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Antallet af aktionærer i Houborg Plantage ligger fortsat 

ret konstant og udgjorde ved en optælling foretaget kort 

før generalforsamlingen i alt 478, hvilket er 12 mere end 

året før. 

Fremgangen på 12 siger imidlertid ikke noget om og er ik

ke ensbetydende med, at der ikke er sket en større 

ændring af aktionærkredsen. 

Tallet på de ændringer, vi hvert år foretager i forbin

delse med aktieoverdragelser, ligger normalt omkring ca. 

15, men i det forløbne år nåede vi op på næsten det dob

belte, nemlig i alt 29. 

Som det er blevet sædvane, vil jeg gerne her, hvor jeg 

har lejlighed til det, på bestyrelsens vegne byde de nye 

aktionærer velkommen som aktionærer i Houborg Plantage. 

Og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig velkom

men i aktionærkredsen. 

At være aktionær i et plantageselskab som Houborg Planta

ge skyldes ofte en stor interesse eller en familietradi

tion. 

Det medfører en større opmærksomhed om selskabet fra ak

tionærernes side, det skaber tradition, og det medvirker 

til, at så mange aktionærer, som tilfældet er, deltager i 

selskabets generalforsamlinger. 

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

else for den forpligtelse, vi som aktionærer har for at 

skulle fortsætte det arbejde, som plantagens stiftere på

begyndte . 



Set under et har vi i 1990 opnået et tilfredsstillende 

driftsresultat. 

Og går man ind og analyserer regnskabets enkelte poster, 

vil man se, at det er gået, som vi for flere år siden 

første gang gjorde opmærksom på: Plantagens drift kan for 

en tid ikke hvile i sig selv, og selskabets overskud skal 

hentes hjem gennem renteindtægter, kursgevinster og jagt

leje. 

Det er der således ikke noget nyt i, og sådan vil det un

der normale forhold være tilfældet i endnu nogle år. 

Derfor skal vi også glæde os over, at det er lykkedes i-

sær op gennem 80-erne at konsolidere selskabet gennem år

lige henlæggelser, så der derigennem kan tilgå selskabet 

renteindtægter, som sammen med andre ikke-driftsmæsige 

indtægter kan medvirke til et fortsat positivt resultat. 

Det regnskabsmæssige overskud efter skat andrager i 1990 

269.584 kr., hvilket er ca. 57.000 kr. mere end i 1989. 

Når vi ser på driftsresultatet, er der endvidere grund 

til at huske på, at hugsten i 1990 kun er knap det halve 

af hugsten i 1989, samt at der i 1990 af flere årsager -

blandt andet det store stormfald i 1990 i Sydtyskland 

er sket et samlet fald i råtræpriserne på ca. 12-15%. 

Det er derfor grund til at være tilfreds med det opnåede 

resultat. 

Fra bestyrelsens side er det besluttet at foreslå gene

ralforsamlingen, at det regnskabsmæssige overskud for fi

ret 1990 fordeles med 

80.000 kr. i udbytte til aktionærerne, 

medens restbeløbet 189.584 kr. overføres til næste år. 



De stærkt faldende priser på råtræ, som vi har været ude 

for i det sidste år, vanskeliggør en tilfredsstillende 

økonomisk drift af en plantage. 

Men værre er det, når misforstået miljøhensyn skaber af-

sætningskrise, så træ fra udtyndingsarbejde, som i forve

jen ikke er særlig givtig, og andet mindre anvendeligt 

træ, der normalt sælges som cellulosetræ, ikke kan afsæt

tes. 

Der har i det seneste år i dags- og fagpressen været 

skrevet meget om dette forhold. 

Skovrider Niels Aage, der er chef for Hedeselskabets han-

delsafdeling, har bl.a. udtalt sig sådan om sagen: 

"Det er simpelthen tale om et miljøhysteri, som pludselig 

løber fuldstændig af sporet, og den ene ophidsede kampag

ne efter den anden er godt på vej til virkelig at gøre 

livet surt for vore skove. Og så er det en ringe trøst, 

at det hele egentlig startede som en begrundet bekymring 

for j ordens regnskove." 

