er jo også et 
udmærket kronvildtfoder. 
 
Kronvildt bestanden i plantagen er stigende i disse år, og en lille bestand af dåvildt er også ved at 
bide sig fast i plantagen.   
 
   
 
   
Fremtiden: 
 
Budgettet for året 2008 viser positive tegn. Trods den lave rente og de relativ små hugstudbytter  
viser budgettet et beskedent overskud . Det ser ud til de underskudsgivende år er ved at være 
tilendebragt.  
Renten er fortsat lav, men  gavntræpriserne har rettet sig en del i løbet af året der er gået, Vi 
forventer også at prisen på flis vil gå betydeligt op når der indgås nye kontrakter med 
varmeværkerne. 
Der har været en tendens til at flisprisen ikke har fulgt med det øvrige træmarked op.  



Og uden at investere i det risikofyldte aktiemarked, kan det altså lykkes at vise sorte tal i 
regnskabet.   
Sidste år havde vi her på generalforsamlingen en snak om investeringsprofil, obligationer og 
aftaleindlån contra aktie investeringer, Bestyrelsen er tilfredse med at  have investeret konservativt. 
i løbet af foråret var aktiemarkedet udsat for et kæmpedyk. Det ville have bevirket at vi kunne have 
tabt en del af formuen, hvis vi havde investeret i aktier.   
 
Vi har tænkt os at investere overskuddet i plantagen i form af pleje af naturarealer, gødskninger af 
skovbevoksninger, renovering af boliger m.v. og selvfølgelig sparer vi op til det næste jubilæum i 
2016  
Jeg hører gerne generalforsamlingens meninger.  
 
Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode 
samarbejde vi har haft i det forløbne år både inden for skovdrift, jagtlejere og revision . 
 
Hovborg den 19. maj 2008 
 
Per Ramsgaard 
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Årets aktiviteter i plantagen: 
 
Skovning; 
Der er i det forløbne år skovet i alt 1988 m3 rundtræ. Fordelt på 301 m3 lang tømmer, 435 m3 afk. 
tømmer, 547 m3 emballagetræ, 169 m3 cellulosetræ, 444 m3 flistræ, 146 rm brænde og 100 pæle. 
Derudover er der leveret 2945 rm flis. Plantagen har leveret 8 store juletræer 200 kg bjergfyrgrønt 
og 200 kg. rødgrangrønt. 
I  plantagen er der produceret 24110 kasser mos. 
En stor del af årets hugst stammer fra renskovningen i afd. 16.  Resten er skovet i udgående kanter i 
afd. 13 og 39 og tynding bl. a. i afdelingerne 45 og 46. 
Ud over de oven nævnte effekter er der fra plantagen leveret 2945 rm. flis. Disse stammer fra 
nedskæring af rækker og tyndinger i forskellige afdelinger bl.a. 3 ,4 og 34.  Derudover har vi haft to 
store stakke træ liggende siden vinteren 2006. Det var et gammelt udgået sitkagranhegn i nordenden 
af plantagen og kanter og udvidelse af vildtageren i Hjortemosen. Dette træ har ligget til tørre og er 
nu hugget til flis. 
I løbet af den forgangne vinter er der nedskåret et temmelig stort areal ca. 17 ha. i afdelingerne i 
østenden af plantagen. Disse træer skal ligge til tørre sommeren over og så hugges til flis i den 
kommende fyringssæson. Når de nedskårne træer er fjernet som flis, er det tanken, at tynde de 
mellemliggende rækker med en fælde / bunkelægger som fælder og udtager træerne til sporet hvor 
de så skal tørrer en sommer over inden de så bliver hugget til flis.  



