
/øff 



For første gang i flere år slap vi i 1985 for stormfald af betydning. Kun 

14,17% - svarende til 318 kbm - af den samlede hugst blev vindfældet. 

Selv om det er ubehageligt, at der vindfældes træ under de årlige storme, 

kan det næppe helt undgås, som forholdene er. 

Det er derfor glædeligt, at der kun har været et mindre oprydningsarbejde 

efter stormfald i 1985. Det har givet bedre mulighed for at tilrettelægge 

arbejdet med kulturplejen og gennemhugsten og at nå at få det udført. 

Noget som det kneb med i de store stormfaldsår. 

Der er endnu ar i plantagen efter de senere års store stormfald, men med 

lidt heldige vejrforhold og undgåelse af svampe- og billeangreb vil det 

ikke vare mange år, før plantagen igen fremtræder på bedste måde. 

Og det er egentlig - kort sagt - det vi alle arbejder for. 



Økonomisk blev året 1985 et tilfredsstillende år for selskabet, selv om in

flationen fortsat - omend i mindre grad - har sat sit præg på udgiftssiden. 

Det regnskabsmæssige overskud er på 262.901 kr. efter skat og dermed lidt 

større end forventet ved årets begyndelse. 

Hugsten har i alt kun været på 2.247 kbm, hvilket er væsentligt mindre end 

halvdelen af hugsten i hvert af de seneste 3 foregående år. 

Hvis vi ellers slipper for stormfald eller anden nødhugst, vil vi også i 

de kommende år skulle regne med en væsentlig lavere hugst end hidtil, hvil

ket helt naturligvis vil medføre mindre overskud. 

Dette, skatteforhøjelsen fra 40 til 50% samt det forhold, at vi nu må regne 

med, at de ældste rødgranbevoksninger vil være skovet i løbet af ganske få 

år og derefter ikke længere kan bidrage med de hidtidige væsentlige indtæg

ter til plantagens drift, har bevirket, at man gennem de senere år har søgt 

at konsolidere selskabet, så man er vel forberedt til de mindre hugstmulig

heder. 

Det er også baggrunden for, at bestyrelsen har besluttet at foreslå det 

regnskabsmæssige overskud for året 1985 fordelt med 

160.000 kr. til dispositionsfond, 

80.000 kr. til aktieudbytte, 

medens restbeløbet 22.901 kr. overføres til næste år. 



Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger ret konstant omkring 450. 

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at der ikke sker tilgang af nye 

aktionærer. Tværtimod. 

Ved direkte køb, ved gave fra forældre eller bedsteforældre eller ved arv 

får selskabet hvert år nye aktionærer. Op til en 20 - 25 pr. år. 

Jeg vil gerne her, hvor jeg har en lejlighed til det, byde de nye aktionæ

rer velkommen som aktionærer i Houborg Plantage. 

Der er en ikke uvæsentlig forskel på årsagen til at være aktionær i et plan

tageaktieselskab som Houborg Plantage og i et af de almindelige børsnoterede 

selskaber. 

Oftest ligger der en stor interesse eller en familietradition bag. 

Derfor forstår vi også de nye aktionærer, der giver udtryk for uforståelse 

overfor størrelsen af arveafgiften ved overtagelsen af en aktie fra en måske 

fjern slægtning, når aktien har været i familiens eje gennem flere slægtsled. 

Vi vil gerne her som i andre sager yde den hjælp, vi formår. 

Er der derfor problemer af den ene eller anden art, skal enhver være velkom

men til at rette henvendelse til os derom. 



Det endelige udbytte af de nye kulturer, der i disse år er plantet efter 

stormfaldene, samt den kulturpleje, der foretages i de yngre bevoksninger, 

vil de fleste af os ikke få kendskab til. For plantagedrift på disse jor

der tager tid. 

Det er derfor væsentligt, at den skovfoged og den skovrider, der skal fo

restå det praktiske og faglige arbejde, har bestyrelsens tillid og forvis

ning om, at plantagens daglige drift og fremtidige udvikling er i de bed

ste hænder. 

En sådan tillid og forvisning, der tager år at opbygge, finder jeg, at vi 

har til vor skovfoged og vor skovrider. 

Det vil derfor være et savn, når skovrider Oppermann, der pr. 1. januar 

1986 er udnævnt til skovrider på Fyns skovdistrikt, i løbet af nogle år 

helt må afvikle sit arbejde i aktieplantagerne på denne egn. 

På en fælles henvendelse til Hedeselskabet om fortsat at lade skovrider 

Oppermann bevare administrationen af egnens aktieplantager svarede Hede

selskabet således: 

"Udnævnelsen af en skovrider på Fyns skovdistrikt har det klare formål over 

en kort årrække at opbygge en bæredygtig, administrativ enhed i dette områ

de. Det må derfor forudses, at som tiden går vil der blive mindre og mindre 

tid til opgaver udenfor Fyns amt. 

Da Hedeselskabet gerne vil vise sig imødekommende overfor jeres ønsker, og 

da skovrider L. Oppermann formentlig vil have en vis ledig kapacitet de før

ste år, er bestyrelsen indstillet på at lade skovrider L. Oppermann varetage 

det overordnede tilsyn med plantagerne med en gradvis afvikling over en 3-5 

årig periode. Plantagerne vil naturligvis fortsat høre under Ribe skovdistrikt 

i administrativ henseende." 

Om ikke svaret blev helt, som vi ønskede, var det dog en positiv imødekommen

hed, der her vistes. 



Fra bestyrelsens side er der - bl.a. på sidste års generalforsamling - gjort 

opmærksom på, at man ville søge plantagens areal øget ved tilkøb, når rime

lige muligheder herfor forelå. 

Denne tanke er blevet positiv modtaget og har givet anledning til aktionær

udtalelser til støtte for en sådan udvidelse. 

Da en landbrugsejendom beliggende ind til plantagens vestside i forsommeren 

1985 kom til salg, forsøgte vi derfor at erhverve ejendommens jordtilliggen

de på ca. 24 tdr. land. 

Efter de samtaler, vi havde med ejendomsmægleren, er der for mig ingen 

tvivl om, at såvel vi_ som ejeren kunne have gennemført en for begge parter 

tilfredsstillende handel, hvis ikke jordbrugskommissionen havde nægtet at til^ 

lade, at ejendommens areal blev frastykket, selv om arealet skulle bruges til 

tilplantning. 

