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Bestyrelsen.

Efter rækken af år med kraftige stormfald var vi på ny i 1987 - for tredie
år i træk - i den heldige situation, at vi i plantagen slap for stormfald
af betydning. Kun 32 kbm af årets samlede hugst på 4.143 kbm blev vindfældet.

Selv om det er ubehageligt, at der overhovedet vindfældes træ under de årlige storme, vil det næppe helt kunne undgås.

Af den samlede hugst i plantagen i 1987 er ca. 2.400 kbm træ, der er fældet
under gennemhugning. Det er en ret betydelig træmængde, der er fremkommet
på denne måde, og den svarer næsten til, hvad der efter den tidligere udarbejdede hugstplan skulle hugges i 1987.

Bestyrelsen har imidlertid fundet det nødvendigt at fremme gennemhugningsarbejdet, der sammen med anden bevoksningspleje næsten var gået helt i stå
i årene med de store stormfald.

Gennemhugningsarbejdet vil derfor også blive fortsat i 1988, hvor man så
påregner at blive helt færdig med første gennemhugst.

Selv om det er så som så med den øjeblikkelige indtægtsgevindst ved første
gennemhugst, er der ingen tvivl om, at det er et nødvendigt arbejde, der
på længere sigt vil vise sig at være en god investering.

Der er i 1987 også på anden måde gjort et stykke arbejde for at forbedre
plantagens hele tilstand. Jeg tænker her på den bevoksningspleje og andet
forbedringsarbejde, som er udført.

Og selv den for de fleste så dårlige sommer i 1987 har med sin rigelige
nedbør uden tvivl været til gavn for plantagens bevoksninger.

Desværre har nedbøren, der fortsatte ind i 1988, samtidig medført, at vejene i plantagen flere steder blev stærkt opkørte og næsten ufremkommelige
efter de store lastbilers passage ved afhentning af træeffekter.

Som det fremgår af den korte beretning, der er optrykt i hæftet, og som alle
tilmeldte aktionærer har modtaget, har selskabet i regnskabsåret 1987 opnået
et efter forholdene tilfredsstillende driftsresultat.

Det regnskabsmæssige overskud efter skat andrager for 1987 225.144 kr.,
hvilket er lidt mere end påregnet ved generalforsamlingen i 1987.

I de senere år er der i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen gjort
opmærksom på, at de ældste rødgranbevoksninger snart vil være skovet og
derefter ikke længere kan bidrage med de hidtidige væsentlige indtægter til
plantagens drift, som de har gjort i de tidligere år.

Det tidspunkt er nu kommet.

Endnu står der 600 m 3 af disse store næsten 100 år gamle træer. Men inden
efterårsstormene er det hensigten at lade dem fælde. De har udtjent, og faren for stormfald er for stor til, at fældningen kan udsættes.

Da bestyrelsen fortsat - med generalforsamlingens tilslutning - har ønske
om, når muligheden foreligger, at erhverve areal til udvidelse af plantagen,
er der stadig et behov for en konsolidering af selskabet.

Dette er da også årsagen til, at bestyrelsen har besluttet at foreslå det
regnskabsmæssige overskud for året 1987 fordelt med
100.000 kr. til dispositionsfonden
80.000 kr. til aktieudbytte,
medens restbeløbet 45.144 kr. overføres til næste år.

Ved den seneste offentlige årsregulering pr. 1. januar 1988 af plantagens
ejendomsværdi er kontantværdien fastsat til 7.870.000 kr.

Det synes at være en høj vurdering, selv om der er eksempler på, at en
plantage af ca. samme størrelse som Houborg Plantage har kunnet sælges
for 8 millioner kr.

Baggrunden for den høje vurdering er formentlig også, at skove og plantager - store som små - på vurderingstidspunktet har været genstand for en
vældig efterspørgsel og er blevet handlet til toppriser.