Også formanden for Dansk Skovforening, kammerherre Vil

helm Bruun de Neergaard, har på foreningens generalfor

samling sidste år udtalt sig om afsætningsvanskeligheder

ne. Han kritiserede dels skarpt aftalen mellem regeringen 

og socialdemokratiet om varmeværkernes overgang til gas

fyring og efterlyste derefter, at det i varmeplanlægnin

gen gøres muligt, at varmeværkerne må anvende en øget 

mængde flis til opvarmningen, hvorved det sekunda træ kan 

få en fornuftig anvendelse til gavn for de danske skove 

og det danske samfund. 



Jeg har fundet anledning til at gøre generalforsamlingen 

opmærksom på problemet, selv om vi ikke har været ramt så 

hårdt som mange andre plantager og skove. 

Og det er mit håb, at det lykkes at skabe forståelse for, 

at mindre anvendelig træ og træ fra udtyndingen trods alt 

har en værdi, som bør udnyttes, hvadenten det så bliver 

til varme, til papir eller til spånplader. 



De fra år til år stærkt svingende skattekurser for aktier 

i Houborg Plantage medførte i begyndelsen af 1980-erne 

flere bemærkninger fra selskabets aktionærer. 

Bemærkningerne førte til, at bestyrelsen lod foretage en 

undersøgelse af, hvorledes skattekurserne blev fastsat. 

Og på generalforsamlingen i 1984 redegjorde bestyrelsen 

nærmere herfor samtidig med, at man måtte beklage, at det 

ikke var mulig at komme igennem med ønsket om en mere ak

tionærvenlig fast kurs. 

Kurssvingningerne er fortsat op gennem 80-erne, og blot 

indenfor de seneste 3 år har kurserne svinget fra 870 i 

1989 til 1020 i 1990 og er nu 1000. 

Det sker fortsat, at vi bliver spurgt om, hvad en aktie 

må koste. Og hvor gerne vi end ville hjælpe, kan vi of

test kun give forespørgeren et fingerpeg, da det fra tid 

til anden kan være stor forskel på, hvad en aktie handles 

til. 

Da skatteværdien er et og handelsværdien en anden, kan vi 

derfor kun gentage det råd, vi sidste år gav kommende kø

bere og sælgere: Undersøg markedet bedst muligt før han

delen afsluttes. 



Fra i år bliver det rent skatteteknisk set lettere at væ

re aktionær. 

Folketinget har vedtaget nye regler for beskatning af ak

tieudbytte fra danske selskaber. Formålet med de nye reg

ler er at ophæve den hidtidige dobbeltbeskatning, som 

følge af at både selskabet betaler skat af overskuddet, 

og aktionærerne efterfølgende - på en lidt indviklet måde 

- betaler skat af udbyttet. 

Den nye lov træder i kraft med virkning fra og med 1991 

og omfatter derfor også det udbytte for regnskabsåret 

1990, som fastsættes på denne generalforsamling. 

Personer vil herefter i 1991 blive beskattet med 30% af 

et samlet udbytte op til 30.000 kr. For ægtepar gælder en 

samlet beløbsgrænse på det dobbelte. Og udbytter op til 

disse grænser skal fremtidig ikke længere selvangives til 

skattevæsenet. 

Den samlede beskatning, af den indtægt selskabet indbeta

ler som udbytte, vil dog stadig være ret høj, nemlig i 

1991 70% hvoraf selskabet betaler 40% og aktionæren 30%. 

Fra næste år falder procenten til 68%, da skatten, sel

skabet skal betale af sin indtægt, nedsættes til 38%. 



På sidste års generalforsamling blev der fra aktionærside 

rejst spørgsmål om jagtudlejningen. 