Jeg skal ikke i den anledning her gå i rette med nogen, men jeg finder dog 

anledning til at fremkomme med nogle betragtninger. 

Når fødevareproduktionen indenfor EF har .nået en sådan højde, at der i fuld 

alvor tales om nødvendigheden af at lade visse landbrugsjorder udgå af land

brugsdriften, forstår man ikke helt rimeligheden i, at det ikke var muligt 

at få den nævnte landbrugsejendom nedlagt, og arealerne udstykket til os til 

plantagedrift. 

Når vi derudover ved, at offentlighedens brug i fritiden af skove, herunder 

også plantager, er stigende, er det endnu mere uforståeligt, at en udstyk

ningstilladelse ikke kunne gå igennem. 

Vi må nu tage ad notam, at det kan blive svært at tilkøbe arealer til tilplant

ning, selv om arealerne ikke er rentable til andet brug, og selv om det vil 

være i offentlighedens interesse, at arealerne tilplantes. 

Men trods afslaget i denne sag, skal det ikke afholde os fra at prøve igen. 

Der er altid en chance for, at stemningen vender hos de bestemmende. 



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 naboplanta

gerne, Hedeselskabet, 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 medlem

mer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år. 



A/S Hovborg plantage - Beretning for 1985. 

For første gang i flere år undgik vi egentlig stormfald i 1985 

og har derfor kunnet koncentrere os om bevoksningspleje og 

og 1. gangs gennemhugning i plantagens unge bevoksninger, 

hvoraf en del er gennemhugget med maskine af typen GREMO Th. 25. 

Afsætningen af såvel tømmer som rm.effekter er gået uden prob

lemer og til jævnt stigende priser i løbet af året. 

3 
Plantagens samlede hugst blev på ialt 2.247 m . 

3 
Planhugsten lflg. driftsplanen er ansat til m 

3 
Hugsten fordelte sig med 1.268 m (56%) til tømmer og 
imprægneringsmaster. - 85Om (38%) til spånpladetræ/cellulose

træ, og med 129m (6%) til kassetræ m.m. 

3 
Hugsten er fremkommet dels ved renafdrift af gi. rødgran (1072 m ) 

3 
dels ved 1. og 2. gangs gennemhugning af ungt gran (600 m ), 

dels ved hugst af udgået eller Typograf-angrebet træ i bevoks-
3 

ningsrandene (252 m ). Og endelig havde vi d. 6. september 85 

et kraftigt blæsevejr, der heldigvis ikke gav de store skader, 

men hvor der alligevel i de eksponerede bevoksningsrande 
3 

faldt ca. 318 m , hovedsagelig tømmer. 

Endvidere er der skovet og solgt 1114 stk. juletræer, hvoraf 

de 953 stk. var Nordmannsgran-juletræer, og 7630 kg Rødgran

grønt og 3917 kg Nobilis-grønt, hovedsagelig skovet og klippet 

af køber. 

For Nordmannsgran-juletræer er der eksempelvis, alt efter 

kvalitet, opnået priser på 33 - 43 kr./løbende meter. 

Medens hugst af Rødgran-juletræer i de nærmest kommende år 

bliver minimal på grund af aldersklassefordelingen, skulle 

vores Nordmannsgran-juletræskultur på den gamle tjeneste

jord i plantagens SØ-del gerne i de kommende år give et 

pænt overskud. 

Der er i det forløbne år gentilplantet ialt 5,15 ha, svarende 

til et planteforbrug på 17.425 stk. - Herudover er der i 

eksisterende kulturer efterbedret med ialt 940 stk. planter 
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Kulturarealerne har primært omfattet de renafdrevne arealer 

i afd. 9 og 24, hvor der er gentilplantet med Rødgran, 

proveniens Westerhof og Nødebo, samt med løvtræ og lærk 

langs vejene i div. stormfaldsramte afdelinger. - Disse 

løvtræ / lærkebræmmer etableres dels som lægivere, dels 

for at give et kønnere skovbillede. 

Den samlede gentilplantningsomkostning på de renafdrevne 

arealer, hvor gentilplantningen er foretaget efter Hedesel

skabets opfuringsmaskine, har ligget på ca. 12.600 kr./ha. 

De europæiske råtræmarked har i det forløbne år været 
3 

præget af store stormfald i mellemeuropa (20 mio m ) og 

store mængder billeangrebet tømmer fra områder, hvor 

skovene er svækkede, muligvis på grund af forsuring. 

Udbuddet har nævnlig været præget af stor-dimensioneret 

tømmer, hvorimod der generelt har været mangel på småt tømmer. 

Flere større danske savværker har importeret større tømmer

partier fra stormfaldsramte områder i Tyskland, og en enkelt 

af plantagens hidtidige aftagere har dækket hele sit 

råtræ-behov i 1986 ved import af stormfaldstræ. 

På trods af de seneste års store stormfald og den meget 

omtalte "skovdød" i mellemeuropa ses der optimistisk på 

de kommende års produktionsmuligheder i forhold til efter

spørgslen. 

Den forventede stigning i forbruget af savskåret træ og papir 

op igennem 80-erne er tilsyneladende stærkt overdrevet. 

Byggeaktiviteten er i de fleste europæiske lande faldet med 

40 - 50 %, sammenlignet med, da det gik bedst i 70-erne. 

De potentielle store markeder i mellemøsten er meget tilbage

holdende med at hjemtage træ, som følge af disse landes dårlige 

økonomiske situation, affødt af faldende oliepriser. 
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Hertil kommer, at den europæiske råtræ-produktion vil stige 

stærkt i de kommende år, ikke mindst i lande som Italien - Spanien, 

Portugal og i Sydfrankrig, hvor store tilplantninger nu begynder 

at vokse ind i den produktive alder. - Men også i lande som 

Sverrig og Finland forventes hugsten at stige stærkt i de kom

mende år. Og i Tyskland på grund af den tiltagende skovdød. 

Efter de seneste års stormfald har vi herhjemme det specielle 

problem, at det store tømmer er ved at være en mangelvare, hvor

for de savværker, der ikke har omstillet sig til også at kunne 

udnytte småt tømmer i faldende længder, kan få svært ved at 

klare sig i konkurrencen. 

