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Det var med sorg, at jeg og bestyrelsens øvrige medlemmer erfare

de, at plantagens mangeårige skovrider og bestyrelsens tidligere 

formand, skovrider Carl Georg Bech, den 12. december 1988 var af

gået ved døden. 

Carl Georg Bech fik allerede i 1941 kontakt med plantagen, da han 

på dette tidspunkt tiltrådte som skovrider for Hedeselskabets 7. 

distrikt. Og op gennem årene til han i 1975 sluttede sin embedsfø

relse, satte han sit præg på plantagen og dens udvikling. 

Og blandt hans opgaver var ikke blot at sikre de nødvendige for

bedringer i de allerede tilplantede arealer men også at få til

plantet de ikke alle lige plantningsegnede arealer, der fulgte med 

ved arealudvidelserne i 1948, 1959 og 1962. 

I 1975 blev Carl Georg Bech indvalgt som medlem af selskabets be

styrelse, og i 1977 viste hans bestyrelseskollegaer ham den tillid 

at vælge ham til formand - en post han bestred, til han i 1980 

selv ønskede at fratræde. 

Med hans store interesse for Houborg Plantage, hans indgående lo

kale kendskab til plantagen samt og ikke mindst hans evne til på 

en positiv måde at medvirke til løsningen af de problemer, som be

styrelsen gennem årene har skullet tage stilling til, udfyldte han 

fuldt ud såvel posten som formand for bestyrelsen som hvervet som 

medlem af bestyrelsen for Houborg Plantage. 

Nævnes skal det også, at det var ham, der i 50-erne begyndte på 

ved generalforsamlingerne at give regelmæssige og let forståelige 

oversigter, dels over arbejdet i plantagen og dels over de økono

miske betingelser, hvorunder disse arbejder blev udført. 

Jeg er personlig glad for, at vi i 1977, da Carl Georg Bech efter 

eget ønske fratrådte som bestyrelsesmedlem, fik lejlighed til og 

nåede at få sagt ham tak for hans indsats for Houborg Plantage. 

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig mindes 

Carl Georg Bech. 

Æret være Carl Georg Bech's minde. 



Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger fortsat ret 

konstant og udgjorde ved en optælling foretaget kort før gene

ralforsamlingen i alt 462, hvilket er 7 mere end året før. 

Fremgangen på 7 siger imidlertid ikke noget om og er ikke ens

betydende med, at der ikke er sket en større ændring af aktio

nærkredsen. Tværtimod. 

Hvert år får selskabet nye aktionærer, der ved arv efter afdø

de aktionærer, ved gave fra forældre eller andre eller ved di

rekte køb har erhvervet en aktie. 

Indenfor det seneste år har selskabet således fået 27 nye ak

tionærer, der på denne måde har erhvervet sig en aktie i sel

skabet . 

Jeg vil gerne her, hvor jeg har lejlighed til det, på besty

relsens vegne byde de nye aktionærer velkommen som aktionærer 

i Houborg Plantage. Og det er vort ønske, at de må føle sig 

virkelig velkommen i aktionærkredsen. 

At være aktionær i et plantageselskab som Houborg Plantage 

skyldes ofte en stor interesse eller en familietradition. 

Det medfører en større opmærksomhed om selskabet fra aktionæ

rernes side, det skaber tradition, og det medvirker til, at så 

mange aktionærer, som tilfældet er, deltager i selskabets ge

neralforsamlinger. 

Og det giver, som jeg tidligere har udtrykt det, forståelse 

for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at skulle 

fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere påbegyndte. 
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Året 1988 var for plantagen et år med gode vækstbetingelser 

især på grund af de store nedbørsmængder, der faldt rimeligt 

fordelt over hele vækstperioden. 

Medens nedbørsmængden i vækstperioden således var til gavn, 

var de nedbørsmængder, der faldt udenfor vækstperioden, og 

særlig de der faldt på tider, hvor de store og tunge lastbiler 

afhentede det skovede tømmer og andre træeffekter, til stor 

skade for plantagens veje, der på mange strækninger igen blev 

opkørte og en tid henlå i en miserabel stand efter de tunge 

lastvognes passage. 

