Det var med dyb sorg, at jeg og bestyrelsens øvrige medlemmer erfarede,
at bestyrelsens mangeårige næstformand, kroejer Niels Christian Nicolajsen,
den 19. juni 1983 var afgået ved døden efter kort tids sygdom.

På vor generalforsamling den 1. juni 1983 var han endnu i fuld vigør såvel
i egenskab af medlem af bestyrelsen som i egenskab af den gode vært, der
med et øje på hver finger - magtede at få os til at føle os godt tilpas på
Hovborg kro.

Med hans store interesse for Houborg Plantage, hans indgående lokalkendskab
samt og ikke mindst hans evne til på en positiv måde at medvirke til løsningen af de problemer, som bestyrelsen gennem årene har skullet tage stilling
til, udfyldte han mere end fuldt posten som næstformand i bestyrelsen for
Houborg Plantage.

Vi vil savne ham i vor midte.

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig mindes Niels
Christian Nicolajsen.

Æret være hans minde.

Som 1982 blev også året 1983 et oprydningens år for Houborg Plantage.

Næppe havde vi fået ryddet op efter stormfaldet i november 1981, før et
nyt stormfald fandt sted den 18. januar 1983 - denne gang med et fald,
som efter den endelige opgørelse har vist sig at være så stort som
4.752 m 3 .

Desværre er det hver gang gået ud over de ældste rødgranafdelinger nord
for skovfogedboligen, hvor vi har noget af vort bedste tømmertræ stående.
Det træ, hvoraf overskuddet efter hugstplanen i en række år fremover
skulle komme.

Nu bevirker stormfaldene, at hugsten finder sted hurtigere end planlagt.
Og selvom vi derved også får pengene for træet hurtigere ind, sker det
på en væsentlig dyrere måde. For hugst efter stormfald er ikke blot besværligt for mandskabet men også stærkt belastende for materiellet og
betydelig dyrere for plantagen, end hvis træet kunne være skovet på normal vis.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på stormfaldene og
ninger for plantagen ud over at udtrykke håbet om, at
neste stormfald i januar 1984, hvor der på ny faldt et
antal kubikmeter, må få en række år fri for stormfald,
kan bestemme, hvad og hvor der skal skoves.

deres følgevirkvi efter det seikke ubetydeligt
så vi igen selv

Økonomisk blev året 1983 et tilfredsstillende år for plantagen, selvom
inflationen fortsat har sat sit præg på udgiftssiden.

Det regnskabsmæssige overskud på 648.097 kr. er væsentlig større end forventet, og skyldes først og fremmest den ekstraordinære store hugst på
grund af stormfaldet men også de ændrede regnskabsbestemmelser, der bl.a.
har medført, at renteindtægten er ca. 100.000 kr. større end opgjort efter de tidligere principper.

Det regnskabsmæssige overskud for året 1983 har bestyrelsen besluttet
at foreslå fordelt med
200.000 kr. til ekstra reservefond,
220.000 kr. til dispositionsfond,
80.000 kr. til aktieudbytte,
medens restbeløbet 148.097 kr. overføres til næste år.

4
Der har i 1983 været ført forhandling med vore jagtlejere om udleje af
jagten i Houborg Plantage for en ny 3-års periode fra og med den 1. april
1984.

Ved den forrige forhandling i 1980 fik jagtlejen en meget stor forhøjelse og har siden 1981 udgjort 90 kr. pr. ha., som det kan ses af regnskabet.

Den udvikling landet over, der siden 1980 er sket i jagtlejer for jagtterræn med en vildtbestand som i Houborg Plantage, har imidlertid bevirket, at vi ikke fandt at kunne nøjes med blot at forhøje jagtlejen med
den almindelige dyrtidsregulering.

Vi har nu fastsat, og jagtlejerne har tiltrådt, at jagtlejen forhøjes
med 60 kr. til 150 kr. pr. ha. fra og med den 1. april 1984 og med
bibeholdelse af den gamle aftale om, at vi bidrager med halvdelen af
udgiften, dog højst 5.000 kr. pr. år, til vildtagrene.

