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Igen i år har selskabet Houborg Plantage fået nye aktionærer,
og jeg skal her, hvor jeg har lejlighed til det på bestyrelsens
vegne byde vore nye aktionærer velkommen i kredsen omkring Houborg Plantage. Og det er vort ønske, at de må føle sig virkelig
velkommen i aktionærkredsen.
Det er altid en glæde at byde velkommen til nye aktionærer, selv-om det betyder, at vi samtidig må sige farvel til de, der falder
fra, og som ofte har været med en menneskealder. Men det betyder
også, at der stadig kommer nye til, der interesserer sig for Houborg Plantage.
Til de nye, som er med
generalforsamlinger og
løbe på en både rolig,
håb, at det fortsat må
over.

for første gang, kan jeg oplyse, at vore
samværet i timerne derefter plejer at forseriøs og hyggelig måde. Og det er vort
være sådan såvel i år som i årene frem-

Fra bestyrelsens side føler vi samtidig trang til at give udtryk
for den glæde, det er at se, at så mange aktionærer, deriblandt
flere der kommer langvejs fra, slutter op om selskabet og tager
sig tid til at deltage i selskabets generalforsamling.
Houborg Plantage har aktionærer spredt over hele Danmark og desuden enkelte i udlandet. Som sædvanlig har vi kort før generalforsamlingen opgjort, hvor mange vi er. Resultatet blev at vi
nu er tø3 mod 489 sidste år, og antallet af de i årets løb noterede aktieoverdragelser har i alt andraget /j
.
Også forud for denne generalforsamling har bestyrelsen ladet
dagsordenen og regnskabet udsende til vore aktionærer. Vi håber, at interessen herfor stadig er til stede.

Reglerne for adgang til privatejede arealer er igen til debat.
Miljøminister Sv. Auken arrangerer i juni måned en konference
om friluftslivet, og det forlyder, at en dansk Allemandsret et begreb vi bl.a. kender fra Sverige - vil være blandt emnerne
på konferencen.
Vi vil alle gerne kunne færdes i naturen, såvel den naturlige
som den menneskeskabte som f.eks. Houborg Plantage, men som en
selvfølge må vi indordne os under de ordensregler, som er gældende for færdsel på privat grund.
Når disse regler overholdes af publikum, kan vi kun glæde os
over, at også andre finder Houborg Plantage og den natur, der
findes der, værd at besøge til fods. Og ser vi bort fra, at
enkelte personer ikke læser ordensreglerne og ulovlig benytter
dele af plantagen til ridning, med de skader dette forvolder,
er der praktisk talt ikke problemer ved, at plantagen indenfor
de gældende ordensregler er åben for publikums færdsel.
Som reglerne er i dag, er det muligt, at både jagtselskabets
medlemmer, der betaler en passende leje, og publikum, for hvem
det er gratis, i plantagen kan få den naturoplevelse, som de
søger, uden at komme i konflikt med hinanden.
Det er derfor ikke blot ønskeligt men også nødvendigt, at der
ikke slækkes på de nugældende ordensregler, og det fastholdes,
at der skal søges tilladelse, forinden diverse arrangementer
afvikles i en privatejet skov.
Gennem årene har vi fået flere henvendelser og givet adskillige
tilladelser, men ind i mellem har vi efter en drøftelse med
jagtselskabet måtte sige nej til en ansøgning.
Lad mig nævne en af slagsen, som fik nej i 1999:
En gymnasieskole oppe i landet havde fundet på at arrangere
en rystesammen- og oplevelsestur for nye l.g'er over 2 dage.
I alt skulle loo elever, 8 lærere og 8-10 hjemmeværnsfolk deltage.
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Temaet for turen var en borgerkrigsagtig konflikt, som den bl.a.
kendes fra EksJugoslavien. Og for at give eleverne opfattelsen
af, at de befinder sig i en krigszone skulle der skydes løse
skud i korte byger og etableres lydkulisse til at illudere beskydning med morterer.
Hvor interessant en sådan 2-dages oplevelsestur i Houborg Plantage end kunne være for deltagerne, valgte vi efter aftale med
Jagtselskabet og under hensyn til vildtet ikke at give den nødvendige tilladelse, og henviste ansøgeren til at søge tilladelse til oplevelsesturen i anden skovlokalitet tilhørende hæren.
At plantagens råvildt ikke ville være glad for den forstyrrelse,
som den nævnte oplevelsestur ville have medført, fremgår meget
tydeligt af en undersøgelse, Danmarks Miljøundersøgelse har foretaget.
Et rådyr, der bliver skræmt i skoven af mennesker og flygter,
må i gennemsnit hvile sig 1 time og 20 minutter bagefter for
at falde til ro. Energimæssigt svarer det omkostningsmæssigt
for dyret til 7-9% af det daglige energiforbrug og kræver en
ekstra fødeindtagelse på 300 gr. Ved større arrangementer f.eks.
et orienteringsløb i skoven over 6 timer, hvor dyret forstyrres
af de mange løbere, skal det bagefter æde 2,7 kg ekstra føde,
for at opveje det ekstra energiforbrug. Dette er ikke mulig indenfor samme døgn, hvorfor det i stedet må tære på sine fedtdepoter.
Med disse eksempler i mente er der grund til at råbe vagt i gevær hver gang, der forsøges at pirre ved de nuværende ordensregler