Den hugst, der blev foretaget i Houborg Plantage i 1988, nåede 

ikke planhugsten og udgjorde kun 1.977 kbm., hvilket var ca. 

650 kbm. under planhugsten. 

Knap halvdelen af hugsten var 1. gangs udtynding, et arbejde 

der nu har stået på i plantagen gennem de seneste år. 

Det er absolut ikke noget særlig givtigt arbejde, men det er 

et nødvendigt arbejde, der på lidt længere sigt vil vise sig 

at være en god investering. 

Udtyndingsarbejdet nærmer sig nu sin afslutning og på nær ca. 

16 ha., der skal 1. gangs tyndes i de nærmeste år, er udtyn

dingen færdig for denne gang. 

Udtyndingsarbejdet er kun en del af det arbejde, der i 1988 er 

foretaget for at forbedre plantagen. Udover dette er der på ny 

i 1988 foretaget en væsentlig genplantning og bevoksningsple-

je. 

I 1989 påregner vi, at omfanget af hugsten i plantagen vil 

blive væsentlig mindre, end tilfældet har været gennem de se

nere år. Vi budgetterer derfor kun med et salg af træeffekter 

på ca. 1.400 kbm., hvoraf de ca. 400 kbm. kommer fra et areal, 

der skal maskinfældes. 



Set under et er selskabets samlede økonomiske resultat i 1988 / 

absolut tilfredsstillende. 

Men dykker man ned i regnskabets enkelte poster, vil man se, 

at det er gået, som vi forud har gjort opmærksom på: Planta

gens drift kan en tid ikke hvile i sig selv, og selskabets 

overskud skal hentes hjem gennem renteindtægter og kursgevin

ster. 

Dermed er vi nu kommet i samme båd som en række andre planta

geselskaber, der som vi i begyndelsen af 80-erne var udsat for 

de store stormfald, og i disse år har store udgifter til 1. 

gangs tynding og anden bevoksningspleje, medens vi venter på 

igen at få hugstmoden tømmertræ og andre givtige træeffekter. 

Men samtidig kan vi også glæde os over, at det lykkedes, så 

kraftig som det er sket, at konsolidere selskabet gennem de 

henlæggelser, vi i de senere år har foretaget. 

Det regnskabsmæssige overskud efter skat andrager i 1988 

584.345 kr., hvilket er et væsentligt større beløb, end besty

relsen påregnede ved begyndelsen af driftsåret 1988. 

Når overskuddet blev så stort, som tilfældet er, skyldes det 

for en ikke uvæsentlig del, at et rentefald i efteråret 1988 

gjorde det muligt og fordelagtigt at ombytte en obligationsbe

holdning med en væsentlig gevinst, uanset at der også er ud

gifter ved en sådan handling. 

Da bestyrelsen fortsat - med generalforsamlingens tilslutning 

- har ønske om, når muligheden engang måtte foreligge, at er

hverve areal til udvidelse af plantagen, er der stadig et be

hov for en fortsat konsolidering af selskabet. 

Dette er årsagen til, at bestyrelsen har besluttet at foreslå 

generalforsamlingen, at det regnskabsmæssige overskud for året 

1988 fordeles med 

500.000 kr. til dispositionsfonden, 

80.000 kr. til aktieudbytte, 

medens restbeløbet 4.345 kr. overføres til næste år. 



På De Danske Skovdyrkerforeningers årsmøde forrige week-end i 

Lemvig blev det ifølge Jyllands-Posten givet udtryk for, at 

man ventede utålmodig på virkeliggørelsen af regeringens grøn

ne pakke, det vil sige vedtagelsen af skovloven, loven om mar

ginaljorde og dele af lov om skovrejsning. 

Årsmødet kunne for den sags skyld have taget en lov mere med, 

nemlig loven om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger, 

der er underskrevet af Dronningen den 29. marts 1989 men endnu 

ikke trådt i kraft. 

Loven er en slags bemyndigelseslov, der bemyndiger landbrugs

ministeren til at bestemme, hvornår loven skal træde i kraft, 

hvordan tilskudsmodtagerne skal afgrænses o.s.v. 

