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Det var med sorg, at jeg og bestyrelsens øvrige medlemmer erfarede, at plantagens mangeårig revisor, skovrider Hans Kelp,
den 14. maj 1993 var afgået ved døden.
Som skovrider under Hedeselskabet havde han tilsynet med og administrationen af en lang række private plantager under Brørup
plantagedistrikt. Og hans lange virke hermed gav ham en indflydelse og et kendskab til områdets plantager, som næppe er overgået af andre.
Som formand for Stiide Plantage blev han med sin store viden det
samlende midtpunkt, når aktieplantagernes fælles problemer skulle
løses.
Det var også helt naturligt, at det for år tilbage blev ham, der
tog initiativet til og stod for, at bestyrelserne i egnens aktieplantager eengfurg om året kunne samles til en lokal ekskursion
med det fælles mål: At kunne drage sammenligning med egen plantage og få kendskab til nye driftsformer.
Hans Kelp var revisor for Houborg Plantage fra 1958 og til sin
død.
Vi kendte Hans Kelp som et behageligt og hjælpsomt menneske,
som vi vil savne i vor midte.
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig mindes Hans Kelp.

Æret være Hans Kelp's minde.

Året 1992 er blevet betegnet som et horribilis year - et forfærdelig år. En betegnelse, som mange virksomheder indenfor
finans- og forsikringsverdenen sikkert vil være enig i.
Men også indenfor anden virksomhed blev året et år, som vil
blive husket med negative følelser. Og skov- og plantageejerne
gik bestemt ikke ram forbi.
Det er derfor ikke uden grund, at Dansk Skovforening taler om
en alvorlig krise for skovbruget - en krise, der kan føre til
en dårligere kvalitet i de skovlandskaber, vi kender i dag.
Heller ikke, at Vestjydsk Skovdyrkerforening på grundlag af en
regnskabsanalyse for Midt- og Vestjylland der viser, at der
skal hugges 35 pet. mere end trætilvæksten i plantagerne for
blot at undgå underskud, påpeger, at danske skove og plantager
er i fare for at blive udhulet for træ.
Forhåbenligt går det næppe så slemt.
I hvert fald tjener det ikke noget fornuftig formål at bringe
endnu mere træ på markedet i en tid, hvor det så absolut er købers marked med faldende priser, øgede kvalitetskrav og dårligere afsætningsforhold.
Men hvad er da årsagen til, at de økonomiske forhold for tiden
er så dårlige for skov- og plantageejerne?
Her er der jo ikke tale om spekulation eller anden økonomisk
fordækt virksomhed men om en hel normal drift, hvor beslutningen om tilplantningen er truffet for mange år siden.
Desværre er der ikke kun en enkelt men en række årsager, der
må bære skylden for, at det for tiden går så dårligt.
Først kan der peges på lavkonjunkturen, der sammen med en høj
realrente har bevirket ,at boligbyggeriet er gået næsten i stå
her i landet.

Dernæst blev forventningerne til øget efterspørgsel fra Tyskland ikke opfyldt p.gr.a. et stort stormfald efter en storm,
der gik syd om Danmark.
Og Finland og Sverige er gennem devalueringen - i hvert fald
for en tid - i stand til fortsat at trykke råtræpriserne.
Også fra de østeuropæiske lande er konkurrencen hård. I et forsøg på at skaffe udenlandsk valuta falbyder bl.a. Rusland landets skovresurser til udenlandske firmaer og tømmerkompagnier
uden skelen til, at skovene på langt sigt repræsenterer kolosale værdier, hvis de forvaltes rigtig. Men fornuften er langt
borte, og der er nok at hugge af.
Alene i det nordøstlige Rusland findes der 6 millioner kvadratkilometer skov - d.v.s. et område på størrelse med USA - med
en nåletræsvækst som udgør ca. halvdelen af jordens nåletræskove.
Og hugsten er stor. Ifølge FAO - FN's organisation for landbrug og fødevarer - fældes der alene i Sibirien 410 millioner
kubikmeter træ om året. Til sammenligning eksporterer Finland
og Sverige henholdsvis 16 og 8 millioner kubikmeter.
Men en årsag blandt de mange handler ikke blot om penge men
også om miljø. Det er genbruget af papir.
Om dette har tidligere vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen,
skovrider Billeschou, udtalt, at hele papirgenbrugstanken er
farligere for de danske skove end syreregnen. Papirgenbrug, anfører han, redder ikke vore menneskabte skove. Det ødelægger
dem. I stedet for genbrug af papir vil han have cellulosetræet
fra de danske skove og plantager udnyttet til papir, og det
gamle papir anvendt som brændsel i stedet for olie i de varmeværker, der forbrænder affald.

Med sin udtalelse er han på linie med den britiske økologiforsker, dr. Ian Boulstad, der overfor dagbladet Børsen har udtalt,
at hvis Danmark ønsker at tage hensyn til miljøet, så luk alle
genbrugspapirfabriker. De anvender fossile brændstoffer som
energikilder og bidrager dermed til drivhuseffekten med C02udledninger.
For os, som ønsker og gerne medvirker til, at et godt miljø
kan bevares, er det stærke ord.
Men rigtig eller ej, så fastslår de økonomiske vismænd nu, at
miljøpolitiken i Danmark gennem de seneste 2o år ikke har resulteret i nævneværdige forbedringer og ikke i tilstrækkelig
grad afspejler afvejningen mellem omkostninger og fordele ved
de pågældende foranstaltninger.
Så er det man spørger sig selv, om mange af de såkaldte klokkerene beslutninger i miljøpolitiken alene baserer sig på varme
følelser i stedet for på kolde kendsgerninger, som f.eks. at anvende cellulosetræet til papirfremstilling til gavn såvel for
miljøet som for økonomien i de danske plantager.