Selv om bestyrelsen straks besvarede spørgsmålet udtøm

mende, er det vort indtryk, at der kan være behov for 

nogle yderligere oplysninger. Ikke mindst fordi den nu

værende jagtlejeaftale udløber med udgangen af marts må

ned 1992, og der derfor i indeværende år skal optages 

forhandling med lejeren, Jagtselskabet Houborg Plantage, 

om indgåelse af en ny jagtlejekontrakt. 

Jagtselskabet Houborg Plantage har siden 1911 uafbrudt 

haft jagten i Houborg Plantage. 

Dengang var lejen for jagten i plantagen 225 kr. pr. år. 

25 år senere - i 1936 - var jagtlejen godt og vel fordob

let til 500 kr. pr. år. Derefter steg lejen langsomt, til 

den i slutningen af 70-erne kom op på en 13.000 kr. netto 

pr. år. 

Siden er jagtlejen steget kraftig. Først til ca. 40.000 

kr. netto pr. år i 1981, til ca. 70.000 kr. netto i 1984, 

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

105.000 kr pr. år. 

Indtægten ved jagtudlejen er derfor nu, som det også har 

været tilsigtet, blevet en ikke uvæsentlig indtægtskilde 

på et tidspunkt, hvor indtægten ved plantagedriften for 

en tid ikke er til stede. 

Det er blevet en indtægtskilde, der bør bruges men ikke 

misbruges, og bestyrelsen må derfor hver gang en ny leje

kontrakt skal aftales nøje overveje på hvilket indtægts

niveau, lejen bør fastsættes. 



Fra bestyrelsens side har vi været tilfredse med det 80 

års gamle samarbejde og ser gerne, at det kan fortsætte. 

For plantagen og dens drift er det ikke uden betydning, 

hvem der er lejere af jagten. 

Vi ved, at der er en høj jagtdisciplin hos de 12, som 

danner Jagtselskabet Houborg Plantage's medlemskreds, 

samt at der er en jagtmoral så god, som den kan ønskes. 

Det ses også på jagtrapporten for det seneste år, der ud

viser følgende vildtudbytte: 

2 stk. kronvildt 

21 stk. råvildt 

1 stk. ræv 

6 stk. harer 

5 stk. fuglevildt 

I alt 35 stk. vildt. 

Derfor ser vi også gerne, at vi kan bevare jagtselskabet 

som lejere af jagten i Houborg Plantage i årene fremover. 



Sammen med regnskabet og adgangsbilletterne til aktionær

middagen efter generalforsamlingen har aktionærerne mod

taget et kort over Houborg Plantage samt en oversigt over 

aldersklassefordeling pr. 1991 af beplantningerne i plan

tagen. 

Ønsket om et plantagekort blev fremført på sidste års ge

neralforsamling, og bestyrelsen fandt, at det kunne være 

en god ide at få Hedeselskabet til at udarbejde et sådant 

kort samt oversigten over aldersklassefordelingen. 

Ikke mindst aldersklassefordelingen giver et udmærket 

billede af plantagens sammensætning. 

Fra bestyrelsens side håber vi, at materialet er modtaget 

med interesse og vil blive anvendt i årene fremover. 

* 

De der var med i plantagen i eftermiddag og har haft mu

lighed for at se plantagens mange gode og enkelte ikke så 

gode beplantninger er sikkert enig i, at Houborg Plantage 

er en prægtig plantage. 

Det er der også andre udenfor vor kreds, som synes. 

I Hedeselskabets tidsskrift VÆKST nr. 2/1990 har journa

list Jens Quist givet en positiv fremstilling af Houborg 

Plantage, der med hans ord fremstilles som en pionerplan

tage i Vestjylland, der med 125 år på bagen står som et 

smukt eksempel på, hvad hedeskovbruget har formået. 

Vi har da også den glæde, at plantagen ofte benyttes som 

ekskursionsmål bl.a. for skovbrugsstuderende ved Landbo

højskolen. 



Som det har været en tradition nu snart gennem mange år, 

er bestyrelsens beretning opdelt i to dele, dels i en al

men beretning, der aflægges af formanden, og dels i en 

fyldig teknisk beretning, der aflægges af skovrideren på 

bestyrelsens vegne. 