Da der efter loven kan ydes tilskud til 

Udarbejdelse af driftsplaner, 

Anlæg af skovveje, 

Udhugning og udrensning af yngre bevoksninger 

og flere andre arbejder med tilskudsberettigede omkostninger 

over 20.000 kr., vil det for os være interessant at vide, 

hvornår loven træder i kraft, og hvor meget tilskuddet på 70% 

vil blive reduceret, så der kan tages stilling til, om man fra 

Houborg Plantages side skal søge tilskud til gennemførelse af 

et eller flere af de tilskudsberettigede arbejder. 

Indtil videre må vi imidlertid væbne os med tålmodighed, da 

ingen på denne side af 1. juli kan give os svar på vore 

spørgsmål. 
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I 1866, altså for snart 125 år siden, blev selskabet Houborg 

Plantage stiftet. 

Plantagen kan således i 1991 fejre sit 125-års jubilæum. 

På generalforsamlingen sidste år kom jeg i min beretning kort 

ind på en omtale af det forestående jubilæum, og det er be

styrelsens opfattelse, at der blandt aktionærerne er interesse 

for, at jubilæet under en eller anden form markeres og fest

ligholdes. 

Ved 100-års jubilæet gjorde man det i forbindelse med selska

bets generalforsamling, og det bør vel også ved 125-års jubi

læet som dengang ske i forbindelse med generalforsamlingen. 

Da det efterhånden er år siden, vi sidst har haft mulighed for 

at vise plantagen frem for aktionærerne, ville jubilæet også 

være et passende tidspunkt til på ny at gøre det. Der vil der

for blive sat ind på at forbedre vejforholdene i plantagen, så 

vi uanset vejrforholdene kan gennemføre en plantagetur for al

le interesserede aktionærer forud for generalforsamlingen i 

1991. 

Det kunne også komme på tale at udbygge vort regnskabshæfte 

til en slags festskrift, der udover regnskabet tillige inde

holdt artikler om plantagens historie. 

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt alene gjort sig nogle 

foreløbige tanker om, hvorledes en markering og festligholdel

se af jubilæet kunne forme sig. 

I det kommende år vil det derfor være nødvendigt at tage nær

mere stilling til og sammensætte et program for jubilæets mar

kering og festligholdelse. 

Det vil bestyrelsen bestræbe sig på, såfremt det fortsat er 

generalforsamlingens og dermed aktionærernes ønske, at jubilæ

et skal markeres og festligholdes. 
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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 Hovborq plantage - Beretning for 1988. 

Arbejdet i plantagen i det forløbne år har omfattet gen-

nemhugning og bevoksningspleje af unge og mellemaldrende 

bevoksninger, samt afdrift og gentilplantning af ca. 7 ha. 

Herefter er afviklingen af den ca. 100 år gamle rødgran i 

plantagens sydøstlige del stort set afsluttet. Hvor terræn 

og bevoksningsforhold har tilladt det, er udtyndingsarbejdet 

udført med skovningsmaskine. 

Plantagens samlede hugst blev på.1.955 m3, eller ca. 650 m3 

mindre end planhugsten. 

Den skovede m3 - masse fordelte sig med: 770 ro3 til tømmer. 

989 ro3 til div. rm - effekter, hovedsagelig cellulose og 

spånpladetræ, og 3 96 m3 til flis. 

Hugsten er fremkommet dels ved renafdrift af ca. 7 ha, 

bevokset med gi. Rødgran i afd. 3 - 8 og 9 i plantagens 

sydøstlige del, hvor der ialt blev skovet: 970 m3, dels ved 

gennemhugning af div. afdelinger navnlig i plantagens 

sydvestlige del, med 891 m3, hvoraf 196m3 er udtaget som 

brændselsflis, og endelig er der skovet udgået træ i navnlig 

i vestranden af afd. 2, ialt 94m3. 

Endvidere er der fra plantagen solgt 1.300 stk. juletræer, 

hvoraf de 1.280 var Nordmannsgrantræer, 22.700 kg Rød

grangrønt og 2.080 kg. Nobilisgrønt. 