Også Houborg Plantage har mærket de dårligere økonomiske forhold på råtræmarkedet.
Heldigvis var de delvis foruddiskonteret ved bestyrelsens budgetlægning for 1992. Og som De måske husker fra generalforsamlingen sidste år, blev der i beretningen oplyst, at der med baggrund i de faldende priser for 1992 var budgetteret med et lavere overskud.
Derfor kan vi - set under et - betegne det i 1992 opnåede driftsresultat som tilfredsstillende efter omstændighederne. Også selv
om at det regnskabsmæssige overskud i 1992 er ca. 46.000 kr. mindre end i 1991.
Udover de dårlige træpriser er det en mindre hugst samt udgiften
til en fortsat forbedring af plantageejendommen i sin helhed,
der - kort fortalt - er baggrunden for det mindre driftsoverskud.
Heldigvis er selskabet godt konsolideret og har indtægter fra
andet end salg af træ. Men selv om vi ikke forventer et negativt
driftsresultat, som mange andre skov- og plantageejere gør i disse
vanskelige år, har bestyrelsen fundet det nødvendig, indtil priser og salgsmuligheder forbedres, at undlade stort set al hugst
af andet end eventuel stormfældet samt klima- og insektskadet træ.
Samtidig er det besluttet at udsætte den underskudsgivende udtyndingshugst, så længe dette kan anses forsvarligt.
Om anvendelsen af det regnskabsmæssige overskud for året 1992
har bestyrelsen besluttet at foreslå generalforsamlingen, at dette fordeles med
80.000 kr. i udbytte til aktionærerne
medens restbeløbet 62.791 kr. overføres til næste år.

Samtidig med, at bestyrelsen nøje søger at følge udviklingen på
råtræmarkedet, har den set sig om efter nicheproduktioner, som
kunne medvirke til at imødegå de dårlige afsætningsforhold og
priser for det træ i de kvaliteter, som fremkommer ved en normal
drift, der tager hensyn til en stadig forbedring af plantagens
tilstand.
Men sådanne produktioner er ikke nemme at finde.
Den produktion, som nærmest kunne komme på tale, var en væsenlig
forøgelse af juletræ- og pyntegrønproduktionen for at opnå en
større andel af de ca. 524 mill. kroner, som eksportbeløbet kom
op på i 1992.
Andre har haft den samme tanke, og vi ser nu juletræer sat på anparter.
Der er ikke tvivl om, at de, der er i stand til under klimagunstige forhold at producere rødgran eller normannsgran, der opfylder den nye europæiske standard for juletræer, vil kunne høste et
pænt udbytte. Men kvalitetskravene for et førsteklasses træ er
strenge.
Selvom vi ved, at de klimamæssige forhold i Houborg Plantage ikke
er de bedste for produktion af normannsgran og nobilis til juletræer og pyntegrønt, fandt vi det dog et forsøg værd at se på
muligheden for en øget produktion.
Desværre måtte vi erkende, at den
ned, på et tidspunkt hvor træerne
meget let frostskades, ikke giver
økonomisk forsvarlig udvidelse af

sene nattefrost hen i juni måstår med bløde nye skud, som
rimelige betingelser for en
en sådan produktion.

Bestyrelsens ønske om at erhverve et yderligere areal til tilplantning står stadig ved magt. Vi har derfor ved vor anbringelse af de likvide midler taget hensyn til, at et rimeligt beløb
hurtig kan frigøres, såfremt det rigtige areal kommer til salg.
Vore lokale folk, skovfoged Herskind og Poul Henrik Bruun, har
holdt øren og øjne åben for, hvad der kommer til salg i lokalområdet, men hidtil uden at det har ført til noget køb.
Nu er det ikke ethvert areal, der har interesse for os. For selvsagt har vi nogle krav, der gerne skulle opfyldes.
At arealet skal være egnet til plantning og købsprisen pr. ha.
være fornuftig, er en selvfølgelighed.
Og helst skal det have en rimelig passende størrelse og ikke ligge i for stor afstand fra plantagen.
Og så skal det være fri for bygninger, når handelen er endelig
afsluttet.For bygninger har vi nok af at skulle tage vare på.
Skulle nogen i forsamlingen på et tidspunkt høre om, at et sådant areal er til salg, vil vi være taknemlig for et praj herom.

For et selskab som Houborg Plantage er økonomien selvsagt en vigtig faktor men ikke den vigtigste.
Kunne de mennesker, som i sidste del af 1860erne tegnede sig for
en af de 400 aktier i selskabet, i dag se, hvad deres 25 rigsdaler har udviklet sig til, er der større sandsynlighed for, at de
ville interessere sig for, hvordan plantagen har det, end at der
er samlet en mindre formue, at der i den seneste 12 års periode
er udbetalt ca. 1 mill. kr. i udbytte, eller at skattemyndighederne har ansat deres 25 rigsdalers aktie til at være 2.450 kr.
værd.
Og mon ikke også vi har det på samme måde?
plantagens tilstand.

For vigtigst er dog

Derfor søger vi fra bestyrelsens side nøje at følge udviklingen
i plantagen og prøver år for år at gøre plantagen som helhed lidt
bedre end året før.
Det var derfor med tilfredshed, at bestyrelsen efter sidste gennemgang af en række beplantninger sammen med skovfogeden og skovrideren igen kunne konstatere, at plantagens tilstand er tilfredsstillende.