Skal der med et enkelt ord gives en karakteristik af, hvad
året 1999 kom til at betyde for selskabet, er ordet "Forandring" nok det, der kommer nærmest.
Som jeg omtalte på sidste års generalforsamling, ønskede både
skovrider Oppermann og skovfoged Herskind at fratræde deres
stillinger hos Hedeselskabet i løbet af 1999 for at gå på pension.
I det daglige har vi aldrig tænkt over, at det var hos Hedeselskabet, de var ansat, men altid betragtet dem som vor skovrider og vor skovfoged, og dette siger faktisk alt om det gode
forhold, vi har haft til dem.
Ved deres fratrædelse fik vi lejlighed til at tage afsked med
dem og sige dem tak for deres arbejde gennem årene for Houborg
Plantage. Jeg skal ikke her gentage vore ord til dem men blot
fastslå, at nok er de i det daglige ude af øje men bestemt ikke
ude af sind.
Vore nye samarbejdspartnere i det daglige fra Hedeselskabet er
regionschef Asger Olsen samt skovfoged Steen Riber.
Asger Olsen kender I fra sidste års generalforsamling, hvor
han blev indvalgt i selskabets bestyrelse, og Steen Riber, som
nogle allerede har hilst på under turen i plantagen, vil umiddelbart efter mig få ordet for at aflægge den tekniske beretning.
Det er selvsagt vort håb, at vi i årene fremover må få et lige så godt samarbejde og tillidsforhold til de nye folk fra
Hedeselskabet, som vi har haft til de gamle. Og det er jeg, efter at vi i nogen tid har arbejdet sammen med dem, sikker på
også kan blive tilfældet.