Det er efterhånden en ikke ubetydelig indtægt, plantagen har af jagten.
Men det glæder os ikke mindre, at det trods den store stigning er lykkedes at beholde det jagtselskab, som vi kender, og som har haft jagten
gennem så mange år, som jagtlejere.

På generalforsamlingen i 1983 gav jeg en redegørelse for, på hvilket grundlag statsskattedirektoratet fastsætter skattekursen for ikke-børsnoterede
aktier, herunder også aktierne i Aktieselskabet Houborg Plantage.

I forbindelse med redegørelsen gjorde jeg opmærksom på, at bestyrelsen
fandt den af statsskattedirektoratet pr. 31. december 1982 fastsatte skattekurs på 1330 alt for høj set i forhold til kursfastsættelsen for de forudgående år, da der - ud over det forøgede overskud, der skyldtes stormfaldet i
1981 - ikke var sket væsentlige ændringer af de komponenter, der indgår i
beregningen ved kursfastsættelsen, nemlig:
Aktiernes indre værdi.
Det senest fastsatte udbytte.
Selskabets indtjeningsevne.

Jeg kunne derfor samtidig oplyse, at det på det foreliggende grundlag nærmere ville blive undersøgt, hvad baggrunden for den stærke kursstigning
kunne være, og om nødvendigt ville det blive forsøgt ad politisk vej at få
kursfastsættelsen for aktieplantager ændret.

Det har imidlertid vist sig, at der alene har været tale om en menneskelig
fejl, som vor revision fandt frem til ved udarbejdelsen af selvangivelsen
1982 for Houborg Plantage.

Det blev samtidig konstateret, at skattekursen for vore aktier i stedet
for kurs 1330 skulle have været fastsat til kurs 540 pr. 31. december 1982.

At en sådan fejl overhovedet kunne opstå, skyldes en forkert indberetning
fra den lokale skattemyndighed til statsskattedirektoratet, der har medført,
at Houborg Plantage ved kursfastsættelsen er betragtet som et ejendomsselskab, uanset at plantagedrift i den henseende ikke anses som' drift af fast
ejendom.

Fejlen er blevet berigtiget af statsskattedirektoratet ved dets udsendelse af 2. supplement til kurslisten af september 1983, men hverken
statsskattedirektoratet eller de lokale skattemyndigheder har automatisk kunne ændre fejlen i aktionærernes skattepligtige formueansættelse for indkomståret 1982.

Skulle der derfor endnu være aktionærer, der på grund af betalt formueskat eller ad anden årsag ønsker den skattepligtige formue for indkomståret 1982 ændret, må henvendelse herom ske til deres lokale skattekontor.

Skulle der for nogen opstå problemer med at få ændringen foretaget, vil
vi fra bestyrelsens side gerne bistå, i det omfang det er os muligt.

I "Jyllands-Posten" den 27. juli 1983 kunne man læse, at Det Danske Hedeselskabs bestyrelse havde vedtaget en strukturændring, der ville medføre,
at 5 af Hedeselskabets skovdistrikter skulle nedlægges pr. 1. januar 1984.

Ligeledes fra anden side end fra Hedeselskabet selv blev vi opmærksomme
på, at et af de skovdistrikter, som ved strukturændringen ville blive
nedlagt, var det distrikt, som Houborg Plantage og de øvrige 7 aktieplantager på egnen var tilsluttet.

Og det blev samtidig oplyst, at skovrider Oppermann ved distriktets nedlæggelse den 1. januar 1984 skulle overgå til tjeneste ved Hedeselskabet
i Viborg.

Jeg véd ikke, hvordan andre har det, når ting af væsentlig betydning for
dem bliver afgjort hen over hovedet på dem, men det var i hvert fald
uden glæde - for at sige det mere end mildt - at de berørte aktieplantagers bestyrelser på denne måde erfarede om strukturændringen og dens
virkninger for plantagerne.

Det møde mellem repræsentanter for Hedeselskabet og aktieplantagerne,
der burde have været afholdt forud for beslutningen om strukturændringen,
blev nu i stedet afholdt den 3. august 1984 i Holsted.