Som det har været en tradition nu snart gennem mange år,
er bestyrelsens beretning opdelt i to dele, dels i en almen 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 interesse, aktionærerne viser for Houborg Plantage, og for det
gode samarbejde vi udadtil har til naboplantagerne, Hedeselskabet, jagtselskabet og de mange andre, vi har kontakt 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 - 1992
Under indtrykket af de vanskelige afsætningsvilkår og de stadig faldende priser
har skovningsarbejdet i plantagen i det forløbne år indskrænket sig til hugst af
svækkede og udgåede rødgraner, - afvikling af en 43-årig contortafyrbevoksning i Risbøl Sande og et mindre areal i afd. 4 bevokset med sitkagran og
Tsuga - og en nødvendig gennemhugning af ca. 30-årig rødgran i afd. 45 og 46
omkring "Bi-Mads's" hus.
Årets samlede hugst nåede op på: 1.430 m3 (1991: 2.235 m3), hvoraf: 365 m3
blev aflagt som uafkortet og afkortet tømmer, 50 m3 som træuldstræ, 1.010 m3
som 3-m cellulosetræ, og 5 m3 som brænde.
Plantagens produktion af juletræer omfattede: 6.284 stk. rødgranjuletræer, der
blev solgt til en gennemsnitspris af 12 kr/stk (netto), og 618 stk Nordmannsgranjuletræer, der blev solgt til: 52 kr/stk (brutto).
Endvidere er der solgt: 7.645 kg pyntegrønt, hovedsagelig NGR-grønt, til en
gennemsnitspris på: 4.76 kr/kg (2,90 kr netto)
Ser vi på råtræsituationen generelt, så har 1992 været præget af den lave
indenlandske byggeaktivitet, og den øgede konkurrence fra det øvrige
Skandinavien, de baltiske lande og Østeuropa, hvis udbud af billigt træ tvang
skovene til i deres forhandlinger med sawærksindustrien, at acceptere kraftige
prisreduktioner, navnlig på de mindre tømmerdimensioner, og på de dårligere
kvaliteter.
Den øgede anvendelse af genbrugspapir og de svenske og finske valutakursreguleringer i årets 2. halvdel reducerede vores eksport af cellulosetræ
mærkbart.
I løbet af 1992 faldt nåletræspriserne generelt med ca. 20%. - Nettooverskuddet
ved tyndingshugster er forsvundet, medens afdrift af gi. gran stadig giver
overskud, men dette er i årets løb reduceret med 50% !
Prisen på uafkortet tømmer 21-25 cm, kl. B, lå ved årets begyndelse på: 345
kr/m3 og ved årets slutning på 300 kr/m3. og gran-cellulosetræ faldt fra 239
kr/m3 til 214 kr/m3r samtidig med at kvalitetskravene blev strammet.
Salget af juletræer og pyntegrønt er på landsplan forløbet godt. Dog viser
eksporttallene for 1992, at tidligere års kraftige vækst i eksporten af juletræer
og pyntegrønt er stagneret. For både juletræer og grønt må noteres et fald i
såvel mængder som i kr.
Selv om prisen på juletræer steg med ca. 4% opvejede det ikke det mængdemæssige fald på 20% i forhold til eksporten i 1991 ! Årsagen til faldet
skyldes primært et faldende udbud af NGR-træer.