For bestyrelsen er det i år noget af en forandring at skulle
fremlægge et regnskab, hvor tallet på bundlinien godt nok står
i plus men kun er på 5 cifre, når vi gennem de sidste årtier
har været vante til, at overskuddet altid var på 6 cifre.
Det kunne det også have været i år! Så lad mig nævne en af årsagerne til, at det gik anderledes.
Siden 1977 har Houborg Plantage haft aktier i Varde Bank af
årsager, hvoraf de væsentlige formentlig har været den overrente for sine penge, som man fik som aktionær, samt at banken uden betaling herfor varetog opgaver for selskabet.
Som det måske huskes kollapsede banken for ca 7 år siden, hvorfor aktierne fra og med 1993 regnskabet har været opført til 0
kr. i status, da de, som det har vist sig, efter bankens sammenbrud intet var værd.
Bestyrelsen har nu fundet tiden inde til at få tabet på aktierne i Varde bank bragt ud af verden også rent regnskabsmæssigt.
Det er sket i 1999 regnskabet og er baggrunden for, at tallet
på bundlinien kun blev på 5 cifre.
Ser vi et øjeblik bort fra denne disposition, ville årets overskud før skat alene derved have beløbet sig til 192.677 kr.,
hvilket må siges at være tilfredsstillende set i forhold til
de lave priser på de træeffekter, selskabet har haft til salg
i 1999.
Jeg skal ikke her komme nærmere ind på regnskabet for året
1999. Det må vente til dette punkt er på dagsordenen. Men jeg
skylder at tilføje en enkelt bemærkning:
Trods det lave tal på bundlinien , som jeg allerede har nævnt
en af årsagerne til, har bestyrelsen besluttet at foreslå, at
der også for året 1999 udbetales 80.000 kr. i udbytte til aktionærerne.

Jeg tror, det var Storm P., der formede ordspillet: Det er vanskeligt at spa om fremtiden. Sådan har vi det også for tiden.
Vi ville gerne, og det havde været ønskeligt, at vi i dag kunne give aktionærerne et realistisk bud på, hvordan selskabets
økonomiske forhold ville udvikle sig gennem år 2000 og de nærmeste år derefter.
Men det er ikke mulig. Orkanen den 3. december kuldkastede fuldstændig det budgetoplæg for år 2000, vi havde lavet i oktober
måned.
Foreløbig må vi koncentrere os om at få alt falden træ
ud af plantagen inden sommerferien. Meget vil derefter
af, hvor meget det arbejde, der herefter forestår, det
at klare i år, samt hvor hurtig de ventede tilskud til
kommer frem.

af værdi
afhænge
lykkes
oprydning

Fredag den 3. december 1999 blev en sort dag, ja måske den sorteste nogensinde for Houborg Plantage.
Det var et sørgelig syn, der mødte os efter orkanens rasen.
Stort set alle træer over 15 m var knækkede eller lå med rodenden over jorden. Det stod klart, at det ville blive et kæmpearbejde at redde, hvad muligt var, og få ryddet op, så de stormfaldsramte arealer igen kunne tilplantes, hvilket vi er pligtig
til.
Storme og stormfald er ikke ukendt for os. Det er et af naturens
luner, som vi heldigvis i den styrke og det omfang, som vi var
ude for den 3. december, sjældent oplever. Her på egnen huskes
sikkert stormene i 1934, 1952, 1967 og 1981 med de store skader på egnens plantager, medens stormene derimellem var mindre
kraftige og ikke så ødelæggende.
Rent skønsmæssigt opgjordes skaden i plantagen den 3. december
til ca. 15.000 m3 stormfældet træ. Et ret højt tal i forhold
til vor årlige hugst. Da det var det store træ, det gik ud over,
vil plantagen ikke i mange år være leveringsdygtig i sådan- træ og
mister derved gennem de kommende år en væsentlig indtægtskilde.
I dagene efter orkanen skrev aviserne meget om hjælp til de private skovejere og gav os det indtryk, at miljøministeren bl.a.
ville standse al hugst i statsskovene og undlade al salg af træ
derfra og i stedet oplagre det for at komme de private skovejere til hjælp. Og derudover ville der blive ydet dem erstatning
for det stormfaldsramte træ.
Hvad enten ministeren nu har sagt, som avisernes skriverier gav
os indtryk af eller ej, viste virkligheden noget andet. Der blev
ikke hugtsstop i statsskovbruget men kun en vis hugstreduktion,
der ydes ikke erstatning for værditabet for det stormfældede træ
og der '&oÆgtes rask væk af stormfældet træ i konkurrence med de
private skovejere bl.a. til Claro Holz, Kastort i det tidligere
Østtyskland.
Det er derfor en ringe trøst, når handelsskovrider Karsten Gasseholm afviser kritikken med ordene: "Jeg forstår godt de private
skovejeres desparation. Men det er vor opgave at redde så meget
træ som muligt." Som om det ikke også er det, den private skovejer prøver <MØ