Den kraftige stigningstakst, tømmerpriserne var underkastet 

i 1984, gentog sig ikke i 1985. Tømmerpriserne fra sept. 84 

holdt sig således uændrede til 25. okt. 85. - Danske skoves 

Handelsudvalg og Foreningen af Danske Træindustrier holdt et 

orienterende møde om markedssituationen i august måned (15.08.85). 

Her enedes man om at udskyde prisforhandlingerne for tømmer til 

30. sept. s.å. 

Derimod enedes man på mødet om nye vejledende priser på kassetræ, 

der medførte en stigning på 5 - 15 kr./rm (1 m Rge.: 225 kr./rm). 

Pr. 28. jan. 86 er prisen på kassetræ steget med yderligere 10 

kr./rm til 235 kr./rm (diam. 12 - 35 cm, 1 m langt). 

Pr. 15. august steg prisen på Lameltræ til plus i Vejen med 5 kr./rm 

til 230 kr./rm, gældende frem til 30. sept. s.å., hvor prisen 

skulle forhandles påny. 

Ved genoptagelsen af forhandlingerne d. 30. sept. opnåedes der 

enighed om fælles vejledende priser for tømmer med stigninger 
3 

på 10 - 15 kr./m i forhold til priserne fra sept. 84. Som 

begrundelse for en ajourføring af tømmerpriserne, navnlig 

i 11 - 15 cm og 16 - 20 cm-gruppen, fremhævede man fra skove

nes side de gode alternative afsætningsmuligheder for træ i 

de nedre tømmerdimensioner. 

Der opnåedes ikke vejledende priser på Lamel-træ, hvorfor Han-

delsudvalget anbefalede en pris på 250 kr./rm, svarende til 

en stigning på 20 kr./rm i forhold til prisen fra aug. 85. 
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På grund af den store efterspørgsel på tømmer er priserne 

pr. 28. jan. i år steget med yderligere 5,3 % i forhold 

til priserne fra 25. okt. 85, men nu vejledende alene fra 

skovenes side. 

Plantagens produktion af tømmer afsættes til Hovborg savværk, 

Roust savværk, Ribe emballage, og eventuelle master til 

Grindsted Imprægneringsanstalt. 

Disse aftageres varierende krav til dimension og kvalitet 

har passet udmærket til plantagens udbud. - Desværre dækker 

Ribe emballage i år hele sit råtræforbrug gennem indkøb i 

Tyskland. - Virksomheden har hidtil været aftager til træ 

i fuld længde, der på grund af barkbilleangreb og lign. 

er mindre egnet til tømmerskæring og derfor nu er vanskeligt 

afsætteligt til andet end kassetræ med en fordyrende opskæring 

i 1 eller 2 cm stykker til følge. 

Plantagens produktion af spånpladetræ og cellulosetræ på ialt 

1252 rm er dels afsat til Engesvang Spånpladefabrik, hvortil 

plantagen har leveringsret (aktionær og obligationshaver), 

og for cellulosetræets vedkommende gennem Hedeselskabets 

Handelskontor i Viborg. 

Leveringsretten til Engesvang Spånpladefabrik har i det 

forløbne år svinget mellem 10 og 9 rm pr. 1000 kr.'s 

obligation, svarende til en årlig leveringsret til 

Hovborg plantage på ca. 1041 rm. 

De markante stigninger på cellulosetræ/spånpladetræ gennem 

hele 1984 er ikke fulgt op af yderligere prisstigninger i 

1985. - Vi fik en mindre prismæssig tilbagegang i april 1985 

på ca. 10 %, men ud over sæsonsvingninger har priser og 

efterspørgsel holdt sig på et tilfredsstillende niveau. 

Som en følge af de flerårige leveringsaftaler, Hedeselskabet 

har indgået med bl. a. de føromtalte træindustrier, er der 

til plantagen i 85 udbetalt en merpris på 2 % af gavntræ

salget. - I 1986 vil merpriser udgøre 3 %. 
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Det omfattende arbejde med at rydde op efter de sidste års 

stormfald og få arealerne gentilplantet er naturligvis 

gået forud for tiltrængte gennemhugningsarbejder i plan

tagens unge og mellemaldrende bevoksninger. - Som det 

fremgår af regnskabet for 1985 er der i afvigte år ofret 

væsentlige ressourcer på bevoksningspleje og 1. gangs 

gennemhugning, og der er i budgettet for 86 sat tilsvarende 

midler af til en videreførelse af den nødvendige stamtals-

reduktion i plantagens unge bevoksninger. 

En del af disse tyndingsopgaver er i 1985 blevet klaret ved 

indsats af en af Hedeselskabets skoyningsmaskiner, en GREMO 

TH 25. - Maskinen er selvkørende, og fælder, afkvister og 

bunkelægger de færdige effekter, - i hovedsagen som cellulose

træ. - Der er ialt skovet ca. 850 rm med denne maskine -

dels i plantagens SØ-del (afd. 4 ), - dels i plantagens 

centrale del (afd. 13 og 15) og endelig i plantagens 

nordligste del (afd. 43 og 46), - omfattende ialt ca. 15 ha. 

Skovningspriser har svinget mellem 70 og 125 kr. pr. rm, 

svarende til en besparelse i forhold til manuel skovning på 

mellem 2 og 25 kr./rm. 

I plantagens budget for 1986 er regnet med et nettooverskud 

nogenlunde svarende til resultatet for 85. - Der er regnet 

med en fortsat reduktion af den resterende, gamle Rødgran-masse, 

der er i stærk opløsning, men med hovedvægten lagt på tyndings-

hugst og bevoksningspleje. -

Klima: 

Klimamæssigt startede året med meget lave temperaturer - helt 

ned til * 26° C - i hele januar og ind i februar måned. -

Foråret og sommeren blev kølig med passende nedbør. - Den 

6. sept. fik vi en kortvarig storm, der heldigvis ikke på

førte plantagerne her på egnen større skader. 

Okt. måned blev tør og varm, og endelig blev december md. en 

af de mest nedbørsrige indenfor de sidste 100 år. 
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Normalt ligger nedbøren i december måned på landsplan på 55 mm. 

På målestationen i Slauggård plantage, der er den nærmeste 

meteorologiske station, måltes decembernedbøren til 115,9 mm. 