Side 4

Skovforeningen foreslår i sin ansøgning, at fastsættelsen af grundværdien som
35% af ejendomsværdien (normalværdien) nedsættes til ikke over 25%,
svarende tU landbrugets grundværdiprocent, samtidig med, at årsreguleringssatsen pr. 01. januar 1993 på 0,95 bibeholdes.
Vejret
Ser vi på vejrets indflydelse på plantagens trivsel kan der hertil knyttes nogle
generelle bemærkninger:
1992 satte rekord med den længste tørkeperiode der er registreret herhjemme.
Fra midt i maj og 7 uger frem faldt der bogstavelig talt ingen nedbør. De høje
temperaturer og et rekordhøjt antal solskinstimer gav en kraftig fordampning,
der forstærkede effekten af tørken. - Først i august måned kom der igen regn,
og årets sidste måneder blev meget regnfulde.
Vintermånederne ved årets begyndelse var som de tidligere år, milde med
gennemsnitstemperaturer på 2lA - 5° over normalen. I maj måned kom som
nævnt varmen med temperaturer op på 25 - 28° C. - Juni blev med en
gennemsnitstemperatur på 17,2° den næstvarmeste, der er målt herhjemme og
antallet af solskinstimer satte rekord. Varmen fortsatte i juli og ind i august,
hvor temperaturen nåede op over 30°C.
Den rekordtørre sommer medførte tørkeskader, navnlig i unge rødgran- og
sitkagrankulturer på svage boniteter, og øgede mange insekters aktiviteter.
Barkbillen "Typografen", hvis bestandsniveau de seneste år har ligget meget
lavt, udviklede sig således kraftigt i 1992.
Tørken og den varme sommer gav billerne ideelle ynglebetingelser, og træer
der normalt ville have været i stand til at afvise typografangreb, kunne nu på
grund af tørkesvækkelse, angribes af barkbiller.
Larverne fra forårssværmningen udviklede sig hurtigt, og en ny sværmning
fandt sted allerede i slutningen af juni. Forårets angreb resulterede i ret
omfattende angreb i mange bevoksningsrande, hvor de angrebne træer blev
fjernet i løbet af sommeren. - Situationen blev imidlertid ikke bedre af, at
afkommet efter sommersværmningen i de fleste tilfælde nåede at udvikle sig til
overvintringsdygtige biller. Typografbestanden er dermed steget stærkt, og vi
har allerede konstateret nye angreb i indeværende forår.
Af andre insektangreb, der mange steder har voldt problemer, navnlig i
pyntegrønt og juletræskulturer, kan nævnes angreb af nåleviklere og nåletræsspindemider, der på grund af den varme sommer udviklede flere generationer
meget hurtigt, og i mange tilfælde angreb andre nåletræarter end de, der
normalt er værter for det pågældende insekt.
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Til kulturpleje er brugt ialt: 50.447 kr omfattende bl.a. efterbedring af
tørkeskadede sitkagrankulturer i afd. 5 og 43 med ialt: 2.150 sitkagranplanter,
nedskæring af løvtræopvækst i diverse nåletræskulturer, gødskning af
pyntegrøntkulturer og sprøjtning med Kerp/Atrazin mod græsukrudt.
Til bevoksningspleje, der bl.a. har omfattet nedskæring forud for maskinskovning er anvendt: 20.541 kr.
Til vejvedligeholdelse og slåning af rabatter er anvendt ca. 18.000 kr. og til
pløjning af brandlinier m.m. er anvendt ca. 5.400 kr.
Ud over udgifter til den primære drift, er der til drift og vedligeholdelse af
plantagens bygninger brugt ialt: 45.105 kr. Af væsentlige vedligeholdelsesudgifter kan nævnes: isætning af nye køkkenelementer i "Det Gule Hus" ca.
31.000 kr. og isætning af nyt HFI-relæ i skovfogedboligen: 1.350 kr.
Den resterende del af beløbet (ca. 13.000 kr) går til renovation, tømning af
septitank m.m., og skorstensfejning.
Lejeindtægten for plantagens huse har ialt indbragt: 38.966 kr. Hertil skal
bemærkes, at "Det Gule Hus" stod tomt i årets første 4 måneder.
Jagtlejen er blevet genforhandlet i 1992 og er steget med 10.000 kr til 115.000
kr, eller 230 kr/ha.
Plantagens maskinstation har i 1992 indtjent ialt: 125.175 kr hvoraf 46.385 loeller ca. 37% hidrører fra arbejdsopgaver i Houborg plantage, medens de 63%
af indtægten hidrører fra løsning af arbejdsopgaver for naboplantageme.
Af traktorens totale timeforbrug (5671) er ca. 28% anvendt på udslæbningsopgaver medens de resterende 72% af tiden er anvendt på vejvedligeholdelsesopgaver, pløjning af brandlinier og udspredning af gødning m.m.
Maskinstationens driftsoverskud før afskrivning udgjorde: 22.303 kr.
Ved 19. alm. vurdering pr. 01. januar 1992 blev plantagens ejendomsværdi sat
til: 13,8 mill og grundværdien til: 5,8 mill kr.
Efter indgiven klage er ejendomsværdien nedsat til 11,8 mill kr. og grundværdien til 4,3 mill kr., svarende til en ejendomsværdi pr. ha på: 23.543 kr. og en
grundværdi pr. ha på: 8.479 kr
På baggrund af en gennemsnitlig stigning på landsplan i skovenes grundværdiansættelse på 73% fra 18. alm. vurdering i 1986 til 19. alm. vurdering i 1992
har Dansk Skovforening overfor skatteministeren påpeget, at en så kraftig
stigning står i skærende modsætning til skovbrugets indtjeningsevne. -
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I dag lider vi således under, at der først i 80'erne ikke var egnet plantemateriale
til rådighed, hvilket resulterer i et manglende udbud af specielt lidt større træer
i de kommende 3-5 år.
Desuden har det engelske marked været turbolent, og en del handler med
specielt RGR-juletræer blev annulleret på grund af efterårets devaluering i
Storbritannien. Mængdemæssigt er Tyskland - med 3 mill NGR-træer, svarende
til 80% af vores samlede eksport - stadig det største og vigtigste marked, og for
første gang i flere år oplevede man her væsentlige prisstigninger på juletræerne
- også på det Østtyske marked.
I modsætning til juletræsmarkedet hang det vigende pyntegrøntssalg sammen
med, at markedet er ved at være mættet, navnlig hvad angår NOB-klippegrønt.
Mængdemæssigt er pyntegrønteksporten faldet med ca. 10% i forhold til 1991.
Den samlede eksport af juletræer og pyntegrønt udgjorde i 1992: 524 mill kr.
mod 610 mill kr. i 1991 - hvilket svarer til et fald på 14%. Den meget tørre
sommer gav en del problemer både med tørkeskader og med insektangreb.
Tørkeskaderne ramte navnlig nyplantninger af Nobilis, og fremkaldte nåletab
på Nordmannsgran i juletræsstørrelse.
Som nævnt indledningsvis har en del af arbejdet i plantagen omfattet afdrift af
stormvæltet og delvis udgået contortafyr og gran, og efterfølgende gentilplantning.
I afd. 4, i plantagens SØ-del er der således gentilplantet 0,4 ha efter afdrift af
klimaskadet sitkagran og Tsuga. - Til gentilplantningen er brugt 1.000 stk.
Sitka, proveniens Meilgrd F495.
I afd. 2, ligeledes i plantagens SØ-del, er gentilplantet 0,5 ha med 1.550 stk.
Lærk, proveniens C.E. Flensborg, og med 200 stk. Bøg.
Endvidere er der i afd. 41 i Risbøl Sande, gentilplantet 4,7 ha efter afdrift af
delvis stormvæltet Contortafyr. - Gentilplantningen er foretaget med Omorikagran, ialt 10.400 stk. og med skovfyr, ialt 4.250 stk., indplantet stribevis.
Endelig er der forynget mindre arealer i afd. 27 - 31 og 34.
Det samlede kulturareal har omfattet: 6.19 ha. hvortil er brugt ialt: 19.525
planter.
De samlede gentilplantningsomkosminger har andraget: 99.269 kr. Omkostningen pr. ha ved gentilplantningen har ligget på ca. 16.000 kr heri
inkluderet kvasflytning og sprøjtning af kulturen mod angreb af snudebiller.