Hedeselskabets repræsentanter redegjorde her for strukturændringen i
skovafdelingen, og det fremgik deraf og af svar på spørgsmål fra plantagerne,
at Slauggaard skovdistrikt ville blive nedlagt pr. 1. januar 1984,
at der fremover kun skulle være et skovdistrikt i hvert amt,
at aktieplantagerne havde den mulighed, at de kunne vælge mellem at få
administrativt tilhørsforhold til Ribe amts skovdistrikt eller til
Sønderjyllands amts skovdistrikt, samt
at den økonomiske gevinst ved strukturomlægningen først fremkommer på
længere sigt.

Fra aktieplantagernes side fandt man ikke den tilbudte mulighed, om ved
strukturændringen at kunne vælge administrativt tilhørsforhold, for at
være et tilfredsstillende tilbud men fremsatte i stedet forslag om,
at der i forbindelse med strukturændringen blev oprettet et distrikt
omfattende den østlige del af Ribe amt og den sydlige del af Vejle
amt,
at der i dette skovdistrikt udover de 8 aktieplantager også indgik andre
plantager i Ribe amt, der er beliggende op til eller mellem aktieplantagerne, samt
at skovrider Oppermann blev placeret som leder (distriktsskovrider) for
det nye distrikt.

Jeg skal ikke trætte med nærmere at referere de møder og forhandlinger,
der fulgte, men skal alene nævne, at resultatet blev,
at aktieplantagerne administrativt henførtes til Ribe amts skovdistrikt,
samt
at skovrider Oppermann med tjenestested i Varde forblev i området med
bl.a. fortsat varetagelse af skovriderfunktionen overfor de 8 aktieplantager.

Alene fremtiden kan nu vise, om de skår, som strukturændringen blev årsag
til, på ny kan heles.

Det er efterhånden blevet en tradition, at bestyrelsens beretning opdeles
i to dele, dels i en kort formandsberetning og dels i en fyldigere teknisk
beretning, der aflægges af skovrideren på bestyrelsens vegne.
Jeg skal ikke i år bryde denne sædvane. Men forinden jeg overlader ordet
til skovrider Oppermann for aflæggelse af den tekniske beretning, finder
jeg anledning til at rette et par ord til de mange, jeg eller bestyrelsens
øvrige medlemmer har haft kontakt med i det forløbne år.
Vi er fra bestyrelsens side glade for den interesse, aktionærerne viser for
Houborg Plantage, og for det gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne ,-TO85S5JSfc3tJS£* og de mange andre, vi har kontakt med.
Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann, skovfoged Herskind
og til arbejderne i plantagen for godt udført arbejde i det forløbne år til
gavn for Houborg Plantage.
Og selv vil jeg gerne runde disse ord af med en tak til bestyrelsens medlemmer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år.
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A/S Hovborg plantage - beretning for 1983.

En væsentlig del af aktiviteterne i Hovborg plantage i det forløbne år
har været præget af stormfaldet den 18. jan. 83 og af eftervirkningerne fra stormfaldet i nov. 1981. Stormfaldet den 18. jan. 83 er for Hovborg plantages vedkommende op3
gjort til: 4.752 m , der hovedsagelig er faldet i de ældste rødgranafdelinger nord for skovfogedboligen, dels som fladefald, dels som spredte fald. - På landsplan faldt ca. 325.ooo m , altså væsentligt mindre
end ved 1981-stormen. På grund af den rekord-milde vinter kunne oparbejdningen påbegyndes med
det samme og var stort set afsluttet i løbet af august måned. - Ved denne hurtige oparbejdning og borttransport af det stormfældede træ, er
det formentlig også lykkedes at forhindre yderligere opformering af
barkbiller i de stormfalds ramte afdelinger
'.
Heldigvis var råtræsituationen normaliseret efter stormfaldet i nov. 1981,
så det nye stormfald påvirkede ikke markedet væsentligt, og afsætningen
er gået tilfredsstillende. - I modsætning til afvigte år har det således ikke været nødvendigt at eksportere tømmer til eks.vis tyske savværker . Plantagens samlede hugst nåede op på 6.080 m . -Planhugsten iflg. plantagens driftplan er ansat til: 2.643 m .
o