Det må være et investeringsbehov eller et ønske om uanset prisen samtidig
med plantagen at erhverve de herligheder, såsom jagten der følger med,
som har presset købspriserne og dermed også vurderingerne i vejret.

I hvert fald er det sikkert, at regulær skovdrift ikke kan blive nogen
forretning efter et køb til disse toppriser.

Med plantagens beliggenhed i Holsted kommune og med selskabets hjemsted
samme sted er det naturligt, at vi føler en tilknytning til lokalområdet.

Det, vi kan bidrage med, er den beskæftigelse og de lønninger, der udbetales for arbejdet i plantagen.

Og det er de skatter, vi som ejendomsskat og som aktieselskabsskat skal
betale. Desværre kun, at staten tager langt hovedparten heraf.

Men også på anden måde har vi fra tid til anden ydet vort bidrag. Derfor
var det også naturligt, at vi fandt anledning til at støtte den i 1987
stiftede HOLMEÅDALENS TURISTFORENING ved at tegne selskabet som medlem
deraf.
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Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger fortsat ret konstant omkring
450.

Helt nøjagtig, som det er opgjort ved en optælling forud for generalforsamlingen, er tallet 45 5-

At antallet af aktionærer fra år til år er konstant 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.

Indenfor det seneste år har vi således fået 31 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 plantageaktieselskab som Houborg Plantage og i et af de almindelige børsnoterede selskaber.

Oftest ligger der en stor interesse eller en familietradition bag.

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

På tidligere generalforsamlinger har såvel skovrider Oppermann som jeg
under vor aflæggelse af bestyrelsens beretning gjort opmærksom på de
ødelæggelser - populært kaldet SKOVDØD - af skovarealer, der finder
sted især i det sydlige udland.

Vi har samtidig anført, at skaderne på nåletræer i Danmark formentlig
for hovedpartens vedkommende har naturlige årsager som tørke og kulde
samt saltstøv, der i stormvejr blæses ind over landet fra Nordsøen,
hvorefter der åbnes muligheder for insekt- og svampeangreb med det til
følge, at træerne går ud.

Men vi har selvsagt ikke kunnet afvise, at også luftforureningen kan
være en medvirkende årsag, da der ikke foreligger noget nærmere videnskadeligt bevis herfor.

Med millionstøtte fra bl.a. EF er der nu startet et internationalt forskningsprojekt, der skal søge at klare nogle af problemerne omkring den såkaldte skovdød.

Den seneste danske rapport om "De danske skoves sundhedstilstand" konstaterer, at sundhedstilstanden generelt er blevet bedre i 1987 i forhold
til året før, samt at det ikke synes grund til hos os at frygte en pludselig omfattende skovdød.

Bedringen i 1987 tilskrives fra visse forskeres side den megen regn,
der praktisk talt har vasket giftstofferne af nåle og blade, hvorfor de
forudser alvorlige skader, såfremt sommeren 1988 bliver varm og tør.

Det er derfor fortsat vanskeligt, inden der foreligger en nærmere videnskabelig rapport, at tage stilling til spørgsmålet, men indtil en sådan
foreligger, må vi holde os til de udmeldinger, der er kommet fra Skovog Naturstyrelsen i rapporten om "De danske skoves sundhedstilstand"
og glæde os over den bedring der generelt er sket i 1987.

Gennem de senere år er der sket en ikke uvæsentlig forøgelse af fritidsfolkets brug af naturen og herunder også af de menneskeskabte plantager.

Hvor brugen er stærkest, sker der en ikke ubetydelig nedslidning, som det
kan tage år at rette op. Samtidig sker der i områder med dyr, at disse
bliver sky og stressede og for en kortere eller længere tid skræmmes bort
fra området.

Hvordan dyrene forholder sig har hidtil mest været en trossag hvilende
på mere eller mindre sikre erfaringer, men en undersøgelse foretaget af
Vildtbiologisk Station og publiceret i 1987 bekræfter opfattelsen.