For Nordmannsgranjuletræer opnåedes en gennemsnitspris på: 

kr. 48,00/stk, for Nobilisgrønt: kr. 4,53/kq, og for 

Rødgrangrønt: kr. 0,55/kg. 

Råtræmarkedet har været stabilt i 1988, og der har været god 

afsætning på stort set alle effekter. 

På tømmermarkedet er det navnlig de store savværker der har 

været de mest købelystne i deres bestræbelser på at dominere 
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markedet. 

Efter et fald i tømmerpriserne i januar 88 på 2,9%, som en 

følge af faldende flispriser, steg prisen igen i sept. måned 

med 2,7%. 

Plus i Vejen har året igennem haft svært ved at skaffe 

lameltræ nok. 

Prisen har, bortset fra en forbigående prisreduktion i 

sommermånederne, ligget på: kr. 235,00/rm. 

Prisen på kassetræ har ligeledes ligget på et nogenlunde 

uændret niveau gennem hele 1988. 

Ved årets udgang lå prisen eksempelvis pr 1 m kassetræ, 12-

35 cm., på kr. 210,00/rm. 

Cellulosetræmarkedet har været præget af for store råtrætil-

førsler, navnlig af Rødgran! 

Årsagerne hertil er flere, men det spiller en væsentlig 

rolle, at den reducerede savværkskapasitet i Sverrig og 

Norge, tvinger disse landes skovejere ti.1 at aflægge en 

stigende % - del af de mindste tømmerdimensioner som 

cellulosetræ, samtidig med, at de cellulosefabrikker der 

anvender en blanding af løv - og nåletræ i deres produktion 

anvender en stigende løvtræandel. 

Plantagens produktion af cellulosetræ og spånpladetræ er 

dels afsat gennem Hedeselskabets Handelskontor og dels 

Engesvang Spånpladefabrik, hvortil plantagen har leverings-

ret som aktionær og obligationhaver. 

Leveringsretten til spånpladefabrikken i Engesvang har 

svinget mellem 9 rm og 10 rm for 1.000 kr obligationer, 
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svarende til en årlig leveringsret for Hovborg plantage på 

1.054 rm. 

Prisen for cellulosetræ lå ved udgangen af 1988 på kr.197/rm 

for Rødgran, og for blandet nål på: kr. 173,00/rm. 

Engesvangs priser lå ca. kr.45,00 lavere, men til gengæld 

tager man træ af ringere kvalitet end den cellulosefa

brikkerne accepterer. 

På landsplan er 1988 - sæsonen for juletræer og qrangrønt 

gået yderst tilfredsstillende, med stigende salgstal, og til 

priser der har ligget i den øverste del af prisspændet for 

de af pyntegrøntsektionen udsendte, vejledende priser! 

Der har således været en markant stigning i efterspørgslen 

på Nordmannsgran - juletræer. 

Handelen startede meget tidligt på sæsonen og interessen for 

køb af træer fortsatte lige op til jul! 

Den overvejende del af Nordmansgranjuletræsalget går til 

eksport ca. 2,5 mill. træer er solgt navnlig til Vesttysk

land, England, Østrig, Norge og Schweiz. 

Salget af Rødgranjuletræer er ligeledes steget kraftigt, men 

til væsentlig lavere priser end i 1987. 

Dette er dels affødt af, at antallet af udbydere i detail

leddet er steget stærkt, og dels anvender supermarkeder og 

lign. juletræer som lokkemad for at få del i den øgede 

handel ind under jul , og dette har været medvirkende til 

de meget lave priser, der har gjort det økonomisk uinter

essant for plantagerne at udtage Rødgranjuletræer i deres 

skovkulturer. 
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Markedet f o r p y n t e g r ø n t va r ved sæsonens begynde l se 
afventende på grund af svingende p r i s e r . Det varme vejr i 
o k t . måned gjorde l i ge l edes , a t aftagerne var afventende. 
Men fra midten af november måned og he l t frem t i l jul var 
der meget s tor e f t e r spørgse l , navnlig e f t e r Nobi l i s . 