»

Hugst
konsekvensen. Man stopper simpelthen hugsten, til den igen bliver rentabel.
Til situationen bedrer sig, vil der kun blive
skovet tømmer, som enten er stormfældet eller klima- og/eller insektskadet. Det er samtidigt besluttet, at også udtyndningen skal indstilles, så længe det er forsvarligt.
Faldet i hugsten er allerede mærkbar. Der
blev i alt hugget 1430 kubikmeter træ sidste
HOVBORG: Økonomien i de danske skove og år
mod 2235 kubikmeter året før.
plantager har i flere år været meget anPå den 126 år gamle Hovborg Plantages
strengt. Driften kan ikke længere betale sig,
og nu tager bestyrelsen for Hovborg Plantage* generalforsamling oplyste bestyrelsesformanden, H. Thomasen, at der er flere grunde til
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Beretning for A/S Houborg Plantage - 1993
1993 udmærkede sig ved de laveste træpriser i mange år, og at der for flere
træeffekter var begrænsede afsætningsmuligheder navnlig i årets første halvdel.
Årets hugst indskrænkede sig derfor til det allermest nødvendige.
Den ene halvdel af hugsten blev taget som svækkede og udgåede træer spredt
rundt om i plantagens mellemaldrende rødgranbevoksninger, og den anden
halvdel, dels som en mindre renafdrift i afd. 1 og dels som gennemhugning i
afd. 10b og 15a, hvor arbejdet kunne gennemføres med overskud på grund af
et rimeligt udbytte af afkortet tømmer og emballagetræ.
Budgetterede gennemhugninger iøvrigt, hvor arbejdet ikke kunne gennemføres
med positivt dækningsbidrag på grund af de kraftige fald i træpriserne, blev
udskudt til bedre tider. Presserende tyndingsopgaver d.v.s. 1. og 2. gangs
gennemhugninger i unge rødgranbevoksninger er gennemført som nedskæring
til flis, hvor økonomien ganske vist balancerer omkring O-punktet, men hvor vi
får et stykke nødvendigt plejearbejde gennemført uden omkostninger - som
udført manuelt med motorsav, ville give et stort underskud.
Årets hugst var budgetteret til: 600 m3. men på grund af de lave priser og de
begrænsede afsætningsmuligheder nåede vi kun op på: 351 m3 (1992:1430 m3).
Af den samlede hugst blev: 150 m3 aflagt som tømmer (afk. og uafk.), 134 m3
som emballagetræ, 36 m3 som lameltræ til PLUS i Vejen, og 31 m3 som
cellulosetræ.
Herudover er der solgt: 3.163 stk rødgranjuletræer til 14 kr/stk. og 349 stk
nordmannsgranjuletræer til: 55 kr/stk.
Ser vi på afsætningssituationen så har 1993 været præget af Skovbrugets- og
Træindustriens økonomiske krise.
Priserne på råtræ - og især nåletræ er de sidste to år faldet mellem 30 og 40%.
Flere års byggekrise, billigt træ fra Østeuropa, billeangreb i nåleskovsplantagerne, stigende papirgenbrug, uro på valutamarkederne og tyngende ejendomsskatter har i skøn forening givet skovbruget alvorlige økonomiske problemer.
Der har været et stort udbud af typografangrebet træ, der har været usælgeligt
som cellulosetræ, men hvor bl.a. en stigende efterspørgsel på brændselsflis har
gjort det muligt at få disse effekter ud af skoven, men med negativt dækningsbidrag.
Flisning af gennemhugningsudbyttet i ung gran har nogenlunde kunnet balancere
økonomisk, og er derfor udført i det omfang økonomien har kunnet holdes på
den rigtige side af 0-punktet, idet vi anser det for vigtigt for plantagens fremtid,
at få dette arbejde udført!
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Ligeledes har vi fundet det væsentligt at få sygdomsramte og typografangrebne
træer fjernet uanset tidernes ugunst. Andre former for skovningsopgaver er kun
udført i det omfang der har kunnet aflægges overskudsgivne effekter.
Råtræmarkedets negative udvikling skyldtes som nævnt udefra kommende
årsager, kombineret med hjemlige problemer som stormfald, typografangreb og
stadig stigende krav til grancellulosetræets kvalitet. Resultatet var periodevise
leveringsstop - navnlig for cellulosetræ - og gentagne prisfald året igennem.
Ser vi på prisudviklingen startede man ved årsskiftet 92/93 med en prisreduktion på uafk. tømmer på 9% i forhold til de hidtil gældende vejledende
priser, så eks.vis rødgran kl.B, 21/25 cm kom ned på 300 kr/m3.
Savværkerne ønskede en reduktion der var dobbelt så stor.
Priserne på de øvrige nåletræseffekter faldt tilsvarende.
Under indtryk af de vanskelige økonomiske vilkår for såvel skove som
savværker, og fortsatte prisfald - bl.a. på grund af stormfaldene i Nordtyskland
og i Sydsverige, så man sig nødsaget til at forhandle priser allerede igen i
februar måned, og bliver her enige om fælles vejledende priser der faldt 9% i
forhold til priserne ved årsskiftet - Prisen på rødgran kl.B, 21/25 cm var nu
nede på 260 kr/m3.
Prisen på emballagetræ falder i første halvår med 46 kr./m3 til: 174 kr./m3.
PLUS i Vejen må i august måned på baggrund af faldende priser på sawærksflis og konkurrencen fra importeret råtræ - reducere sine priser med 7%
svarende til en (fælles vejl.) pris på 210 kr/m3.
Først i sept. md. 93 ønsker sawærksindustrien - på baggrund af 1. halvårs
utilfredsstillende driftsresultater og de faldende priser på sawærksflis (-10
kr/rm) - at få prisen på uafkortet tømmer reduceret med 30 kr/m3.