Undersøgelsen, der omhandler de umiddelbare reaktioner hos krondyr i Oksbølområdet, når de udsættes for bl.a. orienteringsløb, viser, at stærke
forstyrrelser fra menneskers side medfører, at dyrene bliver skræmte,
forskrækkede og stressede.

En plantage som Houborg Plantage har såvel nogle lovbestemte som nogle
moralske forpligtelser til at tage sin del af fritidsfolkets brug af plantagerne.

Disse forpligtelser påtager vi os også i muligt omfang og uden beklagelse,
så længe der vises fornøden hensyntagen fra den anden side.

Men der er en grænse for, hvor langt vi kan strække os, når der f^eks.
ønskes afholdt orienteringsløb i plantagen.

Og der er et hensyn at tage til det jagtselskab, der har lejet jagten i
plantagen.

Hvis nogen derfor hører beklagelser over, at vi i 1988 efter aftale med
jagtselskabet kun har fundet at kunne åbne plantagen for et af de træningsløb, Orienteringsklubben Esbjerg har ønsket henlagt til Houborg
plantage, kender de nu på forhånd baggrunden herfor.

I dette jubelår, hvor man fejrer 400 året for Christian den Fjerdes tronbestigelse og 200 året for Stavnsbåndets ophævelse, er der et jubilæum,
vi ikke må overse.

Det er i disse dage - helt nøjagtig den 4. juni - 200 år siden, at beslutningen om den første jyske hedeplantage blev truffet af Christian den Syvende i en kongelig forordning med ordene:
"Et forsøg foretages til skovs anlæg og plantning på dertil tjenlige
strækninger i Alheden i Jylland — " .

Det væsentligste for dette forsøg, som dermed blev igangsat, var muligheden for at skaffe læ for de første spæde anstrengelser for at opdyrke heden og knap så meget interessen for at skabe skov.

Nu i 200-året for den første jyske hedeplantage arbejdes der igen fra
statens side med planer om nye skovplantninger i Danmark. Det sker blandt
andet med forslaget til en ny skovlov og med forslag til naturdpretning
og statslig skovtilplantning.

Nu er det ikke for at skabe læ for opdyrkning af heden, men især tankerne om en marginalisering af dele af landbrugsjorden for at begrænse landbrugsproduktionen i EF, der har sat skub i planerne om nye skove i Danmark og de muligheder, der dermed åbnes for friluftslivet, dyre- og plantelivet og variationerne af landskabet.

Jeg nævnede før ordet JUBILÆUM og bør derfor nok samtidig gøre opmærksom på, at Houborg Plantage den 24. november 1991 kan fejre 125 års jubilæum.

Da der endnu er godt 3 år til jubilæet, har bestyrelsen indtil nu dog kun
ganske let berørt spørgsmålet om, hvorledes dagen kan markeres.

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 J
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, 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 medlemmer og til revisorerne for et godt samarbejde i det forløbne år.

A/S Hovborg plantage

- Beretning for 1987.

Plantagen har i det forløbne år været forskånet for egentlige
stormfald eller generende klimaskader, og vi har derfor kunnet
koncentrere os om gennemførelsen af de budgetterede gennemhugningsarabejder i unge nåletræbevoksninger, samt fortsætte afviklingen af den gamle Rødgran i plantagens sydøstlige del. - Hvor
terræn, og bevoksningsforhold har tilladt det, er udtyndingsarbejdet udført med skovningsmaskine. Plantagens samlede hugst blev på ialt:4.143 m 3 , (Planhugst: 2.600
m 3 ) eller godt 800 m 3 mere end budgetteret, - 09 ckal bl.a. seo i
ngr" 19-&-7, har vaprph nflHaay±_Jr.ll al- a f v i k l e