Den samlede årsnedbør lå her på 840 mm. 

1985 var et godt vækstår og dermed et dårligt insektår. -

Således har barkbilleangrebene i afvigte år været ret beherskede, 

og da vi løbende har ryddet op i de svækkede bevoksninger og 

dermed fjernet den overvejende del af ynglematerialet, forventer 

vi heller ikke væsentlige angreb af barkbiller i 1986. 

Det meget omtalte begreb "Skovdød" debatteres fortsat kraftigt 

i videnskabelige kredse! 

Fra Tyskland kommer meldinger om, at skaderne er stigende 

for så vidt angår løvtræer og ædelgran, men dog sådan, at den 

.alarmerende udvikling fra 1983 til 1984, for skovene taget 

som helhed, er standset! - Rødgran er den træart, der har 

det største skadede areal, ca. 1,5 mill. ha. 

Hårdest ramt er delstaterne Baden-Wurtenberg og Bayern med 

skadeprocenter op til 66 %. - De højeste skadeprocenter 

optræder i de bynære skovområder. 

De hjemlige forsøgsinstitutioner har på baggrund af de alvor

lige tidender, bl. a. fra tysk skovbrug, taget hele spørgsmålet 

op til nærmere vurdering. 

Det ligger fast, at Svovldioxyd er skadelig for plantevæksten, 

men også, at man gennem internationale aftaler nu søger at 

begrænse udslip af Svovldioxyd. Det voksende udslip af 

Nitrogen-oxyder, der opstår i forbindelse med bl.a. for

brænding af kul og olie, omdannes ved fotokemiske processer 

i atmosfæren til det planteskadelige slutprodukt OZON (0-). 
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Hvor vidt OZON koncentrationen i atmosfæren kan blive så stor, 

at den kan medføre direkte skader på træerne, vides endnu ikke. 

De eventuelle indirekte følger af luftforureningen lader sig 

endnu heller ikke gennemskue. 

Kan eksempelvis koncentrationen af frie AL-joner i basefattige 

jorder blive så høj, at nåletræer ikke kan vokse der? 

De hidtidige forsøg giver meget forskellige resultater. 

Spørgsmålet om, hvorvidt forsuring kan forhindres ved kalkning, 

undersøges også. 

De ældre skovkalkningsforsøg herhjemme er ikke anlagt for at 

give svar på dette spørgsmål, - men viser, at kalkning af 

granskov har givet øget angreb af Rodfordærver. 

På baggrund af bl. a. "Skovdøden" i Tyskland gjorde Skovstyrelsen 

i efteråret 1984 status over sundhedstilstanden i skove og 

plantager, og kom til den konklusion, at iagttagne skader 

alle kunne henføres direkte eller indirekte til dén forud

gående periodes klima. 

Der skal i denne forbindelse erindres om, at der i perioden 

1967 - 84 har været ikke mindre end 7 storme med alvorlige 

stormfald, samt at der Set. Hans aften 1984 blæste en 

kraftig vestenstorm, der gav alvorlige saltsvidninger. -

Det må heller ikke glemmes, at nedbøren i vækstperioden 

1974-78 var under middel med udpræget tørke i 1976, samt 

at nedbøren i vækstperioderne 1982 og 83 var under middel, 

samtidig med at temperaturen var over middel. 

Endelig faldt temperaturen i dec. 1981 inden for få døgn 

med næsten 3o° C! 

Plantagens maskinstation har i 1985 indtjent ialt 230.839 kr., 

hvoraf 78.769 kr. eller 34 % hidrører fra arbejdsopgaver 

i Hovborg plantage, den resterende del af indtægten er frem

kommet ved løsning af arbejdsopgaver i andre af distriktets 

plantager. - Af det totale timeforbrug på 1170 timer 
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er ca. 54 % anvendt på udslæbning af tømmer. - Resten af 

tiden er anvendt til pløjning af brandlinier, istandsættelse 

af skovveje, slåning af rabatter og rydning af kulturarealer 

for kvas. 

3 
Der er ialt udslæbt 3.629 m tømmer, svarende til en præ-

3 
station på 5.8 m /time. 

Den samlede udgift til timeløn, drivmidler, reparation og 

administration har ialt andraget 174.409 kr., d.v.s. at 

driftsoverskuddet inden afskrivninger har andraget ca. 

56.430 kr. 

Der er ikke investeret i nyt materiel i det forløbne år. 

Til vedligeholdelse af skovens huse er ialt brugt 6.831 kr., 

og den samlede husleje har andraget 22.527 kr. 

Vedligeholdelsen har omfattet: 

Maling af tag på traktorgarage og på skovfogedboligens udhus, 

ialt 3.137 kr. 

Reparation af vandværk i skovarbejderboligen "1915", 

ialt: 736 kr. 

Reparation af oliefyr og vandrensningsanlæg samt pålægning af 

vinyl på badeværelsegulv i skovfogedboligen, 

ialt: 2.981 kr. 

HEDESELSKABET 
Fyns skovdistrikt 
Skovrider L Oppermann 
Filosofgangen 20, 5000 Odense C 
TH. 09 12 36 40 
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Efter rækken af år med kraftige stormfald er det glædeligt, at vi i 1986 -

for andet år i træk - slap for stormfald af betydning. Kun 29 kbm af årets 

samlede hugst på 3.798 kbm blev vindfældet. 

Selv om det er ubehageligt, at der overhovedet vindfælles træ under de år

lige storme, kan dette næppe helt undgås, som forholdene er. 

Den samlede hugst, som i 1985 lå under hugstplanen, overstiger i 1986 hugst

planen med ca. 1.100 kbm. 

Årsagen hertil er, at mandskabet, efter at oprydningsarbejdet efter stormfaldene 

er tilendebragt, i højere grad har kunnet sættes ind på skovforbedringsarbejder 

og bevoksningspleje samt gennemhugning. 

Alene ved gennemhugningen, hvor det er så som så med den øjeblikkelige indtægts-

gevindst, er hugstplanens tal opfyldt. 

Det er i øvrigt bestyrelsens opfattelse, at gennemhugningsarbejdet skal fort

sætte også i 1987. 

Kan vi dertil undgå stormfald i endnu nogle år og slippe for den sene natte

frost, vil,der ikke gå mange år, før de sidste ar efter de tidligere stormfald 

er væk, og plantagen igen fremtræder på bedste måde. 