71 % (4253

3

m l blev aflagt som tømmer, 24 % ( 14o3 m ) som spånplade•3

3

træ,
4 % (
235 m l som kassetræ, og
1 % (
88 m ) som andet gavntræ.
Endvidere er der skovet og solgt: 2.415 stk. juletræer, klippet 3.o29 kg
pyntegrønt og solgt 6.769 stk. faskiner. Faskinerne er produceret i samarbejde med Holsted kommune, der har et
hold langtidsledige udstationeret i plantagen. - Gennem dette samarbejde
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har plantagen uden udgift fået ryddet en del kulturarealer for kvas og
fået foretaget oprisning af en del unge bevoksninger bl.a. i Risbølstykket i plantagens nordl. del. Med henblik på fritagelse for beskatning af 1/2-delen af merhugstindtægten i forbindelse med stormfaldet, er der indhentet den fornødne
stormfaidsattest hos statens tilsynsførende med de private skove, ligesom der er indsendt anmodning til den lokale vurderingsformand om
nedsættelse af ejendomsværdien som følge af stormfaldene i jan/febr.
md. 83 og i jan. md. 1984,"
På grund af den våde eftersommer i 1982 lykkedes det i 82 kun at retablere en mindre del af stormfalds arealerne fra nov. 81.
Til gengæld var vejret med os i 1983, således at både stormfaidsarealerne fra 81 og fra jan/febr. 83 er gentilplantede i 1983.
Det drejede sig om ialt ca. 18,5 ha., der er gentilplantet med rødgran
og hvor det stort set er lykkedes at skaffe planter af dansk herkomst,
nemlig Stiide F.386A og Rye Nørskov. - Det forberedende jordarbejde,
inden plantningen er foretaget m. Hedeselskabets plantningssystem for
at gøre kulturstarten på stormfaidsarealerne så sikker som muligt. Der
er anvendt ialt ca. 65.ooo planter.
Ved stormen den 13.-14. jan. i år gik det igen ud over de tidl. skadede
bevoksninger, hvor gi. stormfaldshuller og beskadigede rande blev yderligere uddybede.
3
Der er denne gang faldet mellem 2.ooo og 3.ooo m , men på et væsentligt
større areal end den stormvæltede vedmasse indicerer, idet træbestanden
på mange af arealerne, efter 3 års stormfald, står spredt.
Det samlede fladefald i forb. m. stormene i nov. 81 - jan/febr. 83 og
jan. 84, omfatter ialt ca. 38 ha. gi. granl Som nævnt tidligere lykkedes det at imødegå de værste følgevirkninger
af november stormen 81, dels gennem skovforeningens initiativer til at
holde tømmerpriserne i ro gennem hele 1982, dels gennem statsskovbrugets beslutning om at lægge væsentlige dele af sit stormfald på vandlager indtil udgangen af 1983. - Da det samtidig er lykkedes savværksindustrien bl.a. gennem nye eksportinitiativer at opretholde produktionen i fuldt omfang, var det naturligt at Danske skoves handelsudvalg
i april 83 optog forhandlinger med Danske træindustrier om en forhøjelse af de vejl. priser. - Forhandlingerne (18. april) resulterede i en
prisforhøjelse på + 5 % i vejet gennemsnit. - Den fortsatte gode efterspørgsel på tømmer gjorde, at skovene igen i aug. md. (23. aug) fik en
prisforhøjelse på yderligere ca. 5 %. -
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Plantagens tømmerproduktion afsættes primært til Houborg savværk,
Roust savværk og Ribe emballage. - De to førstnævnte har gennem et udvidet eksportsalg (England - Skotland - Tyskland) og en udbygning af
deres vandlager for råtræ, kunnet aftage de bedre kvaliteter af det
stormfældede træ i et tilstrækkeligt hurtigt tempo til, at en egentlig
værdiforringelse kunne undgås. - Som nævnt satsede vi på at få 83 stormfaldet afviklet i et hurtigt tempo, uanset event, senere prisstigninger,