nn ntcirro dol ..TI.£- den

g4-.—Rødgranroa-s-s-e—end først planlagt, -^Æo-g—a-t—n-å—budgetroå-let.
Hugsten fordelte sig med:
1.392 m 3 (34%) til tømmer
2.473 m 3 (60%) til cellulosetræ/spåntræ
278 m 3 ( 6%) til kassetræ/lamel m.rn.
Hugsten er fremkommet dels ved renafdrigt af ca. 6 ha, primært
gi. Rødgran i afd. 4-7-8 og 9, samt mellemaldrende Sitka og Rødgran i afd. 14a og 2 f m.m., hvor der ialt blev skovet 1.646 m 3 ,
dels ved 1 og 2. gangs gennemhugning af div. afdelinger, navnlig
i Risbøl stykket og i plantagens sydlige del, med ca. 2.452m3
dels ved hugst af udgået træ og vindfæller i bevoksningsrande,
ialt 45 m 3 .
Endvidere er der skovet 1.458 stk juletræer, næsten udelukkende
Nordmannsgran, og klippet 5.770 kg Rødgrangrønt og 2.600 kg
Nobilisgrønt.
For Nordmannsgran juletræer opnåedes en gennemsnitspris på: kr.
36,80/stk for Nobilisgrønt: kr. 4,29/kg og for Rødgrangrønt:
kr. 0,55/kg. Der er i det forløbne år gentilplantet ialt:3,5 ha. hvortil er
brugt ialt: 12.506 planter. - Herudover er der til efterbedring i
eksisterende kulturer anvendt: 4.575 planter.
Kulturarealerne har omfattet afdrevne arealer i afdelingerne 79-14-34 og 45, hvor der dels er gentilplantet med Rødgran (Proveniens Westerhof Elite), og i afd. 14, 34 og 45 med Sitkagran,
proveniens Rye Nørskov og Queen Charlotte Island. -
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Gentilplantningsomkostninger på de renafdrevne arealer har ligget
på ca. kr. 15.000 . 00/ha.
Råtræpriserne har generelt været faldende siden efteråret 86, og
flere af skovens produkter har i perioder været vanskelige at afsætte .
Den svenske krones faldende værdi, og den hermed øgede konkurrance fra importeret svensk trælast har været en væsentlig årsag
hertil! -Tømmermarkedet var således i 1. halvdel af 87 meget
trægt - savværkerne tærede på deres råtrælagre - og først efter
at tømmerpriserne faldt midt i maj måned, kom der igen gang i
salget! -Det er navnlig de store savværker der har været de mest
købelystne i deres bestræbelser for at sætte sig på råtræmarkedet
og udkonkurrere de mindre værker. - For at øge konkurrenceevnen
er de store værker også igang med en modernisering og rationalisering bl.a. inden for områder som elektronisk opmåling af tømmerstokkene og udbygning af trætørringsfaciliteterne. -ved prisforhandlingerne i januar måned 87 enedes Danske Skoves Handelsudvalg og Træindustrien om fælles vejledende Tømmerpriser der indebar et prisfald i forhold til priserne fra august 1986, på 5%,
samtidig med, at prisspændet mellem klasse A og B, og klasse B og
C, der hidtil har ligget på 10%, øgedes til 12,5%. Som flg. af et
