Bestyrelsens beretning for året 2013 til Generalforsamlingen i Hovborg plantage den 26. maj 2014
Dette er generalforsamling nr. 148 i aktieselskabet Hovborg plantage
Den 24. nov 1866 blev selskabet
stiftet ved en generalforsamling her på Hovborg kro, så i 2016 har vi 150 års jubilæum..
Hovborg plantage er et selskab med mange traditioner, en af dem er at beretningen er delt i to dele,
Formanden tager sig af den mere generelle selskabs beretning, og vor skovfoged John Holm Christensen
tager sig af den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.
En anden tradition er at vi her på generalforsamlingen byder velkommen til nye aktionærer, I år er noteret
overdragelse af 15 aktier til nye indehavere. I alt er der ca 520 aktionærer og som nævnt i regnskabet
består selskabets aktiekapital af 800 aktier. I aften er vi ca 235 personer tilstede. Deraf ca 160. aktionærer.
Nogle af jer er trofaste og kommer hvert år, både til skovturen og her til generalforsamlingen, Andre er
med for første gang. Jeg håber i alle nyder at se og høre om jeres besidelse.
Hvert år når direktøren sender regnskaber ud til aktionærene, kommer der 10-15 breve retur, aktionærer vi
mister kontakten til fordi de er flyttet og har glemt at give selskabet besked. Min opfordring her i aften til
alle sørg for at give besked ved adresseændring, så vi kan beholde kontakten til alle vore aktionærer. Det er
ærgerligt aktierne dør, det kan vel ikke helt undgås at aktier forsvinder, og i et så gammelt selskab som
Hovborg plantage er der en del aktionærer vi ikke har haft kontakt med i lang tid. Ca 100 aktier er uden
forbindelse
I 2013 har vi været ramt af 2 storme i efteråret, Den v ærste hed Bodil. Bodil forårsagede ikke skader som
orkanen i 1999, sammenlagt er der væltet træ der svarer til ca. 2 ha skov. Det er irriterende og
oprydningen er besværlig fordi træerne ligger spredt, men når galt skal være har vi været heldige og det
betyder ikke det store økonomisk. I hvert fald set i forhold til 1999 stormen.
De første hugster for næsten 150 år siden var brænde, datidens energitræ, efterhånden som plantagen
groede til skiftede hugsterne til mere gavntræ, kassetræ,tømmer og master. Selvom vi har træ der kan
bruges til mange formål er tiderne skiftet, Jern og plast har afløst træ mange steder og nu er det vigtigste
produkt igen blevet træ til energiformål , nu i form af flis til kraftvarmeværker. Lokale savværker og
træindustrier eksisterer næsten ikke mere. Jeg læste fornylig at et enkelt svensk savværk udvidede og nu
kunne save 6 mio km træ om året, mere end dobbelt så meget som hele Danmarks skovbrug kan levere.
Går det stille med plantagedriften er der til gengæld gang i andre driftsgrene. Plantagens jagtselskab
oplever i disse år at kronvildtudbyttet stiger eksplosivt. Der har aldrig i plantagens historie været så stor en
kronvildtbestand og der er aldrig skudt så meget kronvildt som i disse år. Det er jo dejligt for jægerne med
en stor vildtbestand og mulighed for en stor afskydning.
Desværre har den store kronvildtbestand også en bagside, kronvildt skræller træernes bark, så træet kun
kan bruges til flis og den store kronvildtbestand tiltrækker lyssky aktiviteter.
Vi har fornemmelsen af at krybskytteri er et stigende problem, både i plantagen og på arealer der støder
op til plantagen. Det er ( på godt jysk) rigtig træls, men meget svært at gøre noget ved. Krybskytter skal
næsten fanges med en rygende riffel ved et nyskudt dyr før de kan dømmes. Vi har i årets løb opsat kæder

