Beretning til Hovborg plantages Generalforsamling mandag den 28 maj 2018
Nr 151 i rækken af ordinære generalforsamling
Velkommen til Generalforsamling i Hovborg plantage. Det er igen i år blevet et tilløbsstykke med ca 230
Personer her på kroen i aften og ca. 70 deltagere i vores skovtur her i eftermiddags.
Det har været en fornøjelse at møde så mange af aktionærene.
Helt aktuelt er vi 535 aktionærer og i løbet af 2017 har Poul Henrik Bruun omregistreret 26 aktier, simpel
regning siger så, at den gennemsnitlige ejertid er ca 20 år. Jeg tror dog det høje antal omregistreringer er
udtryk for at der er et generationsskifte undervejs, og glæder mig til at kunne byde en ny generation
velkommen som aktionær i plantagen.
Plantagen er inde i en periode med stabil drift, der skoves, flises og plantes planmæssigt. Sidste år fik vi en
ny driftsplan udarbejdet. Den viser at den planmæssige hugst skal være på ca. 1800 m3 om året i
gennemsnit, afvigte år havde en hugst på xxx og i gennemsnit over en 10 års periode kommer det til at
passe. Afsætning af flis forløber godt, hjulpet på vej af samfundets grønne omstilling til vedvarende energi,
Regeringen har luftet tanken om at pålægge biomasse til energi en afgift, det skulle nødig ske, så god synes
vi jo heller ikke forretningen er med at lave flis.
Jagten i plantagen er også stabil. Kronvildtbestanden og afskydningen har i en årrække været stigende. Det
volder nogle problemer overfor skovdriften i form af skrælleskader.
Ulvedebatten raser især i vestjylland, men også i Hovborg er der opserveret vildt formodentlig ædt af ulv,
og der er flere opservationer af ulv i området omkring plantagen , ved Klelund og ud mod Glejbjerg. Så vi
har også ulven som et nyt dyr i faunaen. Jeg vil lade andre afgøre om den skal være her eller ej, men
konstaterer kun at den også er her og øver indflydelse på plantagens dyreliv.
Vores likvide beholdninger har i en årrække været placeret på forskellige aftale indlån, det har ikke givet
den sstore forrentning.
I løbet af efteråret blev ca. 12 ha skov udbudt til salg og den 1, jan 2018 overtog vi den tidligere sandegrav i
det aller nordvestligste hjørne af hovborg plantage. Dermed udfylder vi et hul i ejendommen arrondering.
Vi er glade for købet, det er et smukt stykke natur vi har fået ejerskab over, og jeg tror jægerne også er
glade at kunne få denne bid med fremfor den blev solgt til ansen side. De af jer der var med på skovturen
har allerede set denne lille naturperle idet skovturen i dag gik forbi vores nyerhvervelse.
Endelig vil jeg på bestyrelsens vegne takke vore samarbejdspartnere inden for skovdrift, naturpleje, revision
og jagt for det gode samarbejde vi har haft i det forløbne år.
Gennem årene har jeg hørt meget om beretningen til generalforsmlingen, Førhen syntes mange den var alt
for lang og kedelig at høre, Jeg har forsøgt at skære lidt i længden og mængden af informationer, og håber
det er fyldestgørende, Der er jo ikke altid den store dramatik ved en god jævn plantagedrift. Er der punkter
i ønsker mere information om, må i jo sige til. Traditionen tro vil vores skovfoged Jesper Gjerstrøm aflægge
den mere tekniske beretning for arbejdet i plantagen.

Tak fordi i lyttede og hermed ordet videre til Jesper Gjerstrøm

Teknisk Årsberetning for Hovborg Plantage
Udarbejdet marts 2018.
2017 har været et udfordrende år, men detaljerne omkring vejret skal i skånes for.
Der har været mange aktiviteter i skoven, dette skyldes aldersklasse og træarts fordelingen.

Samlet er der 444 ha bevokset areal i Hovborg. Aldersklassefordelingen er skæv præg af de forskellige
storme, det betyder at der nogle år er ekstra ordinært mange aktiviteter.
For at udjævne aldersklasse fordelingen, har vi plantet en del nye arealer. Der sigtes imod ca. 50 ha pr årti.
Aldersklasse fordelingen lyder i 2017 på følgende:
30 ha

0-9 år.

119 ha

10-19 år.

36 ha

20-29 år.

85 ha

30-39 år.

26 ha

40-49 år.

32 ha

50-59 år.

47 ha

60-69 år.

24 ha

70-79 år.

17 ha

80-89 år.

1,5 ha

90-109 år.

Fordeling af træarter.
13% løv, 12% fyr, 18% anål, 45% gran (164 ha rødgran og 60 ha sitka).
Årets hugst blev på 2600 m3 råtræ og 6000 rm flis.
Aktivitets niveauet kan sammenlignes med de foregående år, der er primært tyndet i bevoksningerne fra
1979 til 1999. Altså de store årgange.

Kronvildtskaderne i bevoksningerne fra 1980erne begynder at have et omfang, hvor det ikke er sikkert at
bevoksningerne når at blive hugstmodne inden de kollapser. For at modvirke dette er der blandet andet
skovet 2 ha rødgran, som egentligt ikke var hugstmoden. Her blev der lavet rafter til spejdernes landslejre
som blev betalt så godt, at der var et positivt dækningsbidrag efter plantning.
Den gennemsnitlige salgspris på råtræet landede på 335 kr/m3 og et dækningsbidrag på 196 kr/m3.
Tømmeret er primært eksporteret til Tyskland, derudover er der lavet troldhedetræ til Troldtek samt
emballage til DTE i Ribe.
Plantagens nyplantninger står godt! Det har været et par gode vækstår med rigeligt nedbør og uden store
skader grundet forårsnattefrost. Kulturmetoderne varierer alt efter arealernes størrelse samt jord
forholdende i øvrigt. Primært rillepløjning på afdrifter, men også hul-borring hvis der findes al-lag.
Der er i 2017 tilplantet 14 hektar, med ca. 3500 planter/ha. Træartsvalget har igen overvejende været Sitka
gran med Hybridlærk som ammetræer. Her benyttes både dækrod og barrodsplanter.
Grundet et mindre prisfald på mos er der ikke samlet mos af betydning i plantagen i 2017, vi forventer
derfor at kunne afsætte ekstra mængde moms i 2018.
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