Eksporten af Nordmannsgrangrønt har mødt st igende konkurran-
ce på det tyske marked, hvor Frankrig har øget s in markeds
andel . 

På hjemmemarkedet er anvendelsen af Nordmannsgranklip 
s t igende. 

Som nævnt i nd l edn ingsv i s udviser plantagens primære d r i f t 
r e t s t o r e omkostninger t i l udtynding og bevtyoksningspleje-
omkring kr . 200.000,00 - men hermed skul le hugstefterslæbet 
e f te r stormfaldsårene fø r s t i 80 - erne også være indhentet . 
I b u d g e t t e t for 1989 er kun budget teret med kr . 30.000,00 
t i l d isse formål! 

Skovbrugets overenskomst forhandl inger i 1987 medførte en 
st igning i lønomkostningerne på ca. 12% for perioden 87 - 89-
og ved indeværende m i d t v e j s f o r h a n d l i n g e r f o r h ø j e d e s 
hugstakkorderne med 1,94%. Her t i l kommer beta l ing for 1. 
ledighedsdag (opmkostningsforøgel se på 5 - 6%) og ned
sæt te lse af arbejdst iden p r . 1.oktober 1990 t i l 37 timer om 
ugen, svarende t i l en yder l igere omkostning på 2,5%. 

Det er a l t s å b l e v e t v æ s e n t l i g d y r e r e a t d r ive skov! 
S k o v n i n g s m a s k i n i n d s a t s e n v i l d e r f o r b l i v e y d e r l i g e r e 
a c c e l e r e r e t i de kommende år , og målet e r , a t ca. 50% af 
granskovningen udføres med maskine. 

Der er i det forløbne år gen t i l p l an t e t 7,2 ha, hvor t i l i a l t 
er brugt 23.432 p l an t e r . Herudover er der t i l ef terbedring i 
eksisterende kul turer anvendt ca. 400 p l a n t e r . 
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K u l t u r a r a l e r n e har f ø r s t og fremmest omfa t te t afdrevne 
a r e a l e r i a fd . 2 og 8, i hvilke der er genti lpl an te t med 
Rødgran - proveniens Westerhof Hartzvorland, og Høgildgård F 
408. 

Genti lplantningsomkostninger på de renafdrevne a rea le r har 
l igget på ca. kr . 14.000,00/ha. 

De samlede g e n t i l p l a n t n i n g s - og kul t u r p i e jeomkostningver 
udgjorde ca. kr . 118.000,00. 

Til vejvedligeholdelse er brugt ca. kr . 23.000,00. En udgift 
der er s tærk t afhængig af de træmængder der skal t r a n s 
por teres ud af skoven. 

Ud over u d g i f t e r n e t i l den primære d r i f t , er der t i l 
vedligeholde af plantagens huse brugt i a l t : kr . 69.788,00. 

Af s t ø r r e ved l igeho lde l sesa rbe jder kan nævnes: Tækning af 
tag på det "Gule hus" : k r . 56.120,00 og u d s k i f t n i n g af 
Hydrofor samme sted: kr . 9.329,00. 

Den samlede lejeindtægt har andraget : kr . 36 .130,00. 

P l a n t a g e n s m a s k i n s t a t i o n har i 1988 i n d t j e n t i a l t : 
k r . 1 1 4 . 3 9 9 , 0 0 , hvoraf kr . 60.180,00, e l l e r 53%, hidrører 
f ra a rbe jdsopgaver i Hovborg p l a n t a g e , medens den r e 
s t e r e n d e del af indtægten er fremkommet ved løsning af 
arbejdsopgaver i andre af de af skovfoged Herskind admini
s t re rede p lantager . Af det t o t a l e timeforbrug på 512 timer 
er ca . 30% anvendt på udslæbning af tømmer, medens 70% er 
a n v e n d t på p l ø j n i n g af b r a n d l i n i e r , i s t a n d s æ t t e l s e af 
skovveje og rydning af ku l tu ra rea le r for kvas. 

Der e r i a l t u d s l æ b t 1.309 m3 tømmer, svarende t i l en 
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præstation på 8,3 m3/time. 