Træpriserne på de fleste effekter har gennem 1999 været lave.^
Men de skulle blive endnu lavere inden årets udgang. Allerede
få dage efter stormfaldet var de første hold købere fra både
danske og udenlandske savværker på banen for at købe billig
træ fra de ramte skovejere. Samtidig med, at priserne blev
presset, steg udgifterne ved hugsten af det stormfældede træ.
Og helt galt blev det, da Frankrig, Schweiz og Sydtyskland
sidst i december også ramtes af stormfald. Da gik priserne på
nåletræ helt i bund.
Hvor svært, det kunne være at få en ordentlig pris for nåletræ hos savværkerne trods de lave priser, fremgår måske bedst
af en udtalelse af adm. direktør Henrik Ussing, fra et af landets største savværker Rold Savværk: "Det er billigere at købe
nåletræ i Baltikum og få det sejlet til Randers Havn end at købe
træet i Syd- og Sønderjylland." Det lyder som en molbohistorie.
Men det er det næppe.
Der har været arbejdet hårdt i Hovborg Plantage for at redde,
hvad reddes kan. Men det vil endda vare nogen tid endnu inden
alle de stormfaidsramte arealer er ryddet.Hvad værre næsten er:
En del af det stormfældede træ kan ikke sælges og er derfor kun
egnet til flis, hvilket ikke er særlig lukrativ.
Netop de arealer, der er så hårdt ramt af orkanen, har vi gennem årene ofret megen arbejde og ikke så få kroner på, for at
bevokningen kunne udvikle sig optimal. Og nu kan de væltede
træer 'næppe dække ret meget s£: udgiften ved en oprydning og
genplantning.

Der har været skrevet meget om de store erstatningsbeløb, der
skulle udbetales til de stormfaldsramte skovejere fra statens
side. Lad mig derfor med det samme slå fast, at der ikke udbetales nogen erstatning overhovedet for det værditab, som stormfaldet har medført for skovejerne. Men der er andre hjælpemuligheder.
Først og fremmest er der de to tidligere hjælpeordninger. Den
ene er merhugstfradraget, som vi kender fra stormfaldet i 1981,
og som kan benyttes i 1999 eller i år. Det vil vi selvsagt benytte os af i det omfang, der er mulig.
Den anden er bestemmelsen i ejendomsbeskatningsloven, som giver
kommunalbestyrelsen mulighed for at give et nedslag i grundværdien for så langt et tidsrum, at plantagens normaltilstand kan
være genoprettet.
Flere kommuner, bl.a. Vejen kommune, har allerede givet flere
stormfaldsramte skovejere tilsagn herom. Fra vor side har vi
søgt Holsted kommune om et sådant nedslag, og vi har da et ret
berettiget håb om, at vor ansøgning bliver imødekommet.
En nyskabelse er det forslag til lov om stormflod og stormfald,
der er til behandling i folketimget og hvis 3. behandling og
dermed forventet vedtagelse er programsat til i morgen den 11.
maj. Der er dog heller ikke i denne forventede lov tale om/at
der skal ydes erstatning for værditab, men derimod alene om tilskud til oprydning og gentilplantning på nærmere betingelser.
Pengene hertil hentes i stormflods- og stormfaldspuljen. En pulje vi alle kommer til at betale til.
En af betingelserne vil blive, at der primært skal genkultiveres
med robuste træarter. Hvad dette kommer til at betyde for os.,vil
ingen give et endegyldig svar på, før der hen i juni måned forhåbentlig foreligger en bekendtgørelse, med de fornødne oplysger.