Den er allerede godt på vej. 

Og det er egentlig - kort sagt - det vi alle arbejder for. 



Som det fremgår af den korte beretning, der er optrykt i hæftet, og som alle 

tilmeldte aktionærer har modtaget, har selskabet i regnskabsåret 1986 opnået 

et tilfredsstillende driftsresultat. 

Det regnskabsmæssige overskud efter skat andrager for 1986 185.710 kr. 

I de senere år er der i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen gjort 

opmærksom på, at de ældste rødgranbevoksninger snart vil være skovet og så 

ikke længere kan bidrage med de hidtidige væsentlige indtægter til planta

gens drift, som de har gjort i de tidligere år. 

Dette tidspunkt må nu betragtes som værende meget tæt på. 

Det er også baggrunden for, at bestyrelsen med de enkelte generalforsamlin

gers tilslutning har søgt at konsolidere selskabet mest muligt, og derefter 

har søgt midlerne anbragt på en rimelig sikker men alligevel afkastningsmæs-

sig tilfredsstillende måde. 

Der er sikkert de, der finder, at det er en ret stor sum penge, selskabets 

egenkapital på den måde i de senere år er forøget med. 

Det kan jeg kun bekræfte. Men samtidig må det også tilføjes, at bestyrelsen 

fortsat - med generalforsamlingens tilslutning - har planer om, når mulighe

den foreligger, at erhverve areal til udvidelse af plantagen. 

Der er således fortsat brug for en konsolidering af selskabet, og dette er 

da også årsagen til, at bestyrelsen har besluttet at foreslå det regnskabsmæs

sige overskud for året 1986 fordelt med 

100.000 kr. til dispositionsfonden 

80.000 kr. til aktieudbytte, 

medens restbeløbet 5.710 kr. overføres til næste år. 

For året 1987 venter bestyrelsen en fortsat positiv udvikling med et regnskabs

mæssigt overskud stort set svarende til overskuddet i 1986. 



Mellem oprettelsen af Det Danske Hedeselskab og Aktieselskabet Houborg Plantage 

er der kun forholdsvis få måneders forskel. 

Houborg Plantage var da også den første plantage overhovedet, som tilsluttede 

sig den forstlige rådgivning og driftshjælp, som Hedeselskabet kunne tilbyde. 

Og gennem de 120 år, der er gået, har der ikke været behov for nogen direkte 

kontrakt eller skriftlig aftale om rådgivningens og hjælpens omfang eller beta

lingen derfor. 

Det samme har været gældende for de omliggende plantageaktieselskaber. 

Dette har selvfølgelig ikke været ensbetydende med, at tingene er gået på bed

ste beskub. Tværtimod. Reglerne og bestemmelserne har været der i en enkel og 

let forståelig form, som begge parter har fulgt uden vanskeligheder. 

Det mere og mere omstændige samfund, vi lever i, har formentlig været baggrun

den for, at Hedeselskabet i 1986 ønskede reglerne og bestemmelserne nærmere 

formaliseret og nedfældet i en aftale om skovforvaltning. 

Som andre af de omliggende aktieplantager har også Houborg Plantage tilsluttet 

sig denne aftale. 

Jeg skal ikke i særlig grad komme nærmere ind på aftalens enkelte punkter. 

Det, der kan interessere mest, er formentlig hvilket honorar, plantagen skal be

tale for den årlige rådgivning og hjælp, 

Allerførst er der et årligt pristalsreguleret gebyr på 9.280 kr. Dertil kommer 

en provision på 6,25% af udgiften til maskinel og på 13,25% af udgiften til manu

el entreprenørindsats samt en provision på 6,75% af indtægten ved salg af træ. 



Det er således ikke et fast årligt honorar men et honorar afhængig af udgiften 

og indtægten ved det arbejde, der er udført, og ved det træ der er solgt. 

Honoraret kan derfor være ret svingende fra år til år, og som det fremgår af 

regnskabet,har honoraret i 1986 været på 198.508 kr. 



Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger fortsat ret konstant omkring 

450. 

Helt nøjagtig, som det er opgjort ved en optælling forud for generalforsamlin

gen, er tallet 451. 

At antallet af aktionærer fra år til år er konstant er imidlertid ikke ensbe

tydende med, at der ikke sker tilgang af nye aktionærer. Tværtimod. 

Ved direkte køb, ved gave fra forældre eller bedsteforældre eller ved arv får 

selskabet hvert år nye aktionærer. 

Indenfor det seneste år har vi således fået 24 nye aktionærer. 

Jeg vil gerne her, hvor jeg har lejlighed til det, på bestyrelsens vegne byde 

de nye aktionærer velkommen som aktionærer i Houborg Plantage. 

Der er en ikke uvæsentlig forskel på årsagen til at være aktionær i et planta

geaktieselskab som Houborg Plantage og i et af de almindelige børsnoterede sel

skaber. 

Oftest ligger der en stor interesse eller en familietradition bag. 

Det medfører en større interesse om selskabet fra aktionærernes side, det ska

ber traditioner, og det medvirker til, at så mange aktionærer, som tilfældet 

er, deltager i selskabets generalforsamlinger. 

Og det giver forståelse for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at 

skulle fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere påbegyndte. 



Der er i Dagens Danmark to sager, nemlig miljøsagen og spørgsmålet om marginal

jordene, der politisk synes at optage alle partier. 

Jeg nævner dem her, da sagernes udfald i hvert fald på nogle punkter vil kunne 

få betydning for plantagen. 

Vi har tidligere kort berørt faren for den miljøødelæggende luftforurening, 

der efter de vesttyske myndigheders udtalelser har medført, at ca. halvdelen 

af Vesttysklands skovareal er kvalt af forurening eller er sygdomsramt som 

følge af de skadelige stoffer i luften. 

Det kan ikke undgå at gøre indtryk, når dagspressen med store typer skaber 

overskrifter som "SKOVEN KVÆLES" eller "FØRST DØR SKOVEN - SIDEN MENNESKET", 

selv om der ikke foreligger noget videnskabeligt bevis for rigtigheden deraf. 