Denne tradition skal jeg ikke bryde. 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 meget glade for den interes

se, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det 

gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hede

selskabet, jagtselskabet og de mange andre, vi har kon

takt med. 

Der skal også herfra lyde en tak til skovrider Oppermann, 

skovfoged Herskind og hans arbejdere 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. 



Beretning for A/S Houborg Plantage 1990. 

Arbejdet i Houborg plantage har i det forløbne år navnlig været kon
centreret om oprydning af spredte stormfald efter vinterens storme, og 
hugst af svækkede og udgåede rødgraner, der forekommer i et stigende 
antal, ikke alene i udsatte bevoksningsrande, men også spredt inde i 
bevoksningerne. - Det er navnlig afd. 2 i plantagens SØ-hjørne, der igen 
i år har måttet holde for. - Alene i denne afdeling er skovet ca. 1/3 af 
årets samlede hugst, som stormfældet og udgået træ. 

Gennemhugningsarbejdet har været koncentreret i plantagens nordlige 
del (afd. 45-46), hvor der med skovningsmaskine er aflagt ca. 250 m3 

cellulosetræ. 

Endelig er der udført diverse kultur- og plejeforanstaltninger, herunder 
gentilplantning af ca. 3,3 ha, hovedsagelig efter stormfald. 

Årets samlede hugst nåede op på: 1092 m3. - Heraf blev 339 m3 solgt 
som uafkortet tømmer. 157 m3 som afk. tømmer. 550 m3 som 3-m cellu
losetræf og 46 m3 som spåntræ og brænde. 

Årets produktion af juletræer har omfattet: 920 stk. Nordmannsgran-
juletræer solgt til 45 kr/stk og 60 stk. rødgranjuletræer til 22 kr/stk. 

Endvidere er der klippet og solgt 1890 kg Nobilisgrønt fra stykket ved 
"Bi-Madses Hus", til en gennemsnitspris af 4.58 kr/kg. 

Ser vi på afsætningssituationen generelt, var der i de første måneder af 
1990 stor efterspørgsel på tømmer. Navnlig Vesttyskland var den store 
aftager på grund af en kraftig udvidelse af byggeaktiviteten. - Denne 
eksport af tømmer til tyske savværker fremkaldet til gengæld mangel på 
træ på de hjemlige savværker, hvor man var nødsaget til at importere 
savskåret træ fra Norge, Sverige og Rusland. 

Prisforhandlingerne omkring årsskiftet 89/90 førte således til en prisstig
ning på tømmer på ca. 7,5% i forhold til de hidtidige priser, og ved de 
næste prisforhandlinger i begyndelsen af marts 1990 var der lagt op til 
yderligere prisstigninger. 

Stormfaldene den 25-26. januar og den 26-27. februar, hvor der i Vest
tyskland faldt ca. 50 mill. m3, og herhjemme ca. 100.000 m3, svarende til 
ca. 7% af vores årshugst i nåletræ, satte imidlertid en stopper herfor, og 
sawærksindustrien og Danske Skoves Handelsudvalg enedes om at bibe
holde de vejledende priser på tømmer fra 01.01.1990, uændret. 

Priserne på korttømmer, lameltræ og emballagetræ forblev også uæn
drede. 



Side 2 

For skovenes effekter iøvrigt, og herunder også 3m-cellulosetræ (gran + 
blnål) var efterspørgslen i årets første måneder tilfredsstillende. Men 
snart blev cellulosemarkedet præget af, at vore svenske hovedaftagere 
beskar deres hidtidige leverancer fra Danmark med ca. 25%, og satte 
prisen ned med 10%. 