 
Kultur: 
 
Vækstsæsonnen 2007 har været god. Vi fik en god del nedbør i planternes vækstperiode og 
forårsnattefrosten har stort set ikke været et problem. Det har været godt for alle de kulturer vi har 
plantet i plantagen efter stormen i -99.  
Der er plantet i alt 6600 planter i plantagen i 2007.  Der er tilplantet et areal i afd. 2, ca. 1,5 ha. Der 
er plantet hybridlærk og sitkagran i pløjede riller. Der ud over er der efterbedret i kanten i afd 39 i 
den vestlige del af plantagen. Her er der ligeledes plantet hybridlærk og tzuga. 
Der er udbragt gødning i løvtræ kulturerne. Gødningen er udbragt manuelt. D.v.s. at hver enkelt 
plante har fået en mængde gødning direkte ned på voksestedet. Der er i alt brugt 1000 kg gødning 
til dette arbejde. 
Der er nedtaget 3630 m kulturhegn. I afd. 13 er der pløjet 4100 m rille. Dette areal er tilplantet her i 
dette forår. 
På arealet i afd. 16 er der foretaget grenknusning i efteråret. Her er knust mindre områder spredt 
over arealet. Disse holme er tilplantet i dette forår med sitkagran og hybridlærk. Der er ligeledes 
knust et areal langs den slugt, der går på tværs af afdelingen. Tanken hermed er, at skabe et areal 
som fremstår åbent med grønt græs til glæde for vildtet. 
I afdelingerne 8 og 26 er der ligeledes knust og rodfræst arealer således, at de kan bruges af jægerne 
til anlæg af vildtagre. 
 
Øvrige aktiviteter : 
Langs nogle af vejene er der foretaget oprisning af kanttræer således at de store lastbiler kan køre på 
vejene uden at ødelægge spejle og antenner. Vejene er derudover høvlet et antal gange. 
 
.  
Træmarkedet  
Markedet var i hele 2007 præget af en overvejende positiv stemning. I førsthalvår var priserne på 
råtræ stigende og i 2. halvår skete der en pristilpasning, hvor priserne stabiliserede sig. Priserne på 
flis har dog været jævnt stigende i hele perioden, pga. stor efterspørgsel og et forholdsvis mindre 
udbud. Det mindre udbud skyldes flere ting. For det første er de mængder der lå i nordjylland efter 
stormen i 05 nu oparbejdet og væk.  Derudover har de stigende priser på gavntræ bevirket, at også 
cellulosetræet er steget. Effekten heraf er, at en del af de mængde, der tidligere blev flishugget nu 
bliver solgt til celluloseindustrierne og dermed mangler i flisstakken. 
 Med i billedet hører også, at Rusland har lagt told på det træ, der bliver eksporteret ud af landet. 
Dette påvirker også priserne på verdensmarkedet kraftigt.  
 
Det forventes at råtræpriserne i 2008 vil holde sig på et stabilt niveau, dog kan der  forekomme 
mindre prisjusteringer. I den sammenhæng skal man huske på, at vi pt. ligger på prisniveau der er 
langt højere end hvad vi havde turde håbe på. Så selvom markederne omkring os er turbulente og 
noget kunne tyde på et fald i byggeaktiviteterne både indlands og udenlands er vi optimistik og 
forventer, at der kun bliver tale om mindre tilpasninger af priserne i 2008. 
På flissiden forventes der fortsat prisstigning, og udmeldingerne er allerede nu, at flisen vil stige 
med 12 kr/rm i næste fyringssæson  hvilket svarer til ca. 17% 
 
 
Klima 



2007 blev et varmt og vådt år. Vi havde en mild og våd vinter. Den milde vinter blev efterfuldt af et 
langt og forholdsvis tørt forår, der dog var præget at de store mængder nebør der  var faldet i løbet 
af vinteren. Det milde forår slog over i en våd og forholdsvis kold sommer. Dette gav dårlige 
livsbetingelser for typograbillen. Der havde været masive angreb i efteråret  2006. Den kolde 
sommer medførte dog, at der i mange af vores plantager kun kom en rigtig sværmning i stedet de 2 
der kan komme i år med en varm eftersommer. Samtidig blev der mange steder gjort en stor indsats 
for at få så meget angrebet træ som muligt ud af skovene inden første sværmning. Derfor er 
angrebene de fleste steder næsten helt dødet ud i dette forår. 
 Efteråret og vinteren i 2007 blev som sagt mild og regnfuld. Middeltemperaturen blev for hele 
2007  9,7 grader mod normalt 7,5 grader og den samlede nedbørsmængde i vores område blev 1010 
mm. mod normalt 823 mm. 
 
    J. Christensen 
 