Den samlede udgift til førerløn, drifmidler, reparation og 

administration udgør: kr. 76.153,00 d.v.s. at drifts

overskuddet inden afskrivning, har andragfet: kr. 38.246,00. 

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

Klimamæssigt var 1988 bemærkelsesværdig ved en usædvanlig 

mild og våd vinter. 

I marts måned havde vi dog en periode med frostgrader fra 

-2° til -11°C, og igen sidst i april fik vi efter nogle dage 

med høje dagtemperaturer (13 - 24°C), et pludseligt omslag 

med frost ned -6°C, der formentlig påvirkede visse træers 

udspring, således sprang birk og poppel sent og dårligt ud. 

Forårsnattefrost forekom kun i meget ringe omfang, og alt i 

alt har der været tale om et gunstigt vækstår. 

Også nedbørsmæssiqt må året betegnes som optimalt! På 

målestationen i Slaugård plantage måltes således den samlede 

årsnedbør til: 1166 mm (1987: 912 mm). 

Egentlige klimaskader er kun forekommet på Nobilis, hvor der 

på mange lokaliteter i april måned konstateredes en 

rødfarvning af årsskuddets nåle, efterfulgt af nålefald. Der 

synes at være tale om en udtørringsskade hidrørende fra 

manglende afmodning af årsskuddene på grund af det kolde og 

solfattige vejr i vækstperioden, hvorved der ikke er 

udviklet en tilstrækkelig robusthed til at klare vinterens 

skiftende klima. 

På grund af optimale vækstforhold har skadelige insekter 

heller ikke været noget større problem i 1988. 
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Barkbillesituationen udviser således en generel bedring, 

dels på g.a. de sidste års rigelige nedbør, dels fordi de 

svækkede bevoksningsrande efter stormfaldene først i 80-

erne, stort set er afviklede. Typograf bestanden er i de 

fleste plantager gået ned på et normalt neviau, der ganske 

vist ligger højere end da denne barkbille begyndte at brede 

sig eksplosivt efter 1967 - stormfaldene. 

Et insekt der imidlertid kan blive et problem efter den 

netop afsluttede, milde vinter er Sitkalusen (Liosomaphis 

Abietina) en lille grøn bladlus, der særlig optræder efter 

milde vintre. Bladlusenes sugning på nålenes underside får 

nålene til at falde af, så træerne først på sommeren står 

med kun de nye årsskud tilbage, og dermed i en stærkt 

svækket tilstand. 

Hvis tendenserne til midle vintre fortsætter, må det 

forudses, at angreb af Sitkagranlus på især Sitka - Hvid-

og Blågran bliver et alvorligt problem. 

Vore Sitka - og Hvidgranlæhegns -forringede tilstand i de 

senere år , hidrører i høj grad fra Sitkalus! 

Skov - og Naturstyrelsen har i lighed med Sidste år 

offentliggjort en rapport om de danske skoves sundhedstil

stand, der navnlig skal ses i lyset af de eventuelle skader 

der kan opstå på grund af luftforurening. 

Det fremgår af rapporten at der er sket en bedring i 

skovenes sundhedstilstand fra 1987 til 88 akkurat som det 

måtte forventes, det gunstige vejrlig taget i betragtning. 

Sundhedstilstanden varierer noget fra landsdel til landsdel 

og fra træart til træart. 

Ringest er sundhedstilstanden fortsat i fyrrrebevoksninger i 

Nordvestjylland på de mest næringsfattige jorder. 
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For granernes vedkommende findes svækkelserne fortsat i de 

bevoksningsrande der blev blottet ved stormfaldene først i 

80 - erne. Men omfanget er stadig blevet mindre i takt med, 

at de stormfaldsramte bevoksninger nu stort set er af

viklede. 

Sundhedstilstanden i vore skove og plantager må således 

generelt siges at være tilfredsstillende selv om der 

specielt i ældre Sitkagran kan forekomme svækkelser på g.a. 

Micans og lus. 

Hvad specielt luftforureningen angår, ligger den største 

fare i den inddirekte virkning, hvor bl.a. S02 indholdet i 

nedbøren medfører en reduktion af jordens næringsstofindhold 

og en forøgelse af indholdet af frie aluminiumsioner, som 

kan være giftige for trærødderne. 

