
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 21.06.2021 

Velkommen til Generalforsamlingen i Hovborg plantage. 

I år bliver lidt anderledes end tidligere år, Covid 19 har sat sit præg på samfundet og sætter også sit præg 
på denne generalforsamling. Sidste år gav selskabsstyrelsen lov til at udsætte indsendelsen af regnskabet, 
så vi kunne nå at afholde en ordinær generalforsamling med afstand og håndsprit, med det antal deltagere 
vi nu var. Generalforsamlingen blev afholdt i hallen i Hovborg i god ro og orden . 

Det  er i år ikke muligt at trække generalforsamlingen, så langt at vi kunne holde den med bespisning på 
Hovborg kro. Vi har derfor valgt at holde generalforsamlingen her mandag morgen, uden forudgående 
skovtur og efterfølgende bespisning. Det går heldigvis stærkt den rigtige vej, da vi planlagde 
generalforsamlingen var forsamlingsforbuddet på max 50 personer indendørs, nu siger Jørgen vi må være 
100 indendørs, så der er rigelig plads.  Hvem kunne vide det? 

Men nu har vi formalia på plads. 

I skal ikke snydes for en skovtur, og det bliver også til bespisning når vi vælger at afholde et aktionærmøde 
den 25 august. Her vil vi opfordre aktionærer til at møde talstærkt op og nyde vor dejlige plantage. 

I årets løb har der været  14 aktieoverdragelser og vi er nu ca. 522 aktionærer, De fleste kender vi, men 
hvert år kommer der post tilbage, hvor folk er flyttet. Det er ærgerligt at miste kontakten til aktionærer og 
vi gør et stort arbejde for at finde deres adresse igen, men herfra skal der lyde en opfordring til at give 
mailadressen til vores direktør Poul Henrik Bruun. Det er en stor hjælp for os. 

I løbet af året fik vi færdiggravet de små vandhuller vi havde planlagt, Nogle steder er der kommet vand, 
andre steder er der stadig tør bund, men vi glæder os over disse små oaser i plantagen. På hjemmesiden 
under galleri ligger der nogle nyligt optagne billeder fra plantagen, der iblandt nogle dronefotos fra søerne, 
så i kan se hvordan det ser ud.  

I de sidste år har vi  foretaget store forbedringer af plantagens veje med ekstra sten og stabilgrus, så vi er 
ved at have et vejnet der kan holde til de store træ og flis transporter  året rundt. 

Vi synes jo selv vi har en spændende og afvekslende natur i plantagen. Vi er stolte over, gennem 150 år , at 
have skabt en træproducerende plantage på en gold hede. Det er ikke lige det natursyn der mest 
fremherskende lige i øjeblikket.   

Vi er stadig stolte over at kunne producere træprodukter til den danske og udenlandske træindustri,  
Selvom de fleste af vore træer  ikke  er såkaldte hjemmehørende arter, plantet i rækker og forstmæssig 
passet igennem mange år.  Det giver god mening at producere træ lokalt og ikke bare importere fra 
udlandet, selvom vor danske egenproduktion kun dækker omkring 20 % af Danmarks træforbrug 

Når dansk produceret træ bruges til at bygge huse, er vi med til at binde den co2 der er oplagret i træet, i 
måske 100 år. Dansk produceret flis der giver varme og el er med til at fortrænge co2 udledning fra fossilt 
brændsler, som olie og kul. For mig giver det ingen mening at udlægge store ellers velpassede skove til 
naturskove og naturnationalparker, Jeg mener vi med en fornuftig skovdrift kan tilgodese både 
naturhensyn og produktionshensyn.   Så også fremover vil vi sætte produktion højt,  



Jeg håber de politiske strømninger omkring Urørt skov, rewilding og  naturnationalparker  der er meget 
oppe i tiden, vil finde et mere fornuftigt leje fremover.  Der skal også være plads til et producerende dansk 
skovbrug, vi producerer ikke blot træ, men jagt kan vel også siges at være et produkt. 

Til slut vil jeg takke vore samarbejdspartnere inden for skovdrift, jagt og revision for det gode samarbejde vi 
har haft igennem året. 

Og så som traditionen byder giver jeg ordet videre til Jesper Gjerstrøm der vil aflægge den mere tekniske 
beretning for plantagedriften 

Hovborg den 21.6.2021 

Per Ramsgaard 

Årsberetning for Hovborg 2020 
Skovdrift 
Vi har i 2020 solgt 3220 m3 træ og 4244 rm flis. Det gennemsnitlige dækningsbidrag blev  ved 
træproduktion 219,37 kr/m3, og ved flis produktion 43,56 kr/rm. 

Træet stammer for afdrifter forskelle steder i skoven. Formålet er forsætte østrandsforyngelserne som vi 
påbegyndte i 2017.  Vi har derudover startet på en foryngelse proces af bevoksningerne fra 1980,  formålet 
er at udjævne foryngelsen af denne store årgang. 

Flisen stammer fra udtyndinger og topender fra afdrifterne.  Som tidligere år blev al flisen hugget og kørt i 
stak på flispladserne.  

Halvdelen af afdrifterne blev beplantet i efteråret, de resterende i foråret 2021. Her er der plantet Sitka 
som hovedtræ, men med indbladning af Lærk, Tusga og Grandis. 

Samlet er der plantet 15 ha (ca. 50.000 planter) dertil kommer en del efterbedring pga. Snudebiller.  

Snudebillerne giver os større udfordringer end tidligere, da sprøjtemidler ikke har den samme effekt som 
tidligere. Vi arbejder derfor med alternative løsninger og tiltag for at undgå denne problematik. 

Nogle kulturer blev sprøjtet 4 gange og vi oplevede desværre friske gnav i oktober. 

Vejret 2020. 
2020 blev det næstvarmeste år siden 1874 samt det syvende solrigeste siden 1920, mens årets 
gennemsnitlige nedbør landede på det jævne.  
Der var flere varme- og hedebølger og mange skybrud i løbet af sommeren. Vintermånederne markerede 
sig ved det totale fravær af isdøgn, og laveste antal frostdøgn siden 1874. 
 
 Der var generelt mange nedbørsdøgn, men laveste antal snedækkedøgn siden 1961. Det blev til fire 
blæsevejr på den danske Stormliste, men vi blev forskånet for stormfald af betydning i 2020.  
 

Kolding:  16  Juni. 2021 

Skovfoged Jesper Gerstrøm.  

  