idet man kunne forvente, at barkbilleangrebene i 1983, efter den milde
vinter, kunne blive væsentlig mere omfattende end det vi så i 1982.
Efter 1967-stormen, tørkeårene i 7o-erne og de seneste års stormfald,
er der sket en mærkbar opformering af barkbiller. Et stigende antal rødgraner er skovet som "billetræer" og en yderligere
opblomstring må forventes i år (1984), hvor det seneste stormfald har
åbnet nye ynglemuligheder. Den største risiko ved barkbilleangreb (typografen) er, at opformeringen
i svækkede bevoksningsrande bliver så stor, at billerne kaster sig
over sunde og levende træer I
Den bedste måde til imødegåelse af et sådant "total-angreb" er at søge
at holde antallet af biller på så lavt et niveau som muligt, primært
gennem hurtig afvikling af de angrebne rande og hurtig udtransport af
det skovede træ i forårsmånederne. Første store sværmning kan forventes medio maj og angrebet træ bør være
fjernet senest 4 uger efter 1 Endvidere anvendes sprøjtning m. insektdræbende midler af stammer og effekter, der skal ligge sommeren over i
skoven og endelig foretages indfangning af barkbiller i fælder (5.-lo.ooo
biller pr. fælde) eller på fangtræer, der er behandlet med et lokkestof (Feromon) og for fangtræernes vedkommende sprøjtet m. lindan. På trods af disse foranstaltninger, må vi desværre konstatere, at typografangrebene stadig breder sig i de stormfaldsskadede bevoksninger og
den eneste trøst er, at det typografangrebne træ kan afsættes til vores
tredie hovedaftager, Ribe emballage, til normal tømmerpris takket være
den stadig stigende efterspørgsel på træ til emballageformål. Typografen og andre barkbiller har ofte sporer fra forskellige blåsplintsvampe klæbende til kroppen, hvorfor splintveddet hos træer, hvis bark
billerne har arbejdet i, ofte er inficeret m. disse svampe.
Blåsplintsvampen forstyrrer træets vandballance, hvorved dette svækkes,
og da svampen samtidig nedsætter træets evne til at udskille harpiks,
forbedres barkbillernes ynglevilkår væsentligt, hvorved dette "samarbejde" mellem biller og svampe yderligere fremskynder træernes svækkelse og
død :
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Plantagens produktion af spånpladetræ på ialt 2oo4 Rm er afsat dels til
Engesvang spånpladefabrik, hvortil plantagen har leveringsret i kraft
af at være såvel aktionær som obligationsejer og for de bedre kvaliteters vedk., til H.S. Handelskontor i Viborg.
Ved årets begyndelse lå omtalte leveringsret på: 7 Rm pr. l.ooo kr's
partialobligation (5,6 Rm pr. l.ooo kr's aktie), svarende til en 1/2
årlig leveringsret på: 389 Rm.
Ved årsskiftet 82/83 lå prisen på 3 m spånpladetræ på: 117 kr/Rm I april 1983 faldt prisen imidlertid til lo5 kr/Rm samtidig med at
leveringsretten faldt til 6 Rm/looo kr., hvilket må ses som eftervirkninger af den svenske devaluering på 16 % i okt. 82, og den internationale krise indenfor cellulose- og spånpladeindustrien. - I sidste halvdel af 1983 begynder konjunkturerne imidlertid at vende og da 8o % af
Europas spånpladeindustrier i de seneste 7 år er gået konkurs, kan de
tilbageværende industrier, hvortil Engesvang spånpladefabrik heldigvis
fortsat hører, registrere en betydelig salgsfremgang.
Dette gav sig i okt. md. 83 udslag i dels en prisforhøjelse, så prisen
på 3 m-Rgr nu ligger på 121 kr/Rm, dels i bedre betalingsbetingelser, og
dels i et tilsagn om væsentligt øgede 'kvotatildelinger pr. 1/4 1984 I
Kassetræprisen fra jan. 1982 holdt sig uændret gennem hele 1982/83 og