Heldigvis er størstedelen af de danske jorder modstands

dygtige imod denne forsuring på g.a. det store kalkindhold, 

så det er tilsyneladende fortsat kun de stærkt udvaskede 

Nordvestjyske plantageområder hvor problemet er aktuelt. 

Skovbruget har i 1988 været præget af lavkonjunktur. 

Driftsomkostningerne er steget og der har for cellulosetræ

ets vedkommende i perioder været afsætningsproblemer. 

Erhvervet udsættes mere eller mindre tilsigtet for negative 

virkninger fra den generelle økonomiske og skattemæssige 

politik, samtidig med, at der er en stigende interesse for 

udnyttelsen af skovenes rekreative værdier. 

Politisk er skovbruget endvidere inddraget i en række 

lovforslag udarbejdet på grundlag af skovpolitisk Udvalgs 

Betænkning, og regeringens skovpolitiske redegørelse. 
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Det drejer sig bl.a. om forslag til Ny Skovlov, fremsat af 

Miljøministeren d. 28. jan. 88, og som forventes færdigbe

handlet i indeværende samling. 

Endvidere er lov om Lands - og Regionplanlægning under 

revision, og formålet er her bl.a. at sikre, at der i 

regionsplanerne udpeges egnede skorejsningsområder. 

Med revision af lov om Strukturforbedring i jordbruget, der 

bl.a. omhandler privat skovtilplantning indenfor diverse 

skovrejsningsområder, med tilskud fra EF - landbrugsfond 

(25%), er målet, sammen med den sideløbende, statslige 

skovtilplantning af marginaljorder (Lov om naturforvalt

ning), at fordoble Landets skovareal (12% til 25%) indenfor 

de næste 75 år (5.000 ha/år ligeligt fordelt på statslig og 

privat skovrejsning). 

Endelig er en ny Skovstøttelov vedtaget ved 3. behandling d. 

16. marts i år. I modsætning til de hidtil gældende regler 

kan der nu også ydes tilskud til skove/plantager over 50 ha, 

men med et reduceret tilskud. Tilskud ydes med indtil 70% af 

omkostningerne indenfor beløbsgrænser fastsat af landbrugs-

ministriet. 

Som noget nyt kan der nu udover lønudgifter, også ydes 

tilskud til leje af maskiner og køb af planter og vejmateri

aler . 

Endelig kan der ydes tilskud til driftsplanlægning. 

L. OPPERMANN 
SJrøvrider 

Aj 



9 

Det drejer sig bl.a. om forslag til Ny Skovlov, fremsat af 

Miljøministeren d. 28. jan. 88, og som forventes færdigbe

handlet i indeværende samling. 

Endvidere er lov om Lands - og Regionplanlægning under 

revision, og formålet er her bl.a. at sikre, at der i 

regionsplanerne udpeges egnede skorejsningsområder. 

Med revision af lov om Strukturforbedring i jordbruget, der 

bl.a. omhandler privat skovtilplantning indenfor diverse 

skovrejsningsområder, med tilskud fra EF - landbrugsfond 

(25%), er målet, sammen med den sideløbende, statslige 

skovtilplantning af marginaljorder (Lov om naturforvalt

ning), at fordoble Landets skovareal (12% til 25%) indenfor 

de næste 75 år (5.000 ha/år ligeligt fordelt på statslig og 

privat skovrejsning). 

Endelig er en ny Skovstøttelov vedtaget ved 3. behandling d. 

16. marts i år. I modsætning til de hidtil gældende regler 

kan der nu også ydes tilskud til skove/plantager over 50 ha, 

men med et reduceret tilskud. Tilskud ydes med indtil 70% af 

omkostningerne indenfor beløbsgrænser fastsat af landbrugs-

ministriet. 

Som noget nyt kan der nu udover lønudgifter, også ydes 

tilskud til leje af maskiner og køb af planter og vejmateri

aler. 

Endelig kan der ydes tilskud til driftsplanlægning. 
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