2019 Bestyrelsens beretning til Hoborg plantage generalforsamling 10. aug 2020
Det er med blandede følelser jeg byder velkommen til denne generalforsamling i Hovborg plantage,
På den ene side er vi altid glade for den store opbakning generalforsamlingen har, på den anden side så vi,
på grund af Corona virus og smitterisiko, hellere et meget lavt deltagerantal her i dag. Nu er i kommet og vi
har prøvet at tage vore forholdsregler til en sikker afvikling af generalforsamlingen her I Huset, med en
stoleopstilling med god plads Så Velkommen, og tænk nu på jeres egen , og vores alles sikkerhed.
Siden sidst har 37 aktier skiftet hænder, også velkommen til de nye aktionærer, vi håber i må få glæde af
jeres investering i den dejlige plantage Vi sammen ejer.
I aften er vi samlet ca 160 deltagere. Sidste år var vi omkring 230
Det har været et specielt forår, med corona nedlukning, forsamlingsforbud, telefonmøder og aflyste
generalforsamlinger. Den egn vi befinder os i har heldigvis ikke været hårdt ramt af smitte. Så vi har
besluttet at afholde vores generalforsamling under lidt andre former end vi plejer.

Har der været store forandringer i samfundet, kan det ikke siges at være tilfældet med skovdriften, her går
tiden støt uden de store forandringer, Buisnes as usual må vel nærmest karakterisere driften.
Vi skover en del tyndingstræ til flis, hugger det gerne i somrens løb for at skåne vore mindre veje mod den
tunge trafik i vinterhalvåret. Vi har etableret et par flisoplagspladser centralt i plantagen, hvor flisen samles
inden det køres på varmeværk. Så belaster vi de veje der kan tåle det mest. Det tror vi er en god ide.
Dansk flis har været igennem co2 vridemaskinen, fra at være anset for co2 neutral brændsel er fis nu ved at
være ugleset i visse politiske kredse. Det bliver mere og mere populært at snakke om urørt skov og der har
været tale om at dansk flis skulle certiciferes for overhovedet at kunne sælges til varmeværker. Ligeledes
har der været talt om at flis skulle pålægges en co2 afgift, hvilket ville være ødelæggende for økonomien i
flisproduktionen. Dette forslag er dog heldigvis foreløbig trukket tilbage, men det viser lidt om hvordan
vindretningen er politisk.
Vi sætter en ære i at producere produkter der kan bruges i samfundet i form af tømmer til byggeri,
cellulosetræ til papir, og flis til energi. Og holder ved lidt endnu. Det paradoksale ved debatten er jo, at
urørt skov over tid udleder co2 samme mængde som det binder, hvorimod træ der anvendes i byggeri
binder co2 lige så længe byggeriet står,
Det kunne være sjovt at høre hvad den gamle kromand havde at sige i dagens debat om natur og urørt
skov.
Hvor det giver mening, er vi ikke imod natur, steder der er for fugtige til at skov kan gro vil vi gerne anlægge
søer og våde biotoper til glæde for naturen.
I det forgangne år har vi arbejdet med planlægning af små våde biotoper, skibsreder Jepsens naturfond har
givet et beløb der rækker til etablering af 6-8 små vandhuller. Det er en langsommelig proces med de
tilladelser der skal indhentes fra kommune og naturstyrelsen. Det har taget et års tid, men om alt går vel
ser det ud til vi i efterårets løb kan komme i gang med gravearbejdet, vi glæder os til at se resultatet.
Efteråret 2019 og vinteren 2020 har været utrolig nedbørsrig, Grundvandsmagasiner og søer er fyldte og
grundvandet har stået meget højt. Det har vi mærket i Skovfogedboligens kælder, her er det nødvendigt at

pumpe vandet væk, hvis kælderen ikke skal oversvømme. Der har tidligere været enkelte år hvor vandet
trængte ind i kælderen, men en ellers sædvanligvis tør kælder bliver nu oversvømmet hvis vi ikke gør noget.

Over tid udvikler plantagen, naturen og biotopen sig, engang omkring 1900 var råvildt meget sparsom
forekommende, for 50-60 år siden havde vi strejfere af kronvildt, for 15-20 år siden kom der dåvildt, for 3-4
år siden så vi for første gang en enkelt ulv på gennemrejse og de sidste par år har vi haft besøg af traner i
mosen syd for Bi,mads hus, i år har de med stor sandsynlighed ynglet i området.
Nogle arter har mere indflydelse på skovdriften end andre, Kronvildtet giver sine udfordringer med
skovdriften,De skræller bark af de unge træer , så stammerne rådner og knækker, flere af de rødgran
bevoksninger der skulle være vores opsparing til fremtiden er så ødelagte af skrælninger at de må afvikles
før tiden, og kommer aldrig til at give det store afkast vi havde håbet på.
En af måderne at imødekomme de udfordringer på, er at ændre træartsvalget til mere robuste træarter der
ikke skrælles så meget. Og bedre kan tåle klimaudfordringerne. Sitka, Tzuga, lærk kan i den forbindelse
nævnes, Vi har kontakt til Hedeselskabet og de undersøger mulighederne for at anlægge
frøavlsbevoksninger i plantagen, i første omgang undersøges om der skal anlægges en frøavlsbevoksning og
proveninesforsøg af Tzuga. , måske kan der komme på tale at lave frøavlsbevoksninger i andre træarter
også. Så om 40-50 år kan Hovborg plantage måske være med til at levere frø til fremtidens skov.

Så vil jeg give ordet videre til vores Skovfoged der vi aflægge den mere tekniske beretning.

Efter generalforsamlingen skal vi tilbage til Hovborg kro for at spise. På grund af corona kan vi ikke alle
være i den store sal, men kromanden har lovet at der er en plads til alle, hold afstand, når i går ind og ret
jer efter de anvisninger i får af personalet, så kan vi alle få en hyggelig aften.

Årsberetning Hovborg pltg.
Skovdrift
2019 stod i tydningens tegn, her har vi fået færdigt tyndet 99 kulturer samt det sidste af 80´er
bevoksningerne.

t betyder at vi igen i år har oparbejdet en stor portion flis. Dertil kommer oprydning og afdrift af
bevoksninger med biller. Det er desværre nok noget vi kommer til at ”døje” med de næste par år.
Vi har i 2019 solgt 1878 m3 træ og 12.803 rm flis.
Det gennemsnitlige dækningsbidrag ved træproduktion blev 200,38 kr/m3, og ved flis produktion 23,66
kr/rm.
Vi har i 2019 etableret 12 ha ny kultur. Disse er primært plantet med sitka, dog med indblanding af tsuga,
lærk.
Samlet er der plantet 50.000 planter.
Planterne er efterfølgende sprøjtet mod snudebiller 2-3 gange i sæsonen.
Kulturerne står tilfredsstillende, der er dog fokus på snudebiller i 2020 for at sikre at de nye planter
kommer godt fra start.

Vejret 2019.
2019 bød på mere af det hele. Vi fik det både varmere, mere solrigt og meget mere vådt end normalt.

Det mest bemærkelsesværdige var, at 2019 blev et usædvanligt vådt år, der med nedbørsrekord på 905 for
landsgennemsnittet tangerede nedbørsrekorden fra året 1999.

Middeltemperaturen i Vejen kommune blev 9,5, det er 1,8 mere end normalt.

Efteråret gik over i historien som det vådeste siden 1874, men en nedbør i Vejen Kommune på 1058,8 mm
for hele året.

I skrivende stund ser det ud til at blive den varmeste og vådeste vinter i mands minde. (kilde: dmi)