stort udbud af råtræ og de vanskelige afsætningsforhold for savskåret træ, enedes skovene og træindustrien d. 19. maj 87 om et
yderligere prisfald på 7,5% - Samtidig forhøjedes aflægningsgrænsen indtil videre, fra den hidtidige 8 cm top, til 10 cm i
top diameter. I januar i år (25. jan.88) faldt tømmerpriserne yderligere 2,9%
på g.a. faldende priser på flis til celluloseindustien. - Dettebetød en yderligere forværring af savværkernes anstrengte, økonomiske situation, idet flis er et væsentligt biprodukt fra savværkernes produktion af savskåret træ. Påvirket af faldende tømmerpriser faldt prisen på LAMELTRÆ til
PLUS i Vejen i januar 87, med kr. 15,00/Rm., til kr. 237,00
pr. Rm. - Ved prisforhandlingerne i juni måned opnåedes ikke
enighed om fælles vejledende priser, og Handelsudvalget anbefalede skovene at sælge til: kr. 225,00/Rm. - Da Plus i Vejen havde
vanskeligt ved at dække sit råtræbehov, blev prisforhandlingerne
genoptaget d. 30. sept. og man enedes om en fælles vejl. pris
på: kr. 235,00/Rm., altså en prisstigning på kr. 10,00/Rm.-
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Ved årsskiftet 86/87 havde flere producenter af Kassetræ og Emballagetræ indstillet hjemtagning af dansk Råtræ, idet opskæring af dansk træ ikke kunne konkurrere med eks. vis importeret
polsk, skåret træ. Ved forhandling om Kassetræpriser i januar måned 87, konstateres
der også her et prisfald, idet der opnåedes enighed om fælles
vejl. priser der lå ca. kr. 15,00 lavere pr Rm., end hvad der var
opnået for Kassetræ gennem det meste af 1986! Prisforhandlingerne blev genoptaget den 2. juni 87, hvor træindustrien ønskede gennemført tilsvarende prisreduktioner som var
opnået på Tømmer. - Der opnåedes ikke enighed, idet skovene kun
ville gå med til et prisfald på kr. 10,00 pr Rm. og priserne
blev derfor kun vejledende alene fra skovenes side (kr. 210,00/Rm
for 1 m. Kassetræ, Rgr.). Ved nye prisforhandlinger i jan. i år opnåedes heller ikke enighed, selv om prisen på tømmer som nævnt faldt yderligere m.
2,9%, og Handelsudvalget anbefalede at handle til uændrede priser. -Det eneste effekt der ikke er faldet i pris, er Cellulosetræ, hvor prisen i 1987, når ses bort fra det sædvanlige sæsontillæg (Sv.kr. 15,00 /m 3 ) i efterårsmånederne, er steget med godt
kr. 15,00/Rm, for ved årets udgang at ligge på, for eks. vis 3mcellulosetræ, Rødgran,:kr. 194,00/Rm.
På det seneste er der imidlertid også opstået problemer i forb.
m. afsætningen af cellulosetræ, idet det skandinaviske marked
for tiden er præget af for store råtræmængder, navnlig af Rødgran!
Årsagerne hertil er flere:
De svenske skoves produktion af cellulosetræ er
gode priser på dette effekt.-

