Bestyrelsens beretning til generalforsamling Hovborg plantage 22.maj 2017
I året 2016 fejrede Hovborg plantage sit 150 års jubilæum, nu kan vi se tilbage på 150 hele driftsår. Det vil
blive omfattende, lad os i stedet se tilbage på driftsåret 2016. Den største begivenhed var uden
sammenligning jubilæumsfesten i forbindelse med generalforsamlingen den 28. maj. Vejret var med os hele
dagen, tørt og solrigt, Bestyrelsen begyndte dagen med at lægge en buket blomster på Johan Christoffer
Sørensen´s gravsted. Hans sten står stadig på Hovborg kirkegård. Johan Christoffer Sørensen var Kromand
på Hovborg kro og initiativtager til stiftelsen af Aktieselskabet Hovborg plantage.
Vi havde om eftermiddagen en meget velbesøgt skovtur og plantede en lille jubilæumsplantning i
plantagen, De af jer der har været med på skovturen i dag kan bevidne at Rødeg planterne har det godt,
der er ikke så meget at se endnu, men sådan er det jo med træer, der går et stykke tid inden de syner af
noget. Selv frugttræerne står godt. I forbindelse med plantningen blev der afsløret en sten for 150 års
jubilæet.
Om aftenen var der 350 mennesker til jubilæumsmiddag i Hovborg multihus. Efter de mange roser
bestyrelsen har modtaget efterfølgende kan vi kun konkludere at det var et vellykket arrangement. Tak for
taler og tak for gaver. På plantagens hjemmeside er billeder fra jubilæumsdagen og festen nu tilgængelige.
Jubilæumsåret var også der hvor vi udgav vores jubilæums bog Hovborg plantage i 150 år, det var et stort
arbejde, men vi mener det var besværet værd, og jeg håber alle aktionærer har fået et eksemplar af bogen.
Mangler i ekstra eksemplarer er der stadig eksemplarer til salg her i receptionen på Hovborg kro. Ellers
henvend jer til Poul Henrik Bruun.
Jeg plejer at nævne hvor mange aktier der har skiftet ejere i årets løb, i 2016 var der 27 nye aktionærer,
Velkommen til dem. så vi nu er på i alt ca. 531 aktionærer. Fremmødet her i aften viser at der stadig er
interesse for plantagen – Selvfølgelig er det jo også i aften udbyttet af aktien indløses i form af det
traktement vi byder på. Bortset fra sidste år, tror jeg aldrig vi har været så mange deltagere, rammerne er
ved at sprænge, men Kromanden Jørgen Jørgensen har lovet der bliver en tallerken til alle. Samtidig oplever
Poul Henrik Bruun en stor interesse for at erhverve en aktie i Plantagen, mange vil gerne skrives på listen
over købere.
I årets løb har Hedeselskabets arealplanlægning Orbicon lavet ny driftsplan for plantagen for den næste 10
års periode, Oversigten over vedmasser viser at vi har overvundet 1999 stormen og træerne gror til. Selv
om andelen af unge bevoksninger er stor, bla på grund af stormfaldet er tilvæksten 8,7 m3 pr ha år eller
3300 m3 pr år, Det svarer i runde tal til 75 lastbil træk . ikke hele tilvæksten skoves, planhugsten sættes til
ca. 1800 m3 pr år.( Eller ca 50 lastbiltræk) Så der sker naturlig nok en vedmasseopsparing i de næste 10 år
Der er imidlertid nok at tage fat på i plantagen, Der er skovnings- og flis aktiviteter igen med fuld kraft,
hjulpet af rimelige priser på råtræ.
Der er mange tilplantnings og plejeopgaver der trænger til at blive løst, Således er der en del af det løvtræ
der blev plantet efter stormen der skal have hjælp for at komme igennem. Den store bestand af kronvildt i
plantagen giver udfordringer i nogle af de unge bevoksninger, De skræller træerne, og nogle steder i den
centrale del af plantagen når træerne ikke at blive hugstmodne før de på grund af skrælleskader går ud,

eller vælter i et blæsevejr, her bliver det nødvendigt at påbegynde en nykultivering før tid. Vi har så tænkt
os at plante nogle træarter der ikke skrælles så meget af kronvildtet, Sitka, Tzuga og lærk er gode bud.
Vi har haft den gode oplevelse at det arbejde med at holde heden i Risbøl sande åben, fjerne selvsået fyr og
forynge lyngen som vi selv indtil nu har udført og betalt for, nu er overtaget af Billund kommune, så vi
vederlagsfrit får plejet heden. Billund kommune har udført en stor plejeopgave på heden i 16 og foråret 17 ,
Heden plejes bla. for at sikre overlevelsen af ulvefod mos der er fundet på heden. Bare vi kan finde sjældne
planter nok, går det hele meget nemmere.
Efter 150 års plantagedrift kan vi i dag nyde at se på en smuk plantage med fine naturværdier og en god
produktion. Vi har via Hedeselskabet fået lavet en lille drone film over plantagen sådan lidt fra oven, jeg
håber den inden længe kan ses på vores hjemmeside.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke vore samarbejdspartnere inden for skovdrift, naturpleje, revision
og jagt for det gode samarbejde i det forløbne år, jeg håber det må fortsætte fremover.
Traditionen tro deler vi beretningen i 2 dele, bestyrelsens beretning som i lige har hørt og Skovfogedens
beretning som i nu skal høre, jeg vil hermed give ordet videre til Skovfoged Jesper Gjerstrøm.
Teknisk Årsberetning for Hovborg Plantage året 2016
Årets hugst blev på 1895 m3 råtræ og 5258 rm flis. Aktivets niveauet har været højere end foregående år,
her har vi afdrevet nogle bevoksninger i et forsøg på at udjævne aldersklasse fordelingen. Dertil kommer
spor indlæggelse i mange af bevoksningerne som er plantet efter 99 stormen.
Vi opnåede en gennemsnitlig salgspris på træet på 353 kr/m3 og et dækningsbidrag på 252 kr/m3.
Tømmeret er primært eksporteret til Tyskland, Derudover er der lavet troldhedetræ til troldtek samt
emballage til DTE i Ribe.
Afregningsprisen på flisen blev 96 kr/rm i gennemsnit og dækningsbidraget blev 28 kr/rm. Flisen bliver
leveret til fjernvarmeværker overalt i det sydjyske samt Herning værket. Flisen er oparbejdet i sommeren
og kørt sammen i en stor stak ved skovfoged boligen. Vi vil bestræbe os på at oparbejde flisen i Hovborg
pltg på samme måde fremadrettet.
I 2017 starter i vores område 2 nye store værker i Grindsted og Skærbæk. Med det forbrug der bliver i de to
værker vil det være nødvendigt at supplere den danske produktion med import af flis fra især Baltikum.
Vores nyplantninger står godt. Det har været et par gode vækst år med rigeligt med nedbør og uden de
store skader efter forårs natte frost. Kultur metoderne varierer alt efter arealets størrelse samt jord
forholdende.
Det har desværre været nødvendigt at sprøjte alle nåletræs kulturerne 2 gange imod snudebiller.
Træarts valget har overvejende været Sitkagran med Hybridlærk som ammetræer, vi prøver fremover også
at anvende Tusga, Grandis og Douglas på de lidt mere beskyttede arealer.
Mvh Jesper