blev først genforhandlet i dec. 1983, hvor der opnåedes en prisstigning
på 15 kr/Rm, således at prisen for alm. Rgr-kassetræ, 1 m langt, 1 2 - 3 5
cm i top, for øjeblikket ligger på: 175 kr/Rm. - Afsætningen er gået
yderst tilfredsstillende, og det har kun været muligt at efterkomme vore
faste aftageres ønsker.
Juletræsalget er faldet med ca. 33 % i forhold til sidste år, og må ses
på baggrund af, at de senere års nykulturer i Rgr endnu er for unge til,
at der kan udtages juletræer og mulighederne er samtidig udtømte i de
lidt ældre kulturer. - Af den samlede hugst på: 2415 stk. juletræer er
det lykkedes at tage godt 4oo stk. Rgr ud som toptræer i afd. 45 - 46,
som et biprodukt af 1. gangs gennemhugning. - Endvidere er der solgt
loo stk. contorta-juletræer, ligesom der er udtaget de første 194 stk.
Nordmannsgran i juletrækulturer i plantagens sø-del. Salget af juletræer
indbragte et nettooverskud på ca. 3o.ooo kr. eller ca. 12,3o kr/træ.
Salg af pyntegrønt har hovedsagelig omfattet Bjfr. - ca. 19 ton. - klippet i plantagens vestlige afdelinger, samt 3 tons Nobilis. Sideløbende med oparbejdningen af stormfaldet i gi. gran har den disponible arbejdskraft været sat ind på bevoksningspleje og 1. gangs gennemhugning i plantagens unge bevoksninger, primært i plantagens nordl. del,
hvorfra det meste af det aflagte spånpladetræ og cellulosetræ stammer. Vi tilstræber at gå ind med det første hugstindgreb, når bevoksningen
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er 7 - 8 m høj og praktisere den af Det forsti, forsøgsvæsen anbefalede
D til B-hugst, der foreskriver en kraftig stamtalsreduktion på et tidligt tidspunkt af bevoksningens alder, således at man gennem 3 - 4
stamtalsreduktioner, inden bevoksningen er 13 - 14 m høj, når ned på et
stamtal på 8oo - looo træer pr. ha. - Herved opnås dels en optimal værdiproduktion gennem bevoksningens liv, dels en øget stormfaldssikkerhed i - Venter man blot med det første hugstindgreb til bevoksningen
eks.vis er 9 - lo m høj, øges stormfaidsrisikoen væsentligt I De første indgreb kan foretages på alle tidspunkter af året, men de senere hugster bør foretages sidst på foråret, fordi træerne så får en hel
vækstsæson til at rodfæste sig i I - Hvis udgangsstamtallet er under
45oo træer/ha, bør man lave selektiv hugst frem for rækkehugst, hvor man
tager alt for mange gode individder ud 1
Et er imidlertid teori, et andet praksis.- Har man ikke de økonomiske
muligheder for at ofre 4 - 5.ooo kr/ha, der er nødvendige for at praktisere det her skitserede hugstprogram, er man tvunget til at vente så
længe som muligt med de første tyndingsindgreb,og hverken for skoven
eller skovarbejderne er det lønsomt at behandle bevoksningen, før bevoksningsdiameteren er omkring 11 cm. De fuldmekaniserede skovningssysterner (Gremo TH 25 o.l.) er heller ikke
konkurrencedygtige, før vi kommer op på en hugstdiameter på lo - 11 cm. d.v.s. hvad enten skovningsarbejdet udføres motor-manuelt eller mekaniseret er det dyrt at følge hugstprogrammets resultater. Et interessant alternativ er flisning - og der arbejdes på mange fronter for at skabe afsætning for dette produkt. - Indtil der findes billigere løsninger har man fra plantagens side fundet det nødvendigt og
forsvarligt at bruge de fornødne midler til at gennemføre de mest påtrængende 1.gangs gennemhugninger.
Klimamæssigt prægedes 1983 af januarstormene, der arbejdede videre på
tidligere års ødelæggelser, af den rekordmilde vinter 82/83, hvor temp.