De undersøgelser, som de alarmerende overskrifter har været med til at sætte 

i gang om luftforureningens korttids- og langtidsskader, er desværre ikke af

sluttet endnu. Men der synes mere og mere at være en tendens til, for Danmarks 

vedkommende i hvert fald, at konstatere, at skaderne på nåletræer ikke primært 

skyldes luftforureningen men naturlige årsager som tørke og kulde samt salt

støv, der i stormvejr blæses ind over landet fra Nordsøen. Den svækkelse, der 

derigennem sker af træerne, åbner muligheder for insekt- og svampeangreb med 

det til følge, at træerne går ud. 

Det var at ønske, at denne konstatering må blive resultatet af undersøgelserne. 

Ikke mindst fordi den luftforurening, der passerer over Danmark eller i regnvejr 

falder ned hos os som "sur regn", i højere grad stammer fra de store industri

koncentrationer i vore nabolande end fra os selv. 



Der har i 1986 været forhandlet med Jagtselskabet Houborg Plantage om indgåelse 

af en ny jagtlejekontrakt. 

Forhandlingerne er resulteret i, at der med virkning fra 1. april 1987 er ind

gået en ny kontrakt, denne gang for en 5-årig periode og med genforhandling af 

lejebeløbet efter 3 år. 

Lejebeløbet blev for 3-års perioden fastsat til 175 kr. pr. ha, en forhøjelse 

på 25 kr. pr. ha, og samtidig bortfalder plantagens tidligere andel i udgiften 

til vildtagre svarende til ca. 10 kr. pr. ha. 

Med denne aftale er vi således sikret en indtægt på ca. 87.000 kr. om året i 

den kommende 3-års periode. 

At der i kontrakten blev fastsat genforhandling af lejebeløbet i kontraktperio

den, var et ønske fra såvel vor som jagtlejerens side, da ingen af os ønsker 

ved en senere kontraktfornyelse, at det prischock, som jagtselskabet på grund af 

den kraftige inflation blev udsat for i 1981, skal gentages. 

I 1986 var det i øvrigt 75 år siden, at jagtselskabet indgik sin første kon

trakt om leje af jagt i Houborg Plantage. 

75 års jubilæet gav anledning til, at vi bladede lidt i vore gamle protokoller 

bl.a. for at se, hvilken udvikling jagtlejen har været udsat for gennem de 75 

år. 

Og selv om plantagens areal og tilstand har ændret sig gennem årene, og selv om 

prisudviklingen og inflationen har gjort sit, var udviklingen i jagtlejeindtæg

ten alligevel forbavsende. 

Da resultatet sikkert også kan have aktionærernes interesse, skal jeg tillade 

mig at nævne nogle få af tallene for at illustrere udviklingen. 



For 75 år siden var jagtlejen for hele plantagen i alt på 225 kr. pr. år. 

25 år senere, altså for 50 år siden, var lejen godt og vel fordoblet og ste

get til 500 kr. pr. år. 

Derefter steg lejen kraftigere, indtil den i 1980 udgjorde ca. 13.000 kr. 

Den største stigning i prisen er imidlertid først sket indenfor de seneste 

år. 

I 1981 forhøjedes årslejen til ca. 40.000 kr. netto, i 1984 til ca. 70.000 kr. 

netto og nu i 1987 til ca. 87.000 kr. netto. 

Indtægten ved jagtudlejen er derfor nu, som det også har været tilsigtet, ble

vet en ikke uvæsentlig indtægtskilde på et tidspunkt, hvor nettoindtægten ved 

skovning er faldende. 

Det er blevet en indtægtskilde, der bør bruges men ikke misbruges, og besty

relsen har derfor meget nøje overvejet på hvilket indtægtsniveau, lejen skul

le fastsættes. 

Overvejelsen blev ikke lettere af, at vi gerne ønskede at beholde jagtselska

bet som lejere, samtidig med at vi ønskede en ikke uvæsentlig forhøjelse af 

lejeindtægten. 

Fra bestyrelsens side er vi derfor tilfredse med, at det 75 år gamle samarbejde 

kan fortsætte. For det er ikke uden betydning for plantagen og dens drift, hvem 

der er lejere af jagten i plantagen. 

Jeg har tidligere på en generalforsamling omtalt det udbytte, jagtselskabets 

medlemmer har haft på deres jagter i plantagen. 



Det kan være anledning til i denne forbindelse - også for at vise, 

at jægerne ikke er folk, der skyder alt ned for fode - at oplyse 

jagtudbyttet i 1986: 

Der er ifølge jagtrapporten skudt 

13 stk. råvildt, 

14 stk. harer, og 

1 ræv. 

I alt 28 stk. vildt. 



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 naboplanta

gerne, Hedeselskabet, 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 medlem

mer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år. 



A/S Hovborg plantage - Beretning for 1986, 

Arbejdet i Hovborg plantage har i det forløbne år været koncentreret 

om bevoksningspleje og gennemhugning af plantagens unge bevoksninger, 

hvor en væsentlig del af arbejdet er blevet udført med skovningsmaski-

ne; -

Herudover er afviklingen af den gamle rødgran i plantagens centrale 

del fortsat som planlagt uden at vi i det forløbne år har været gene

ret af stormfald eller andre væsentlige klimaskader.-

Afsætningen af tømmer og RM. - effekter er gået knapt så glat som 

i de nærmest foregående år, og for så vidt angår 2. halvdel af 86, 

til vigende priser. 

3 
Plantagens samlede hugst blev på ialt: 3.798 m , mod en planhugst 

3 
iflg. driftsplanen på ca. 2.4oo m . 

Hugsten fordelte sig med 1.114 m (29%) til tømmer og imprægnierings-
3 

master- 2.3o2 m (61%) til spånpladetræ/cellulosetræ, 
3 

og med 382 m (lo%) til kassetræ og lameltræ m.m.. 

I forhold til sidste års hugst er tømmerandelen næsten halvveret og 

andelen af RM - træ fordoblet.-

Hugsten er fremkommet dels ved renafdrift af ca. 2 ha gi. rødgran i 
3 

afd. 7 og 9, hvor der blev skovet godt 95o m ,dels ved 1. og 2. gangs 
3 

gennemhugning af diverse afdelinger med ca. 2.7oo m ; og endelig ved 
3 

hugst af tørt og udgået træ i bevoksningsrandene, ialt ca. 14o m . 