robuste træarter. Hvis der ellers kan skaffes lokalitetstilpassede nok kunne det være en blanding af eg, skovfyr, lærk og evt.
birk, og som indblandingstræer en del hurtigvoksende nåletræer
som rødgran, douglas og sitka. Noget skal der jo være for at
give de nødvendige indtægter. Men dyrt bliver det, når der skal
plantes løvtræer. Det skal ske i indhegnninger eller i rør, som
vi allerede kender det fra forskellige steder i plantagen, hvor
der er plantet diverse løvfældende buske og træer i de senere
år. For indhegnning og rør er nødvendig, hvis ikke rådyr og harer skal ødelægge løvtræsplanterne.
En anden betingelse er forsikring mod stormfald, hvilket kan
blive et dyrt bekendskab.
Der ligger en ganske vanskelig opgave for bestyrelsen og dens
rådgivere i at vælge, hvilke træprodukter der er interesse for
om 50 - 75 år, og om disse så kan passes ind i, hvad der forstås
ved robuste træarter.
Vi har håbet om, at den modgang, som orkanen har udsat plantagen for, kan vendes til noget positivt. Vi ved, at det vil koste
penge i årene fremover at bringe plantagen op på et stade, så vi
igen kan sige, at hele plantagens tilstand er god. Men det kan nås,
hvis vi står sammen om det.
Man siger, at det er i modgang, man skal kende sine venner. Jeg
vil håbe, at Houborg Plantage - for plantagens skyld og det den
står for - må have mange venner bag sig også i de år, der ligger
forude.

Det har gennem mange år været en fast tradition, at bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen opdeltes
i to dele. Dels i en almem beretning, der aflægges af formanden, og dels i en teknisk beretning, der tidligere blev
aflagt af skovrider Oppermann og i år vil blive aflagt af
skovfoged Steen Riber.
Ikke så få aktionærer har gennem årene overfor bestyrelsen
givet udtryk for deres tilfredshed med den fyldigere beretning, de på denne måde får. Derfor skal denne tradition heller ikke brydes i år.
Men inden jeg overlader ordet til skovfoged Steen Riber for
hans 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 lyde en tak til skovfoged Herskind, der er
fratrådt, og til skovfoged Steen Riber, der så kort efter
sin tiltrædelse måtte tage vare på det store stormfald, samt
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 revisionen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Beretning for Hovborg Plantage A/S 1999.
Dette års beretning vil uundgåeligt komme til at dreje sig meget om stormfaldet d. 3 december og
hvilke konsekvenser denne fik for skoven. Jeg vil dog i første omgang fokusere på de aktiviteter,
der blev gennemført inden stormfaldet.
Der er blevet lavet afdrifter i afd. 43c, 31 samt 16 a. i alt ca. 1,5 ha. Det drejer sig om hugstmodent
sgr og rgr samt mellemaldrende klimaskadet rgr i afd. 43.
Der er gennemført tynding i afd. 37,23,19,27,32,10,11,15, herudover er der produceret flis afd. 21
og 22.
Der blev solgt ngr pyntegrønt fra afd. 2d samt 44 i alt ca. 9 tons. Dette blev solgt som selvklip. Det
er blevet svært at sælge ngr klippegrønt som stammer fra ældre bevoksninger. Dette skyldes store
mængder af klippegrøntfrajuletræskulturer, som kvalitetsmæssigt er bedre og langt billigere at
producere. Det forventes derfor at Hovborgs pyntegrøntsarealer med NGR langsomt udfases
efterhånden som produktionen ikke længere kan sælges.
Bag skovfogedboligen i afd. 31 er der gennemført skærmstilling af rgr bevoksning med
efterfølgende underplantning af grandis, dgr, bøg og lærk. Til denne underplantning er der søgt og
givet tilsagn på tilskud i alt 18400 kr. På grund af stormfaldet er tilskuddet endnu ikke udbetalt.
Med ønske om at etablere flere bevoksninger med blandingsskov, løvtræ og stabile nåletræsarter
som dgr blev der i 1999 søgt om tilskud til skærmstilling, selvforyngelse og løvtræbælter for i alt
306000 kr. Der er blevet givet tilsagn til disse projekter, men en stor del af projekterne kan ikke
længere gennemføres på grund af stormfaldet.
I afd. 42 (Risbøl Sande) hvor der i 1998 blev gennemført nedskæring af bjf, for at få arealet ændret
til hedeflade med spredt bevoksning, er der ligeledes i 1999 gennemført nedskæring. Dette
forventes at blive fliset i løbet af sommeren 2000 hvorefter der vil være etableret hede på i alt ca. 20
ha. I den sydlige ende hvor nedskæringen er foretaget i 1999 står der en del enebær buske som er
blevet bevaret. Disse buske forskønner heden betragteligt med deres brydning af fladerne.
Indsandsklitterne er nu blevet tydelige og der er hermed skabt et interessant naturområde i
Plantagen. Udviklingen mod hede skal følges og det er muligt at man på et tidspunkt skal hjælpe
lyngen med at få fodfæste. I den nordvestlige ende af hedefladen har der etableret sig et mindre
vandhul. Vi vil følge vandstandens udvikling og hvis der er mulighed for at skabe en permanent
vandflade vil det øge områdets naturværdi.
Årets samlede hugst nåede op på 1735 m3 gavntræ og 1600 rm flis.
Salget har omfattet: 259 m3 uafkortet tømmer, 740 m3 afkortet tømmer, 210 m3 lamel og
emballagetræ, 340 m3 cellulosetræ og 186 m3 spånpladetræ.
Der er gentilplantet 3,4 ha. incl. underplantning. Til en samlet udgift på 88000 kr. (25800 kr. pr.
ha.) Gentilplantningen er foretaget i afd. 311,43, samt 20.
Der er anvendt 77000 kr til kultur og bevoksningspleje. Dette drejer sig om gødskning, sprøjtning,
efterbedring og nedskæring af uønsket opvækst.