ved indfaldsvejene til plantagen uden det har haft den store virkning. Vi kan kun appellere til alle om at
berette , hvis de ser eller hører noget der kan føre til at vi kan stoppe dette uvæsen.
Vi har tidligere år omtalt at plantagen er på udkik efter nye arealer til plantagedrift, Det er ikke lykkedes
endnu at finde arealer til en fornuftig pris. Vi har kikket på et naboareal på ca. 7 ha der var sat til salg, det
lå rigtig fint i forhold til plantagens areal, men ved nærmere undersøgelse viste det sig at ejerens
forventninger til pris var uforholdsmæssig høj, så det blev ikke til nogen handel i denne omgang.
Vi har haft en mild vinter, et fint forår, oprydningen efter stormene går planmæssigt, endnu har forårs
frosten ikke drillet løvtræerne . De af jer der var med på skovturen i dag, har set at plantagen ser sund og
frisk ud og med disse ord vil jeg ønske selskabet et godt vækstår.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde i
årets løb.
Tak for ordet der hermed gives videre til John Holm Christensen
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Hovborg Plantage
2013
Beretning
Årets aktiviteter:

Skovning:

Der er i 2013 oparbejdet og solgt i alt 493 m3 fastmasse fra selskabets skove. Disse er fordelt på følgende:
180 m3 emballagetræ, 61 m3 cellulosetræ, 22 m3 flistræ, 24 rm. brænde af løvtræ, .Der er solgt 605 rm.
flis.
Der er leveret 1 rødgran juletræ og 3900 kg. bjergfyrgrønt.
De skovede mængder stammer fra skovning i bl.a. afd. 28,45 og 46.
I følgende afdelinger er der nedskåret træ til flis, afd. 2,6,23,24,25og 26. Det er blevet flishugget efter
nytår.
Vi har også foretaget nedskæring langs veje og vildtagre med en fælde- bunkelægger. Disse træer bliver
kørt sammen i store stakke og flishugget med en mobilflishugger og leveret direkte til varmeværket.

Kultur:
Der er i 2013 foretaget nyplantning i afd. 45 og 46, der er lavet en blanding med Douglasgran og Rødgran.
Kulturen er lavet efter at arealerne er knust og rillepløjet. Ligeledes er der foretaget efterbedring i tidligere
kultur i afd. 39 og 46. Her er plantet Douglasgra og Tzuga.
Der er udbragt gødning i løvtækulturerne. I afd. 13 og 21 er der foretaget nedskæring af selvsået opvækst. I
afd. 13 vil sporene blive flishugget.
Der sprøjtet med Rounup mod Serotina, Glanbladet hæg i diverse afdelinger.

Øvrige aktiviteter:
Der er opsat kæder ved alle indfaldsveje til plantagen. Dette er gjort for at forsøge, at begrænse kørsel i
plantagen.

Vi har sprøjtet nogle af vejene, specielt midterrabatten. Dette er gjort for at gøre det lettere at
vedligeholde vejene.
Det var ikke muligt at foretage nogen afbrændning af hederne i foråret -13. Det var for vådt. Heldigvis
lykkedes det her i -14. Vi har en ganske lille periode, hvor det er muligt af brænde heden.
Jagtlejen har indbragt kr.286187,00