Heldigvis er det i vid udstrækning lykkedes at imødegå den svenske 
cellulosindustris indskrænkninger i importen fra Danmark ved at indgå 
leveringsaftaler bl.a. med finske og østrigske celluloseindustrier - men 
fortsatte prisfald på cellulosetrærødgran og blnål, har ikke kunnet und
gås. - Prisen for cellulosetræ-RGR/SGR er således i årets løb faldet fra 
265 kr/m3 til 227 kr/m3 (14%), medens blandet nål er faldet fra 238 
kr/m3 til 191 kr/m3 (ca. 20%), og et yderligere prisfald forventes for det 
kommende års leverancer. 

Markedssituationen i 2. halvår af 1990 var præget af de reducerede 
afsætningsmuligheder for cellulosetræ til Sverige og Norge, faldende 
priser på sawærksflis, der automatisk påvirker råtræpriserne i nedadg
ående retning, og sidst men ikke mindst af de mange "røde" og udgåede 
rødgraner, der nødvendigvis må skoves medens de endnu kan anvendes 
som tømmer og gavntræ, men som dermed samtidig påvirker et overfyldt 
marked i ugunstig retning. 

Ved prisforhandlinger i august og september, hvor der opnås aftaler om 
nye vejledende priser, er skovene nødsaget til at acceptere prisfald i 
forhold til marts måneds priser på 4,6% for uafk. tømmer, ca. 7% på 
korttømmer, ca. 11% på emballagetræ og ca. 6% på lameltræ. 

Ved forhandlinger først i november måned reduceres priserne på afk. 
tømmer, emballagetræ og lameltræ med yderligere 8-14 og 8%. 

Med baggrund i det fortsatte store udbud af tømmer fra "røde" rødgra
ner ønsker sawærksindustrien ved prisforhandling den 26. november 
tømmerprisen nedsat med yderligere 35 kr/m3. -

En så kraftig prisreduktion finder skovenes forhandlere ikke relevant og 
Skovenes Handelsudvalg anbefaler skovejerne at følge de fælles vejl. 
priser fra september 1990, for såvidt angår tømmer fra sunde bevoks
ninger, medens tømmer fra svækkede bevoksninger nødvendigvis må 
sælges til priser, der ligger ca. 10% under de "grønne" priser. - Det 
samlede fald i råtræpriserne i løbet af 1990 har ligget på 12-15%. 

Novopan Træindustri A/S, Pindstrup, har i de forløbne år overtaget 
spånpladefabrikkerne i Engesvang og i Glumsø, ved opkøb af Dansk 
Spånplade Compagni's aktiekapital til kurs 370. - Novopan's overtagelse 
af DSK's virksomheder opfattes som en styrkelse af den hjemlige spån
pladeindustri. - Den leveringsret, der er knyttet til DSK's obligationer, 
fortsætter foreløbig uændret i det nye selskab. 

Årets salg af juletræer og pyntegrønt må på landsplan betegnes som 
yderst tilfredsstillende. 



Side 3 

På trods af mange frostskader i foråret, lå udbuddet af NGR-juletræer 
på samme niveau som sidste år. Interessen for træer af prima kvalitet 
var stor, og mange handler blev sluttet allerede i august-september 
måned. Senere på sæsonen steg interessen for sekunda-træer beregnet til 
det østtyske marked betydeligt, og resulterede i, at samtlige danske 
eksportører fik udsolgt, samtidig med, at priserne på træerne fulgte de 
vejledende priser. 

Efterspørgslen på RGR-juletræer af god kvalitet, har også været med til 
at rette op på de senere års dårlige afsætning af RGR_træer. Store 
mængder går til England, ligesom Østtyskland viser stigende interesse. 
En medvirkende årsag til den gode efterspørgsel, må dog også tilskrives 
omfattende frostskader i hele Vesteuropa. 

På pyntegrøntsiden har efterspørgslen af såvel Nobilis som NGR været 
yderst tilfredsstillende og priserne har været stigende igennem sæsonen. 