Råtræsituationen.
Afsætningen af råtræ har forløbet normalt og tilfredsstillende i 1999 indtil orkanen d. 3 dec. Der har
været indgået fælles vejledende priser mellem dansk skovforening og de danske træindustrier
igennem 1999. Konkurrenceankenævnet afsagde d. 3 aug. Kendelse vedr. Dansk skovforenings og
danske træindustriers anke over forbudet mod at udsende vejl. Priser. Den tidligere afgørelse blev
stadfæstet dog med den ændring, at derfremtil 1. jan. 2000 måtte udsendes vejledende priser.
Konkurrencenævnet mener at de fælles vejledende priser er konkurrencebegrænsende.
Efter stormfaldet den. 3 december enedes skovforeningen og dansk træindustri om at stormfældet,
uafk. Tømmer ikke klassificeres højere end klasse B - topdia, mindst 14 cm. Og et
stormfaldsfradrag på 10-15 % i forhold til de senest gældende, vejl. Priser.
Generelt har stormfaldet resulteret i prisfald på gavntræ på 20-35 %.
Veiret 1999.
Vejret i Danmark har i 1999 været ganske usædvanligt. Det var ikke kun orkanen i december der
var usædvanlig det var også det år med den største mængde nedbør. Landsgennemsnittet kom til at
ligge på 900 mm., hvilket er 190 mm. Over normalen. I Stilde Plantage blev nedbøren målt til 1169
mm. Samtidig var 1999 det femte varmeste og fjerde mest solrige år siden disse registreringer
startede i 1920.
Orkanen var dog uden tvivl det vejrfænomen der gjorde størst indtryk og øgede størst indflydelse på
Hovborg Plantage. Orkanen var centreret omkring syd- og Sønderjylland med centrum ved Mandø
og Ribe. Vindstødende havde en styrke på ca. 185 km/t. Hovborg Plantage lå altså i det nordlige
bælte af orkanen, hvorfor skaderne på Hovborg Plantage er mindre end de kan opleves længere
sydpå.
Der faldt den 3. december ca. 3,4 mill. m træ, heraf ca. 3 mill. m nål, og 400000 m løv. Det var
primært de syd- og sønderjyske plantager der blev ramt.
Nåletræsbevoksningerne blev i betydeligt omfang ramt af fladefald og en del træer er knækket i 2-3
m. højde. Det skønnes at ca. 1/3 af nåletræet er ødelagt af knæk og indre brud og derfor uegnet til
sawærksbrug. Der er ikke væltet løvtræ af betydning i Hovborg Plantage, hvilket naturligvis også
hænger sammen med en lille andel af løvtræ.
Som tidligere omtalt er priserne på råtræ faldet efter orkanen og priserne var i forvejen lave som
følge af lavkonjuktur i nåletræsmarkedet. Dette kombineret med større
opbearbejdningsomkostninger i størrelsesordenen 30 % og følgeskader på de tilbageværende
bevoksninger betyder, at det økonomiske tab bliver betydeligt. I mange tilfælde vil
opbearbejdningen ikke give noget positivt dækningsbidrag.
For at gøre skaden total, blev Mellemeuropa i juledagene ramt af en orkan hvor der i Sydtyskland,
Frankrig og Schweiz væltede mere end 100 mill. m3 træ. For os betød det, at tyske savværker ikke
længere var interesseret i dansk træ, og de tyske entreprenører foretrak at tage sydpå.
De udenlandske entreprenører vi har kørende i øjeblikket kommer fortrinsvis fra Sverige, Skotland
og Norge.
Opbearbejdning erfremtil sommerferien koncentreret om rødgran og sitkagran, som savværkerne
primært er interesseret i at aftage. Småtdimensioneret træ og træarter som ædelgran, douglas og
grandis, er derimod p.t. svært afsættelige og vil derfor først blive oparbejdet i 2. halvår af 2000.
Konkret er det følgende bevoksninger der er ramt af stormfald i Hovborg Plantage (Overhead af
skovkort fremvises).
Som detfremgårafkortet er stormfaldet spredt ud over det meste af plantagen. Generelt er det de
ældre bevoksninger af rgr og sgr der er ramt samt arealer med cof. De arealer, derfremgårher af