Klima:
Også 2013 blev et specielt år rent vejrmæssigt. I vores område er der faldet en del nedbør i 2013. I
regionen er der i gennemsnit faldet 811 mm nedbør. Dette er dog udtryk for variation. Specielt i de sidste
fire måneder af året, faldt der markant mere nedbør end normalt. Det har regnet i alt 123 dage i det
forgangne år. Der er også registreret mange soltimer i 2013. I alt har solen skinnet 1642 timer sidste år.
Vinterens højeste temperatur var plus 10 grader målt den 25/12 i Sønderborg og den laveste temperatur
var -17,6 grader målt ved Roskilde d. 16/1. Altså et udsving på 27,6 grader!
Der er registreret to storme i 2013. Den 28/10 og d. 6/12. De to storme ramte landet forskelligt. Stormen
d. 28/10 ramte i et bælte tværs over den sydlige del af landet og med en nordlig begrænsning omkring
Kongeåen. Stormen gjorde forholdsvis stor skade, da den ramte på et tidspunkt hvor løvtræet endnu havde
bladene på. Derfor væltede en stor del gamle løvtræer. Den anden storm d. 6/12 ramte længere nordpå.
Nærmest i en linje med en sydlig begrænsning fra Tarm/Skjern over Grindsted mod Horsens. Vores område
er heldigvis gået nogenlunde uden om de værste stormskader. I Hovborg Plantage er der et par
bevoksninger, der har taget skade i stormen. Det er bevoksninger af Rødgran. Disse bevoksninger har været
skadede siden stormen i 1999 hvor vest kanterne gik i opløsning. Det er ikke noget der ligner stormen i
1999, hvor der var store arealer hvor alle træer lå ned. Denne gang er der tale om kanter langs
bevoksningerne.
Det stormfald der har været, er anmeldt til den forsikring, som plantagen tegnede efter stormfaldet i 1999.
Vi vil få 3000 kr. pr. ha til oprydning udbetalt fra forsikringen. For at forsikringen kommer til udbetaling, skal
der være tale om fladefald eller om spredt fald hvor mindst 30 % af vedmassen i den enkelte bevoksning er
væltet. I bevoksninger af rødgran og sitkagran gælder de 30 % dog ikke. Den totale mængde, der er væltet
er nok omkring 500 m3 træ. Det svarer til ca. den mængde af træ, der normalt står på 2 hektar gammel
Rødgran. Jeg regner med, at vi er færdige med at skove stormfaldet her med udgangen af maj måned.

Skadedyr:

Vi har haft lidt problemer med insekter i det forgangne år. Største problemer har vi haft med sudebiller,
som angreb de nyplantede nåletræer i flere kulturer. Dette bevirkede, at vi måtte sprøjte nogle kulturer to
gange, det er normalt nok med en enkelt sprøjtning. I Hovborg har angrebene bevirket, at vi har måttet
efterbedre med1000 planter i plantningerne i afd. 39 og 46.
Der har også været angreb af Egevikleren. Det er en lille sommerfugl, som lægger sine æg på egetræets
grene. Herfra udvikles larverne. De starter så et ernæringsgnav på de ny udsprungne blade. Dette kan
bevirke, at hele træet afløves og derved mister muligheden for at udnytte sollyset. Ofte når træet dog at
sætte nye blade inden vækstsæsonen er ovre. Står man i en bevoksning af eg, der er under angreb af
larverne lyder det som om det er haglvejr. Det er ekskrementer fra larverne.

Træmarkedet;
Vi har generelt haft og har stadig en god afsætning af effekterne i skoven. Der er en god efterspørgsel på
både kort og lang tømmer. Vores primære aftagere til tømmer og emballagetræ i Sydjylland er Dansk Træ
Emballage i Ribe. Der bliver også eksporteret en del til Tyskland. Stormfaldet i slutningen af året ser ikke ud
til at give afsætningsproblemer. Mængderne er ikke stører end de kan indarbejdes i den normale hugst.
Priserne ser også ud til at holde nogenlunde.
Cellulosetræ har vi ikke lavet meget af i 2013. Det skyldes, at der har været faldende efterspørgsel, så det
ikke har været muligt at eksportere ret store mængder til de svenske papirfabrikker. Vi forventer dog
fortsat at kunne levere mindre mængder af cellulosetræ til Sverige.
Energitræ og flis. Afsætningen til fyringsformål er forløbet som forventet. Dog har den milde vinter ikke
givet den samme mængde i afsætningen, som de foregående år. Vi kan afsætte alt hvad vi kan producere.
Der er i regionen en god efterspørgsel på flis og vi forventer prisen vil ligge på samme niveau i 2014 som i
2013.
Løvtræ. Der kan stadig afsættes kævler af Eg, Bøg, Ær og Ask. Priserne er ikke imponerende, men der er dog
afsætning. På brændemarkedet er der god efterspørgsel.

J. Christensen