Endvidere er der skovet og solgt 682 stk. juletræer, hovedsagelig 

Nordmansgran, og klippet 3.999 kg, Nobelisgrønt og 2.74o kg Rød

grangrønt . 

For Nordmannsgran juletræer opnåedes eksempelvis en gennemsnitspris 

på godt kr. 46,oo pr. stk, for Nobilisgrønt kr.4,32 pr. kg., og for 

Rødgrangrønt: kr. o,56 pr. kg. 

Der i det forløbne år gentilplantet ialt: 6.o2 ha, hvortil er brugt 

ialt* 18.o9o planter. - Herudover er der i eksisterende kulturer ef-

terbedret med ialt 5lo planter. 



Kulturarealerne har omfattet afdrevne arealer i afdelingerne 

4 - 7 -9- 24 og 35 (afdrifter fra 85) hvor der dels er gentil

plantet med Rødgran, Proveniens Westerhof, samt med Eg og Lærk 

langs med vejene, og i afd. 4 og 35 med Sitkagran, Proveniens 

Queen Charlotte Island.-

Den samlede gentilplantningsomkostning på de renafdrevne area

ler, hvor tilplantningen er foretaget efter Hedeselskabets plant-

ningssystem, har ligget på ca. kr. 12.ooo/ha. 

Verdensmarkedsprisen for savskåret nåletræ viste i løbet af 1986 

en vigende tendens og medførte i 2.halvår af 1986 krav fra træin

dustrien om lavere råtræpriser. - Denne udvikling forstærkedes af 

den faldende svenske kronekurs overfor danske kroner.-

Tømmermarkedet var præget af savværkernes stadig dårligere øko

nomi og den stigende konkurrance fra importeret, savskåret nåletræ. -

Ved prisforhandlinger d. 28. januar 1986 opnåedes der således ik

ke enighed om fælles vejledende priser, men på baggrund af den fort

satte efterspørgsel på de mindre tømmerdimensioner anbefalede 

Dansk Skovforening imidlertid sine medlemmer at man solgte til 

priser der lå 5,3% over priserne fra okt. 1985. - (Tømmer kl. B. 
3 

21 - 25 cm.: kr. 41o/m ). - Prisforhandlinger sidst i juni 86 
(26. juni 86) giver ikke anledning til en ændring i skovenes 

holdning.-

Efterhånden bliver dog selv de største og mest veldrevne savvær

kers Økonomi så anstrengt, at skovene, fra sidst i aug. 86 må 

gå tilbage til priserne fra okt. 1985. - ved prisforhandlingerne 

i januar i år enedes man om fælles vejledende priser der rummer 

et prisfald på yderligere 5%, og prisspændet mellem klasse A og B, 

og B og C, der hidtil har ligget på lo%, forøges til 12.5%. -

3 
Prisen på tømmer, kl. B., 21-25 cm, ligger nu på: kr. 375/m . -

Prisen på Lameltræ til Plus i Vejen har gennem det meste af 1986 

ligget på kr. 26o/RM., men påvirket affaldende tømmerpriser, måtte 

skovene i november måned først acceptere et prisfald på kr. 8/RM, 

og fra januar i år et yderligere fald på kr. 15/RM til:kr.237/RM. 



Interessen for Kassetræ og Emballagetræ har i årets løb været stærkt 

faldende, og flere emballagetræ -skærende virksomheder har indstillet 

hjemtagning af råtræ, idet opskæring af dansk Råtræ.ikke kan konkurrere 

med bl.a. importeret polsk skåret træ. - Prisen på kassetræ har gen

nem hele 1986 "været vejledende, alene fra skovenes side, og ligget 

på: kr. 235/RM. for l.m. kassetræ af Rødgran, 12 - 35 cm top. - ved 

prisforhandlingerne i januar i år, konstateredes også her et pris

fald, idet der opnås enighed om fælles vejledende priser,der ligger 

ca. kr. 15 lavere pr. RM. (kr. 22o/RM. for l.m. Rgr.kassetræ)-

Det eneste effekt der har haft en positiv prisudvikling er 3 m. 

cellulosetræ, hvor prisen gennem 1986, når ses bort fra det sædvan-
3 

lige sæsontillæg (kr. 15/m ) i efterårsmånederne, er steget med små 

kr. lo, for ved årets udgang at ligge på kr. 176/RM. for Rødgran -

Cellulosetræ. -

Plantagens produktion af Spånpladetræ og cellulosetræ på 

ialt 3.543 RM er dels afsat til Engesvang Spånpladefabrik hvor

til plantagen har leveringsret (aktionær og obligationshaver) og 

for cellulosetræets vedkommende til Hedeselskabets Handelskontor i 

Viborg. -

Leveringsretten til Engesvang Spånpladefabrik har i det forløbne år 

svinget mellem lo og 12 RM pr. looo kr's obligation, svarende til en 

årlig leveringsret for Hovborg Plantage på ca. 1.194 RM. 

Selv om behovet for savskåret træ vil være stigende på det europæ

iske marked i 1987, kan der næppe forventes bedre råtræpriser i 1987. -

Russisk og Canadisk trælast vil fortsat påvirke markedet i negativ 

retning. 

1986 - Sæsonen for Grangrønt og juletræer var præget af en øget ef

terspørgsel på Nobilis - klippegrønt. - Priserne fulgte de vejleden

de priser og lå for de ædlere granarter(Nobilis og Nordmansgran) i 

den Øverste halvdel af prisspændet. - Tæt op mod jul var markedet 

dog dækket, og grossisterne brændte inde med både Nobilisgrønt og 

Nordmannsgran - juletræer. - Til trods for et stadig større marked, 

for juletræer i europa, faldt gennemsnitsprisen for Nordmannsgran 

juletræer med ca. kr. 2,oo., bl. a. på grund af en stærkt stigende 

egenproduktion i de lande vi eksporterer til.-



4. 

I lighed med sidste år er der, som det fremgår af Regnskabet, ofret væsent

lige udgifter på bevoksningspleje og 1. gangs gennemhugning, og der er 

i budgettet for 1987 sat tilsvarende midler af til en færdiggørelse af 

dette arbejde, der i nogen grad måtte sættes i bero i stormfaldsårene, 

men hvor dette efterslæb nu er ved at være indhentet bl.a. takket være 

indsats af Hedeselskabets skovningsmaskiner. - Der er i det forløbne 

år skovet ca. 8oo RM med maskine. ' 

I plantagens budget for 1987 er regnet med et Nettooverskud svarende 

nogenlunde til Resultatet for 86. -

Der er regnet med en fortsat reduktion af den resterende, gamle Rød -

gran-masse, men som sagt med hovedvægten lagt på gennemhugning af 

unge bevoksninger og bevoksningspleje. 