kortet er bevoksninger medfladefaldherudover er der spredt fald i stort set alle bevoksninger med
en træhøjde på over 8 m. Det spredte fald vil ikke blive oparbejdet før tidligst i efteråret.
Det samlede stormfald i plantagen skønnes til at være ca. 17000 m3 hvoraf ca. 2000 m3 er spredt
fald. Der er altså ca. 15000 m3fladefaldhvoraf ca. 8-9000 m3 forventes oparbejdet til gavntræ inden
d. 1/7-2000. Resten af fladefaldet er cof og dårlig rgr som bliver oparbejdet til flis.
De mest værdifulde af de væltede bevoksninger er afd. 19,20,28 hvor der bliver lavet langtømmer.
Stormfaldet i Hovborg Plantage svarer til ca. 10 års normalhugst, herudover skal vi regne med en
forøget hugst i de kommende 3-4 år pga. randpåvirkninger, billeangreb m.m som er følgevirkninger
af orkanen.
Regeringens stormfaldspakke.
(Dette afsnit tilføjes umiddelbart inden generalforsamlingen for at få det sidste nyt med.
På baggrund af den aktuelle situation i skovbruget er det naturligt at afslutte med at spørge ? Hvad
med fremtiden.
Har vi mulighed for at dyrke økonomisk skovbrug, med de krav miljøministeren stiller til det
fremtidige træartsvalg ?
Med den hårde konkurrence vi møder på råtræsiden (nåletræ) fra specielt de østeuropæiske lande er
det vanskeligt at forestille sig, at vifremoverkan producere selv rgr med positivt dækningsbidrag,
og vi må nok erkende at økonomien i nåletræ ikke bliver bedre når stort set alle bevoksninger bliver
ramt af stormfald i deres omdriftsperiode. Det er derfor ikke utænkeligt at der skal tænkes mere på
skovens bløde værdier end hidtil f.eks. jagt.
1/5-00
Steen Riber.