Skovenes forhandlere var kun indstillet på en prisreduktion svarende til faldet
i flisprisen og henviste modsætningsvis til den ret gode efterspørgsel på
tømmer, svagt stigende råtræpriser i vore nabolande, og en positiv valutakursudvikling på savværkernes eksportmarkeder. - Der opnåedes ikke enighed, og
skovenes Handelsudvalg anbefalede sine medlemmer at reducere priserne med
10 - 15 kr/m3 (rødgran kl.B, 21/25: 245 kr/m3, svarende til - 6%).
Priserne på de øvrige nåletræeffekter reduceres tilsvarende.
Cellulosetræ - blandet nål var der stort set ikke afsætningsmuligheder for i hele
1993! Prisen lå på 125 kr/m3, en pris der ikke kunne bære skovningsomkostningerne, og først ved årets slutning steg prisen til 155 kr/m3.
Grancellulosen var der periodevise leveringsstop for i 1. halvår. Prisen lå på
150 kr./m3, d.v.s. at den nogenlunde kunne bære skovningsomkostningerne ved årets slutning steg prisen til: 170 kr./m3.
I løbet af efteråret 1993 havde vi prismæssigt nået bunden, og ved forhandlingerne i december måned smittede savværkernes mindre prisstigninger
på færdigvarer og sawærksflis af på råtræpriserne - og der opnås positive
stigninger over hele linien på ca. 8%.
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Ved de seneste prisforhandlinger i indeværende forår ser det ud til, at det nu
endelig er lykkedes at få taget hul på den længe ventede prisstigning på råtræet.
Men for at der indtjeningsmæssigt er fornuft i at drive skovbrug, er der dog
endnu et stykke vej!
Juletræsalget var i 1993 præget af faldende udbud af prima nordmanns
grantræer, der til gengæld blev suppleret med træer af tvivlsom kvalitet skønnet op mod 20% af totalsalget - så antal eksporterede nordmanngrantræer
kom op på: 4.4 mill stk, mod 4.6 mill i 1992.
Denne store %-del sekunda træer har imidlertid resulteret i mange usolgte træer
hos stadehandlerne i Berlin-området og i Sydtyskland og megen utilfredshed
med træernes kvalitet. Mangelsituationen gjorde at de opnåede priser i skoven
var tilfredsstillende.
Manglen på nordmannsgrantræer gjorde til gengæld at salget af nobilistræer
steg markant - fra 200.000 stk. i 1992 til 400.000 stk. i 1993. Dette skal dog
også ses i sammenhæng med de seneste års milde vintre - uden frostskader der har betydet, at et større antal nobilis-træer har været juletræsegnede!
Andre nåletræsarter - primært rødgran og omorika-gran - er solgt i nogenlunde
samme omfang som i 1992 - ca. 2,2 mill. stk.
Hovedmarkederne for disse træarter - England og Frankrig - blev imidlertid
overforsynet med træer fra Holland og Belgien - idet disse landes produktion
er kraftigt stigende, hvorfor konkurrencen herfra forventes at give prisfald i
1994.
Prognosen for nordmannsgran-juletræer i 1994 siger, at der bliver betydeligt
færre træer af god kvalitet til salg i 94. Årsagen skal findes i mangel på egneek
træ*og egnede planter, når vi går en halv snes år tilbage.
De dårlige kvaliteter bliver nok vanskelige at sælge med de erfaringer
stadehandlerne m.fl. havde med at komme af med disse træer i julen 93. Alt i
alt er der grund til at forvente stigende priser på nordmannsgran-juletræer, selv
ovenpå rekordstigningerne i 1993.
Pvntegrøntsæsonen gik også over forventning. Der blev på landsplan
eksporteret ca. 22.000 tons - overvejende NOB- og NGR-klip - hvilket er en
stigning på ca. 6% i forhold til 1993.
Klippesæsonen forløb stort set uden problemer. Der kom først sne ved
udgangen af november måned, og da var grøntet stort set klippet.
For nobilis-grøntets vedkommende kom koglesætning og tørkeskader ikke til at
spille den store rolle, der var grønt nok alligevel.
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Der blev handlet til de vejledende priser, og disse holdt hele sæsonen igennem.
Eksportværdien afjuletræer og pyntegrønt udgjorde på landsplan tilsammen: ca.
576 mill. kr.
Udgifter til 2. kultur: 7.349 kr omfatter primært udgifter til planter m.m, og
til pløjning af et afdrevet areal på 0,5 ha i afd. 43 der gentilplantes i indeværende forår.
Til kulturpleje er ialt anvendt: 39.772 kr omfattende dels udgifter til efterbedring, d.v.s. planteindkøb, plantning og sprøjtning af planterne med
Sumicidin mod snudebiller, og dels udgifter til egentlig kulturpleje såsom
sprøjtning mod græsukrudt, nedskæring af løvtræ opvækst og slåning af græs
i div. nåletrækulturer, gødskning og sprøjtning mod lus i pyntegrønt kulturerne.
Efterbedring er navnlig foretaget i afd. 41 c hvor omorika/skovfyrkulturen er
efterbedret med 400 stk. omorikaplanter og 500 stk skovfyr.
Til efterbedring er ialt brugt 1.625 planter.
Til bevoksningspleje. der bl.a. har omfattet spredt skovning af billeangrebne
træer, nedskæring af bjergfyr til flis, sabling af bjergfyr underplantet med
omorika i afd. 41 og pleje af nobilis-klippebevoksninger, er ialt brugt: 28.528
kr.
Under skowedligeholdelse er anvendt: 11.315 kr til vejvedligeholdelse og
slåning af rabatter, 3.625 kr til pløjning af brandlinier, og 911 kr til ny
flagstang ved skovfogedboligen.
Ud over udgifter til den primære drift er der til drift og vedligeholdelse af