for januar md. lå på 4-5 over normalen, af den rekordhøje nedbør i martsapril-maj og derefter af tre meget tørre og varme måneder juni-juli og
august. - Slutresultatet gav ikke noget nedbørsoverskud. - Den samlede
årsnedbør på den nærmeste metereologiske station (Slauggård) lå således
på: 973 mm (gennemsnit for de sidste 2o år: 963 mm).
Selv om årets meget svingende temperatur- og nedbørsforhold ikke var
ubetingede gunstige for skovens skadelige insekter og barkbilleangrebene
holdt sig på et noget lavere niveau end forventet, så tog angrebene igen
fart hen på sommeren på g.a. de gode klimatiske betingelser. -
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På g.a. den milde vinter har der også været konstateret øgede angreb af
Sitkagranlus, resulterende i et øget nålefald fra de skyggeprægede grene.
Angrebene har dog ikke givet anledning til bekæmpelse. Plantagens traktor, der både har været beskæftiget i Hovborg plantage og
i andre af Hedeselskabet administrerede plantager, har i 1983 indtjent
ialt: 263.243 kr., hvoraf 144.9o3 kr. eller 55 % hidrører fra arbejdsopgaver i Hovborg plantage.
Af det totale timeforbrug på: 1519 t. er ca. 2/3 del anvendt på udslæbning af tømmer - den resterende del af tiden er anvendt til kvasskubning,
pløjning af brandlinier og istandsættelse af skovveje.
Traktoren har ialt udslæbt 7.312 m tømmer, svarende til en præstation
på: 7,54 m 3 /t.
Den samlede udgift til førerløn, drivmidler og reparation, samt administration, har andraget: 235.89o kr., d.v.s. at driftoverskudet, inden afskrivninger, har andraget: ca. 27.ooo kr.
Det skal bemærkes, at der ud over normale reparationsomkostninger er
afholdt udgifter til 4 nye dæk og en ny kobling, ialt ca. 27.ooo kr.,
af en samlet omkostning til drivmidler og reparationer på: ca. 72.ooo kr.
De forholdsvis store reparationsomkostninger skal ses på baggrund af det
øgede pres på materiellet i forbindelse med oparbejdning og udslæbning
af stormfaldet. I 1983 er plantagens gi. David Brown 95o-traktor udskiftet med en brugt
Fort 4ooo. - Byttepris 28.ooo kr. -Traktoren bruges som hjælpetraktor
til alt forefaldende arbejde, eks.vis udkørsel af juletræer og pyntegrønt, planter o.lign.
Endvidere er den hydrauliske udslæbningstang - type Loft 125o, der er
monteret på Mercedes-traktoren - udskiftet med en ny af samme type,
byttepris ca. I6.000 kr. og endelig er der indkøbt en kvasrydningsgrat
til kr. 12.484. - De nævnte investeringer er også i nogen grad affødt
af stormfaldet, hvor det i forbindelse med oparbejdningen er nødvendigt
med materiel, der er i orden, og egnet til formålet.
Til vedligeholdelse af skovens huse er ialt brugt: 18.142 kr. og huslejen
har modsætningsvis indbragt: 2o.9o4 kr.
Af de væsentligste udgiftsposter kan nævnes:
Murerarb.(kr. 2.o71) og gas- og vandmesterarb. (kr. 5.4o2) i forbindelse med udskiftning af tæret rørsystem i skovfogedboligen samt udskiftning af olietank (kr. 5.491) og oplægning af ny rygning (kr. 2.196) på
skovarbejderboligen "det gule hus".

•
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De øvrige udgifter omfatter mindre reparationer på samtlige huse og
driftbygninger.
Arbejdet i plantagen har igen i år været præget af oparbejdningen af
et stort stormfald og af et efterfølgende stort gentilplantningsprogram.
Rent arbejdsmæssigt var vi begunstiget af vejret, afsætningen er gået
godt og ved en dygtig indsats fra plantagens personale har vi fået renoveret stormfaidsarealerne fra 1981 og 83.

C$HC
L. Oppermann
skovrider