Ser vi tilbage på det forløbne års Klima,så blev vinteren 85/86 kold med 

en gennemsnitstemperatur for februar der lå 5° C under normalen.-

Forårets kolde, udtørrende blæst, resulterede i rødsvedne nåletræer 

i udsatte bevoksningrande. - Mange årsskud på f.eks. Rødgran, Omori-

kagran og Douglasgran fik i vinterens løb røde nåle som senere faldt 

af, og udspringet af især Ask, men også Eg, Birk og Rødel var præget 

af vinterskader. - Den voldsomme blæst d. 16 -17 maj, netop hvor Bøgen 

var sprunget ud, kom til at præge de vestvendte bevoksningrande, hvor 

Bøgen stod med brune, visne blade langt hen på sommeren; -

Nedbørsmæssigt startede året med et nedbørsoverskud. - Februar var 

ualmindelig tør, og forår og sommer blev kølige, med mangel på ned

bør. -Selv om vi i årets sidste måneder fik et beskedent nedbørsover

skud, formåede det ikke at modvirke begyndende tørkeskader i de ældre 

Rødgransbevoksninger. -

På målestationen i Slauggård plantage, der er den nærmeste metereo-

logiste station, måltes den samlede årsnedbør til: 811 m.m. 

(1985: 84o m.m.). 

Vinterskader på Nordmansgran, som vi har oplevet dem dé seneste år, 

gentog sig igen i 1986 på grund af det kolde og blæsende vintervejr 

(85/86). - Skaderne giver sig udtryk ved nålefald og rødfarvning af 

års skuddene.-



Den forbedrede sundhedstilstand i vore ældre Rødgransbevoksninger 

på grund af.de sidste 2 års rigelige nedbør, har formentlig været 

medvirkende til, at Barkbillesituationen i forsommeren 1986 udviste 

en generel bedring. - De ret tørre sommermåneder ændrede ikke væsent

ligt ved dette billede, selv om vi fik en del sene Typografangreb sidst 

på sommeren. - Det er kun at håbe, at de lave kuldegrader i den netop 

overståede vinter har Øget dødeligheden blandt billerne.-

Vinterkulden har derimod sandsynligvis været en medvirkende årsag 

til Jettebarkbillens (DENDROCTONOS MICANS) angreb på Sitkagran, 

hvor især ældre bevoksninger kan være svækkede.-

Frygten for, at nedskæring til flisning skulle virke fremmende på 

Barkbilleangreb af især Calcografen.y har ikke holdt stik, formentlig på 

grund af bevoksningernes gode sundhedstilstand. - Vi har i hvert 

fald ikke haft problemer i forbindelse med nedskæring til senere 

flisning.-

Skovstyrelsen har i lighed med de to foregående år ladet foretage en 

bedømmelse af sundhedstilstanden i statsskovene. - Sundhedsmæssige prob

lemer findes som i de tidligere år navnlig i bevoksninger der har væ

ret berørt af stormfald, og disse vil præge skovbilledet i endnu nog

le år. -

Tilstanden i nogle mellemaldrende og ældre Sitkagran bevoksninger kan 

som sagt give anledning til bekymring, idet denne granart befinder 

sig i en svækkelsestilstand som følge af de sidste års stærke vinter

kulde. 

Mange opknebne, og svagt huggede fyrrebevoksninger er angrebet af 

Fyrrens Knop- og grentørre (Crumenula Pinia) - en svampesygdom 

der navnlig angriber Østrigs fyr, men som også er almindelig på diverse 

fyr - og granbevoksninger. -

Sundhedstilstanden i nåletræsbevoksninger iøvrigt, og herunder de 

overfor luftforurening følsomme ædelgranarter, adskiller sig ikke 

væsentligt fra det normale, og der er således heller ikke i 86 fundet 

holdepunkter for den antagelse, at luftforurening i nævneværdig grad 

skulle have bidraget til skovenes nuværende tilstand. -

http://af.de


Ud over udgifterne til den primære drift, er der til vedligeholdelse 

af Hovborg Plantages huse brugt ialt: kr. 39.446,oo. 

Af større vedligeholdesarbejder kan nævnes: 

Renovering af køkkenet i"Arbejderboligen 1915": kr. 16.o59,oo 

Udvendig maling af det "Gule Hus": kr. 12.286,oo-

og reperation og maling af maskinhuset: kr. 5.849,oo 

Den samlede huslejeindtægt for skovfodbolig og de to skovarbejder

boliger har andraget: kr. 26.662,oo 

Plantagens traktor har i 1986 indtjent ialt: kr.235.872,oo, 

hvoraf kr.91.1o5,oo eller 38% hidrører fra arbejdsopgaver i 

Hovborg Plantage, og den resterende del af indtægten er fremkom

met ved løsning af arbejdsopgaver i andre af distriktets plantager. -

Af det totale timeforbrug på 117o timer er 58 % anvendt på ud-

slæbning af tømmer, resten af tiden er anvendt til pløjning af brand

linier, istansættelse af skovveje, slåning af rabatter og rydning af 

kulturarealer for kvas. -

3 
Der er ialt udslæbt 4.195 m tømmer, svarende til en præstation 

3 
på 6,2 m /time. 

Den samlede udgift til aflønning af maskinfører, drivmidler, repera

tion og administration har ialt andraget kr. 248.761,oo. d.v.s. at 

driftsoverskuddet inden afskrivninger har andraget ./. kr. 12.889,oo 

I den samlede udgift indgår ca. kr. 75.ooo,oo der er anvendt til 

renovering af TRAKTOREN (gearkasse - styretøj - liftarme- bremser

bund) . - med denne hovedreperation skulle traktoren kunne udfylde 

sin mission nogle år endnu, idet bestyrelsen har besluttet at ind

skrænke dens aktionsradius så den primært kun betjener Hovborg og 

Høilund Søgård Plantager. -