plantagens huse brugt ialt: 7.366 kr der ud over reparation af el-installation
(1.054 kr) og service på vandrensningsanlægget (667 kr) i skovfogedboligen,
udelukkende omfatter udgifter til renovation og skorstensfejning i skovens huse.
Hertil kommer bygningsbrandforsikring for skovens huse på ialt: 10.842 kr.
Den samlede lejeindtægt udgør: 51.824 kr.
Plantagens maskinstation har i 1993 indtjent ialt 96.157 kr, hvoraf 24.365 kr.
eller ca. 25% hidrører fra arbejdsopgaver i Houborg Plantage, medens de 75%
af indtægten hidrører fra løsning af arbejdsopgaver i naboplantagerne.
Af traktorens totale timeforbrug (396t.) er den overvejende del af tiden (83%)
anvendt til pløjning af brandlinier, vejvedligeholdelse og udspredning af
gødning m.m, medens kun 17% er anvendt til udslæbningsopgaver.
Maskinstationens driftsoverskud før afskrivning udgjorde: 7.032 kr.
Ser vi på plantagens generalomkostninger er ejendomsskatten fortsat en alvorlig
belastning for plantagens økonomi og i lighed med landets øvrige skove og
plantager ligger beskatningsgrundlaget alt for højt i forhold til indtjeningsevnen.
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Dansk Skovforening ansøgte sidste år skatteministeren om at få en generel
nedsættelse af beskatningsgrundlaget, men der er fortsat ikke kommet noget
svar!
Der tales for tiden så meget om at skovbruget - såvel globalt som nationalt skal være bæredygtigt, d.v.s. at der ved driften også skal tages hensyn til flora,
fauna, naturoplevelser og miljøværdier - af mange betragtes disse elementer
som de vigtigste dele af produktionen, hvorimod selve træproduktionen er
underordnet. Træ kan man jo bare importere!
Forhåbentlig vil regeringen i sin skovpolitiske redegørelse, som er under
udarbejdelse, afbalancere de forskellige værdiopfattelser, så det fremover også
bliver muligt at drive økonomisk skovbrug. For uden en bæredygtig økonomi
vil også fuglesangen efterhånden forstumme.
Til klimaets indflydelse på plantagens trivsel og dennes sundhedstilstand kan
knyttes nogle generelle bemærkninger.
Vinteren 1992 - 93 var med en middeltemperatur på 2° C. den 6. milde vinter
i træk, men dog slet ikke så mild som forrige vinter, idet der i alle vintermånederne blev målt frostgrader ned til - 5, - 10°C.
Foråret var køligt indtil 20. april, hvor temperaturen kom op over 20 - 22 ° C.
Varmen varede ved i maj måned, dog med nattefrost den 4.-5. maj, hvilket
forvoldte skader på de nye skud på både løv- og nåletræer.
Sommermånederne juni-august var kølige, og også efterårsmånederne
september - november havde middeltemperaturer under normalen.
Marts -juni var præget af et stort nedbørsunderskud. Nedbørsmængden var for
alle månederne under halvdelen af normalnedbøren (normal = — mm) og var
meget uregelmæssig fordelt. Tørkeperioden blev afløst af en kold og våd
sommer, og lige indtil november måltes større nedbørsmængder end normalt.
Årets samlede nedbør målt i Stiide Plantage lå på 985 mm. Natten mellem 13.14. januar 1993 ramtes den sydlige del af landet af en kraftig storm, som i løbet
af få timer nåede op på orkanstyrke. Der væltede ca. 120.000 m3 (2/3 nål, 1/3
løv) svarende til ca. 7% af normalhugsten på landsplan. Værst gik det ud over
Lolland - Falster, medens det sydlige Jylland slap billigt med et stormfald på
ca. 6.000 m3. Tidspunktet var ikke det bedste idet mange nåletræssawærker
kørte for nedsat kraft på grund af den hårde konkurrence fra Sverige efter
nedskrivningen af den svenske krone i 1992. En anden men ikke uvæsentlig
effekt af januarstormen var et usædvanligt stort nedfald af kviste og nåle/blade
fra kronerne der har pisket imod hinanden og dermed påvirket stofproduktion
og tilvækst i negativ retning et par år frem i tiden.
Det kan i denne forbindelse nævnes at rødgran og douglasgran hører til de
træarter der dårligst modstår vindstød!
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Det kan i denne forbindelse nævnes at rødgran og douglasgran hører til de
træarter der dårligst modstår vindstød!
Sundhedstilstand
I forbindelse med Skov-og Naturstyrelsens løbende overvågning af de danske
skoves sundhedstilstand konkluderede man efter besigtigelse i efteråret 1992 at
sundheden for de fleste træarter var acceptabel, men at tilstanden for rødgran
fortsat ikke var god, selv om den i nogen grad havde stabiliseret sig. Fænomenet "røde rødgraner" opfattes i stadig højere grad som en samspilseffekt mellem
næringsstof-ubalance, tørke og milde vintre.
Den lange sommertørke i 92 resulterede i en kraftig opformering af skadelige
insekter i 1993. Hvorvidt tørken også har medført en generel svækkelse af de
mellemaldrende bevoksninger er det endnu for tidligt at sige.
Typegrafen var det insekt der gav anledning til mest bekymring som følge af
den store opformering i 1992, de mange overvintrende biller og de mange
angrebne træer.
Sværmningen kom også tidligt igang - allerede i slutningen af april!
Heldigvis var sværmningen i en lang periode forholdsvis svag, grundet de
pludselige høje temperaturer i maj måned, og det betød at langt færre træer end
frygtet blev angrebet.