Navnlig efterspørgslen på NGR-klip har været markant, dels er der 
kommet nye markeder tU, markeder der tidligere har været forsynet med 
fransk NGR, dels er der en tendens til at NGR-klip i stigende omfang 
anvendes til gravdækning på danske kirkegårde, som afløsning for RGR-
klip, hvor kvaliteten er for svingende - eksporten af Nordmannsgran og 
Nobilisjuletræer nåede op på 4,5 mill træer, hvilket svarer til en stigning 
på ca. 1 mill træer i forhold til 1989. 

Salget af rødgranjuletræer steg med ca. 600.000 træer til 1,6 mill træer, 
og på pyntegrøntområdet solgtes 20.000 ton, hvilket er en fremgang på 
12% i forhold til 1989. 

Som nævnt indledningsvis, har en væsentlig del af arbejdet i plantagen 
omfattet oprydning efter stormfald og hugst af udgået træ, og efterføl
gende gentilplantning. -

I afd. 2, er således gentilplantet ca. 2 ha. i efteråret 90, med rødgran 
(proveniens Westerhof-elite) og med Sitkagran (proveniens C.E. Flens
borg), suppleret med et bøge-lærkebælte langs Hovborg-Vorbassevejen. -
I den tilgrænsende afd. 4, er ca. 0,4 ha stormvæltet Zuga og RGR/Si-

tka gentilplantet med Lærk for at få et mere stormfast bælte mellem 
afd. 4 og afd. 2. 

I afd. 5, er ca. 0,6 ha Balsamgran ryddet og gentilplantet med Sitkagran, 
og endelig er et 0,2 ha moseareal i afd. 43 tilplantet med Rødel. 

Det samlede kulturareal har omfattet 3.3 ha. hvortil er brugt ialt 10.950 
planter. - Herudover er der til efterbedring i eksisterende kulturer an
vendt: 350 planter. 

Gentilplantningsomkostningerne på de renafdrevne arealer har ligget på 
ca. 15.600 kr pr. ha. 



Side 4 

Til kulturpleje er ialt anvendt 39.562 kr omfattende bla. efterbedring, 
sprøjtning af nykulturer mod snudebiller, og gødskning + sprøjtning + 
rækkehugst i juletræskulturerne. 

Bevoksningspleje - kr. 20.527.- omfatter sabling og nedskæring forud for 
maskinskovning. 

Til vejvedligeholdelse er anvendt godt 8.000 kr og til pløjning af brand
linier ZJQQJs* 

Ud over udgifter til den primære drift er der til drift og vedligeholdelse 
af plantagens bygninger brugt ialt 83.863 kr. Af de væsentligste vedlige
holdelsesudgifter kan nævnes nyt tag og opmuring af gavle på "Bi-Mads-
Hus, til ialt ca. 51.000 kr.. reparation af oliefyr og isætning af nyt kæl
dervindue i "Det gule hus", ialt 6.411 kr. - Nyt sivedræn til 1915-Huset 
4.410 kr.. og reparation af vandrensningsanlægget i Skovfogedboligen. 
1.026 kr. 

Lejeindtægten for plantagens huse har ialt indbragt 41.628 kr. 

Plantagens maskinstation har i 1990 indtjent ialt 188.250 kr.. hvoraf 
48.711 kr, eller ca. 26% hidrører fra arbejdsopgaver i Houborg plantage, 
medens den resterende del af indtægten hidrører fra løsning af arbejds
opgaver i naboplantagerne. - Af det totale timeforbrug på 846 timer er 
ca. 42% anvendt på udslæbningsopgaver, medens 58% er anvendt på 
pløjning af brandlinier, istandsættelse af skovveje og rydning af kul
turarealer for kvas. 

Maskinstationens driftsoverskud før afskrivning udgjorde 22.252 kr. 

Ser vi på vejrets indflydelse på plantagens trivsel, har de seneste års 
klima skadet mange af vore rødgranbevoksninger. Om vejret generelt 
kan oplyses at vinteren 89/90 blev den næstmildeste, der er registreret i 
Danmark. Januar og Februar var usædvanlig milde og gav vest for 
Storebælt et stort nedbørsoverskud. - Februar blev med en gennemsnit
stemperatur på 5,4° c, og en nedbør på 93 mm. mod normalt 39 mm., 
den varmeste, vådeste og mest blæsende, der er registreret i mere end 
100 år. -

I slutningen af januar, og igen i slutningen af februar ramtes landet af 
to kraftige storme, der medførte spredte stormfald navnlig i det syd- og 
sønderjydske område. 