steget.

grundet

Den reducerede savværkskapasitet i Skandinavien er årsag
til, at en stigende %del af de mindre tømmerdementioner
aflægges som Cellulosetræ.
De cellulosefabrikker der anvender en
Nåletræ i deres produkter anvender en

blanding
stigende

Og endelig importerer svenske cellulosefabrikker
omfang billig træflis fra oversøiske lande.

af Løv- og
Løvtræandel.
i

stigende
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Plantagens produktion af cellulose- og spånpladetræ på ialt:
3.805 Rm. er dels solgt til Hedeselskabets Handelskontor, og
dels til Engesvang Spånpladefabrik hvortil plantagen har leveringsret (aktionær og obligationshaver).
Leveringsretten til spånpladefabrikken i Engesvang har i det forløbne år svinget mellem 10- og 9 Rm. pr. kr. 1.000,00 obligationer svarende til en årlig leveringsret for Hovborg plantage på
1.084 Rm. Alt i alt kan der

næppe

forventes

bedre

Råtræpriser

i

1988!

1987 - sæsonen for qrangrønt og juletræer har været præget af
tilfredsstillende efterspørgsel, og salget er foretaget til
af pyntegrøntsektionen udsendte, vejledende priser. -

en
de

På grund af vanskelighederne på Nobilismarkedet i 1986, var der i
starten af 87-sæsonen en vis tilbageholdenhed fra Grosisterne
side, idet man håbede på at kunne presse priserne. - Ved ikke at
udbyde større partier end man havde købere til,lykkedes det imidlertid skovene at undgå prisfald. Efterspørgslen på Nordmannsgranklip har ligeledes været god, og det
gælder også interessen for korte gran til kirkegårdskækning, en
vare der har kunnet klippes på træer der har været uegnet til juletræer på g.a. klimaskader. På juletræssiden har efterspørgslen
på prima Nordmannsgranjuletræer, og den bedre del af sekunda
træerne, været stor, idet det har været vanskeligt at dække efterspørgslen på Nordmannsgranjuletræer på grund af de seneste års
klimaskader.
Markedet for Rødgranjuletræer var
svagt faldende priser. -

præget

af

overproduktion

og

Der er i afvigte år ofret et ret væsentligt beløb på 1. og 2.
gangs gennemhugning og bevoksningspleje (ca.330.000) og i budgettet for 1988 er afsat ca. kr. 200.000,00 til dette arbejde.
Manglende gennemhugning, primært opstået på g.a. oparbejningen af
de store stormfald fra 1981 - 84, skulle herefter være indhentet. I indeværende års budget er ligeledes regnet med at
ca. 700 m 3 gi. Rødgran afvikles, og hermed forsvinder
af skovens 100 - årige kæmper! I plantagens budget for 1988 er regnet
(203.000) der ligger under halvdelen af

de
de

sidste
sidste

med et nettoresultat
resultatet for 1987!

Ud over udgifterne til den primære drift, er der til vedligeholdelse m.m. af plantagens huse brugt ialt: kr. 15.763,00.
Af større vedligeholdelsesarbejder vedr. "Arbejderboligen 1915"
kan nævnes:
Tilslutning til kommunalt vandværk: kr. 4.450,00
Opsætning af nye olietank:
kr. 3.562,00
Husets el delt i to grupper:
kr. 1.410,00
Der er ikke afholdt større vedligeholdesarbejder på skovfogedboligen og
"Det Gule Hus". -

r
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Plantagens traktor har i 1987 indtjent ialt:kr.l52.968,00, hvoraf
kr.102.156,00 eller 66% hidrører fra arbejdsopgaver i Hovborg
plantage, medens den resterende del af indtægten hidrører fra opgaver løst for Høilund Søgård plantage. Af det totale timeforbug på 756 timer er 39% anvendt på udslæbing
af tømmer, resten af tiden er anvendt til pløjning af brandlinier, istandsættelse af skovveje, slåning af rabater og rydning
af kulturarealer for kvas.
Der er ialt udslæbt 2.059ro3 tømmer, svarende til en præstation på
7,0 m 3 /time.
Den samlede udgift til aflønning af maskinfører, drivmidler, reperation og administration har ialt andraget: kr. 41. 382,00.
Det forløbne års Klima var præget af megen nedbør og næsten ingen
sommer!
Januar måned var usædvanlig kold og blæsende, med temperaturer
helt ned til - 21°C. - Februar var temperaturmæssig normal medens
marts måned med ca. 4° under normalen, blev den koldeste marts
måned siden 1947!
Det kolde og blæsende vintervejr skadede endnu engang mange markkulturer af Nordmannsgran der fik rødfarvede årsskud og nåletab.
I udsatte bevoksningsrande af navnlig Rødgran, Omorikagran og
skovfyr, fremkaldte vinden og de lave temperaturer også svidningsskader, med rødfarvede skud og grene til følge! Det kølige og fugtige forår har derimod gennemgående
stigt for trævæksten. -

været

gun-

Dog havde vi uge 22, -2° frost, som skadede de nye skud på enkelte af vores Rødgrankulturer, og begyndelsen af juni blæste det
op til stormstyrke uden at det dog gav stormfald af nogen betydning. Månederne maj - september var igen usædvanlig kolde, og sommeren
(juni - juli - aug.) var alt i alt den koldeste og mest solfattige i mands minde. Vi havde således kun 1 1/2 dag hvor temp. lå
over 25 e C. - Først årets sidste måneder blev milde. Nedbørsmæssigt må året betegnes som optimalt. - Således lå nedbøren i vækstperioden maj - juli væsentligt over normalen
- i
juni måned med hele 98% og på en enkelt week - end i juli fik vi
over 100 mm nedbør! På målestationen i SLAUGGÅRD plantage måltes den samlede
bør til:912 m.m. (1986: 811 m.m. )