Den kolde og våde sommer gav en ringe overlevelse blandt larverne.
Udviklingen gik langsomt og den nye generations sværmning var usædvanlig
svag. Der har derfor ikke været nogen opformering af typograf i 1993, og med
mindre vi får en varm og tør sommer i år, er der noget der tyder på at de
værste typografproblemer er overstået for denne gang.
Nåletræssnudebillen (Hylobius Abietis) har været et problem i mange af vore
nåletræskulturer fra foråret 93 og det har flere steder været nødvendigt at
gentage sprøjtningen med Sumicidin.
Den omtalte snudebille spiser barken på den nederste del af stammen på de små
planter, og i bedste fald svækkes planten, og i værste fald dør planten hvis
angrebet ikke bliver bekæmpet.
Der har i 1993 også været kraftige angreb af spindemider især på rødgran, men
også på nordmannsgran. Miderne stikker deres munddele ind i nålene og suger
celleindholdet ud, hvorved nålene misfarves. Skaderne består navnlig i, at unge
RGR/Sitkagran planter svækkes, og for pyntegrønt/juletræers vedkommende ved
at nålene misfarves.
Angreb af såvel spindemider som galmider er et nyopdukket problem på
nordmanngran og kan få stor betydning for juletræ/og pyntegrønt produktionens
økonomi. Heldigvis findes der midler til bekæmpelse af mider, midler der hidtil
har været brugt i frugtavlen (Mitac 20 og Apolli 50SC) men som nu også er
godkendt til bekæmpelse af nåletræsspindemider.
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Ser vi på skovenes sundhed i Europa, så betegnes ca. 1/4 af Europas skovtræer
som beskadigede enten af vejrlig, insekter, brand eller luftforurening eller af et
samspil af flere af disse faktorer. Luftforurening betragtes som hovedårsagen
til skaderne, idet denne fører til en svækkelse af skovøkosystemerne på grund
af dårligere næringsoptagelse, større forsuring af jordbunden og nedsatte
mængder af baser (Ca, Mg, K, m.v).
Svækkelsen bedømmes ud fra træernes nåle/bladtab (mere end 25% nåle/bladtab
= beskadiget), og det område i Europa der har det højeste niveau for
nåle/bladtab strækker sig fra det østlige Frankrig over Tyskland til Polen og
Tjekkiet (Subatlantiske område). Danmark ligger omkring de 25%, hvorimod
Tjekkiet ligger omkring 56%.
Ser vi specielt på rødgraner under hjemlige forhold så er denne træarts sundhed
gennem de seneste år blevet forringet. I efteråret 1989 fremkom der akutte
sundhedsproblemer, der viste sig ved rødfarvning af nåle og nåletab. Det var
især opragende træer og træer i bevoksningsrande der blev ramt.
Skaderne var værst i 1990 og 91. Sundhedstilstanden har tilsyneladende
stabiliseret sig det sidste års tid og der er for øjeblikket ikke så mange skadede
træer.
Rødgranens sundhed bestemmes af en række natur- og menneskeskabte faktorer.
Nogle af disse faktorer virker svækkende på træartens modstandskraft, medens
andre faktorer kan virke udløsende for skaderne.
Blandt de vigtigste stressfaktorer hører påvirkning af havsalt, milde vintre og
vind. Formodentlig er et forhøjet ozonindhold i luften og forsuring af
jordbunden, samt en dårlig balance mellem jordens næringsstoffer af stor
betydning for rødgranens svækkede sundhed. Muligvis spiller forøgede tilførsler
af kvælstof også ind.
Ændringerne i jordvæskens kemiske sammensætning beror på gentagne tilførsler
af havsalt under de senere års mange storme, kombineret med afvigende
nedbørsforhold og lille nedsivning, bl.a. på grund af større fordampning fra
jordbunden end normalt, under de milde vintre 88/89, 89/90 og 91/92.
De tilførte saltmængder er således ikke blevet udvasket i fuldt omfang og har
stået i jorden fra sæson til sæson. Resultatet har været et stadigt forøget indhold
af havsalt (natriumklorid) og aluminium. Sidstnævnte fremkommer som følge
af ombytning af noget af jordvæskens natrium med stærk syre og fri aluminium.
Såvel aluminium som klorid er plantegifte, og navnlig rødgran tåler ikke særlig
høje koncentrationer. Kalium spiller en stor rolle for planternes vandhusholdning og en mindsket optagelse af kalium kan medføre en forringet regulering
af træernes vandhusholdning og dermed virke forstærkende på udtørringsskader.
Hvad kan vi så gøre for at mindske disse faktorer?
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jordvæskens pH og dermed reducere indholdet af aluminiumsioner. Et sådant
gødskningsprogram er for øjeblikket under udvikling på Forskningscentret for
Skov- og Landskab.
En oplagt løsning på de nævnte problemer er et ændret træartsvalg hemmod
træarter der er bedre tilpasset de danske vækstvilkår. Der kan eksempelvis
nævnes Sitkagran, Douglas Grandis og Ædelgran. Her må vi også sige at vi er
godt med i egnens A/S plantager og vi kan navnlig fremvise blandingsbevoksninger af rødgran, grandis, douglas og sitka hvor rødgraner tilsyneladende
klarer sig bedre end i renbestande på samme lokalitet. De fleste af disse
bevoksninger er etableret under skærm, en mulighed de store stormfaldsarealer
fra først i 80-eme ikke frembød. Her var rødgran den eneste mulighed, hvis vi
skulle have arealerne tilplantet inden de sprang i græs!
11.05.1994

L. Oppermann