Stormene gav flere steder udtørringsskader og svidningsskader, navnlig 
på rødgran. 

Det usædvanlige milde vintervejr fortsatte i marts, der blev den varme
ste, der nogensinde er registreret her i landet 
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April-maj blev lidt varmere og tørrere end normalt. Perioden var dog 
samtidig præget af nattefrost et godt stykke ind i maj måned - og ge
nerede specielt NGR-juletræskulturerne en hel del. 

Sommeren og efteråret var som helhed normale, men i perioder ret 
nedbørsrige. 

En tilsyneladende klimabetinget skade på rødgran, der navnlig forekom
mer i det midt- og vestjydske område, er blevet kraftig udtalt i løbet af 
1990. - Rødgranerne står her med røde nåle, og flere steder er træerne 
gået ud. - Rødfarvningen startede i efteråret 89 - foråret 90, og ikke 
kun bevoksningsrandene blev angrebne, men også enkelttræer spredt ind 
igennem bevoksningerne blev rødfarvede. 

Rødfarvningen har stort set kun ramt rødgran, hvilket er markant, hvor 
rødgran eks. står blandet med grandis, douglas og lign. -

Årsagerne til rødfarvningen er formentlig en kombination af flere fak
torer - som sandsynlige skadefaktorer peges der på de tre på hinanden 
følgende milde vintre, forsommertørken i 1989, vinterstormene i januar-
februar 1990, og endelig en blæsende sommer i 89, med udtørring og 
saltsvidning. 

Med det foreliggende skadebillede er det mest sandsynlige, at der er 
tale om en kombination af de nævnte faktorer, der har overskredet en 
eller anden tærskelværdi. - Det er væsentligt i denne forbindelse at 
påpege, at vi i dansk skovbrug i stor udstrækning benytter indførte 
træarter, hvor rødgranen er en udpræget kontineltal træart, der trives 
dårligt, hvor vintrene er milde og hvor klimaet er blæsende, med en 
kraftig saltpåvirkning fra havet. 

Det er fortsat et åbent spørgsmål om rødfarvningen er et forbigående 
fænomen, eller den bliver mere omfattende. - Såfremt det sidste bliver 
tilfældet, vil det blive nødvendigt at revurdere træartsvalg og skovdyrk
ningsmetoder - og viser luftforureningen sig at være en medvirkende 
årsag til rødfarvningen kan det muligvis blive nødvendigt på visse area
ler, at gødske/kalke, som modforholdsregel overfor luftforurening og 
forsuring. 

At nedprioritere anvendelsen af rødgranen, der i dag er Danmarks mest 
udbredte og økonomisk vigtigske træart, kan blive konsekvensen, men er 
endnu for tidligt at beslutte, sålænge man ikke har større viden om 
sammenhængen mellem skadevirkning og dennes årsag. - I denne for
bindelse kan nævnes en anden indført træart, nemlig sitkagranen, som 
forskerne i 1940'erne anså for at være uddøende herhjemme, men som 
alligevel har overlevet, og i dag trives i bedste velgående. 

De mange "røde" rødgraner skabte frygt for øgede angreb af barkbillen 
'Typografen" i forbindelse med dennes sommersværmningsperiode i juli
august måned, men heldigvis udeblev disse angreb. 
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Selv om vi har bestræbt os på at fjerne så mange af de røde graner 
som muligt i løbet af efteråret og vinteren, står der fortsat mange svagt 
benålede RGR, der udgør et velegnet ynglemateriale for barkbillerne 
ved sværmningen her i maj md., så frygten for øgede barkbilleangreb er 
fortsat til stede. 