årsned-
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Vækstbetingelserne i 1987 må således
som gode! -

umiddelbart

Imidlertid resulterede den kolde januarblæst i
den kølige vækstsæson gav en noget reduceret

karakteriseres

nåleudtørring og
topskudsvækst.

At det efterhånden er tredie år i træk vi har haft kølige vintre
og rigelig nedbør er en medvirkende årsag til, at skadelige insekter ikke har været noget større problem i 1987.
Barkbillesituationen har således udvist en generel bedring fordi
træernes modstandskraft er steget væsentligt som flg. af de
seneste års rigelige nedbør, men også fordi eftervirkningerne efter stormfaldene i 1981 - 83 og 84 er ved at være overståede.
Resultatet af skov- og naturstyrelsens løbende overvågning af de
danske skove sundhedstilstand viser, at sundhedstilstanden i 1987
generelt er lidt bedre end i 1986.- De blottede bevoksningsrande
i ældre gran, er dog stadig påvirkede af eftervirkningerne efter
stormfaldene i 1981 - 83 og 84, og her må der hvert år fældes
svækkede træer. En anden kategori af svækkede bevoksninger udgøres
mindre betydende fyrrearter, navnlig Bjergfyr.

af

økonomisk

Hvor disse er plantet på stærkt udyaskede og næringsfattige jorder, eks. vis i Nordvestjylland, noteres fortsat en ret høj
grad af dødelighed, og i denne forbindelse kan det ikke udelukkes, at luftforurening og sur nedbør er en medvirkende årsag
til at bevoksningerne vantrives. Til almindelig orientering for aktionærkredsen skal jeg til slut
nævne, at forslag til ny Skovlov, fremsat af Miljøministeren
d. 28. januar d.å., forventes færdigbehandlet i indeværende folketingssamling, sammen med et forslag til revision af Naturfredningsloven, et forslag til Naturbevaring og Naturgenopretning, og et forslag til lov om sociostrukturelle foranstaltninger
i landbruget, hvori tilplantning af.marginal jorder med EF - tilskud, indgår som en mulighed. -

_7 _

Som noget nyt får skovloven en egentlig formålsparagraf, hvori
såvel træproduktion, som publikums behov for naturoplevelser
tilgodeses.
Loven skal iflg. sin formålsbestemmelse også medvirke til en forbedring af skovbrugets ejendomsstruktur ligesom en forøgelse
af skovarealet indgår i formålsparagraffen.Begrebet "God skovdrift" er nærmere præciseret i lovudkastet,
byggende på gængse skovdyrkningsmæssige principper. Som noget nyt, er fastsat en øvre Grænse for juletræ - og pyntegrøntarealer i fredskov, nemlig op til 10% af skovens areal.
Lovforslaget indeholder også, som noget nyt, bestemmelser om bevaring af løvtræskovbryn, samt bestemmelse om fremme af løvskovherunder tilskud til etablering af løvtrækulturer.
Endelig indeholder lovforslaget også egentlige fredningsbestemmelser, idet søer, vandløb, moser, heder, strandenge og strandsumpe fredes, uanset arealstørrelse - d.v.s. en skærpelse af Naturfredningslovens bestemmelser for lign. arealtyper. Alt i alt synes der dog ikke at være nogen afgørende divergens
mellem lovforslagets opfattelse af begrebet god skovdrift, og
den praksis der udøves af erhvervet i dag, hvor såvel publikumsbehov for naturoplevelser m.m., som produktionen af træ, tilgodeses . -
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