
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen og Sørensens Plantage – status  sommer 2014 

Tak for sidst, det var dejligt at mødes med bestyrelsen som afsæt for det nye samarbejde. 

Hermed en opfølgning på de ting vi drøftede, samt opfølgning på registrering af tyndingsbe-

voksninger udarbejdet i samarbejde med Mads. Dertil sammendrag af den gamle 5 års plan i 

en ny 3 års plan.  

Bemærk især hvor det er angivet, at arbejdet skal udføres af Skovdyrkerne og tag fat i mig, 

hvis der er uklarheder.  

Generelt: 

Mødets dagsorden bestod primært i afklaring af kommende driftstiltag i skoven af DB-

skabende karakter, såvel opsparede som nye, med henblik på hurtigst muligt at skaffe finan-

siering til byggeriet af ”det nye Tørhus”. Opfølgningen på denne del af mødet fremgår pri-

mært af tyndingsplanen samt den nye driftsplan.  

Nedenstående opfølgning rummer derfor primært mødets øvrige drøftelser, som supplement 

til den vedlagte aktivitetsrapport. 

Konkrete bevoksninger og aktiviteter: 

• I vinters drøftede I med Martin foryngelse af afd. 7 og 13 med gammel skovfyr. Vi fort-

satte denne drøftelse, da det er et af de væsentligste foryngelsesspørgsmål i de kom-

mende år. Spørgsmålet er om bevoksningerne i det hele taget ønskes forynget i fuldt 

omfang, og i givet fald med hvilken kulturmetode.  

Min indstilling er at I bør igangsætte foryngelse af arealerne da produktionen i bevoks-

ningerne er minimal, og at I af hensyn til skovens stabilitet bør vælge foryngelse under 

skærm. 

Jeres samlede areal med skovfyr udgør knap 28 ha, hvoraf 24 ha er klar til foryngelse – 

ældre end 50 år – dog afd. 33a indgår i dette areal selvom foryngelse er udført. Bevoks-

ningerne er imidlertid stabile og foryngelse kan udskydes til det passer i den øvrige skov-

drift. I den forbindelse har jeg dog ikke registreret foryngelsesarealer som følge af storm-

faldet, hvormed der godt kan blive plads til nogen foryngelsesprojekter i nærmeste frem-

tid.  

Skovfyrarealerne fremgår af nedenstående kortudsnit. 
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• Resterende oprydning efter stormfaldet består i væltede overstandere i afd. 33a. Disse 

kan vi tage med i forbindelse med flishugning. Sig til hvis I har andre planer for de reste-

rende vindfælder. 

• Resterende flishugning af træ nedskåret i 2012 og 2013 samt aflagt flistræ ifm oparbejd-

ning af stormfald hugges i dette efterår. Hugning påbegyndes som noget af det første 

når Måbjergværket igen aftager flis – sædvanligvis i begyndelsen af november. 

• Foryngelse af BJF-kulturer iværksættes efter dette års pyntegrøntsæson. Kulturen knuses 

med grenknuser, herefter rillepløjes og inden plantning sprøjtes arealet. Planter er be-

stilt til levering efter nærmere aftale i april 2015. 

Forud for tilplantning anbefales det at give arealerne en grundig kalkning og eventuelt 

tilføre kompost eller anden ”gratis” grundgødning. Der skal doseres 6 tons dolomit-

kalk/ha. 

Kulturerne fremgår af nedenstående kortudsnit. 



 

 

 
 

• Vi drøftede rydning af træ til flis på de §3 beskyttede arealer. Forud for igangsætning af 

den slags projekter skal kommunen give tilladelse, og man skal desuden være klar over 

at den slags naturplejeprojekter sjældent kan generere et dækningsbidrag. Dog kan 

kommunen i nogle tilfælde være interesseret i at engagere sig økonomisk, hvorved der 

givetvis kunne blive en økonomisk fordel for plantagen. 

 

Opfølgning: 

• Resterende oprydning efter stormfald i afd. 33a, medtages i flishugningen med mindre I 

har andre planer? 

• Udbringning af kalk forud for gentilplantning med bjergfyr, kan Skovdyrkerne udføre, 

hvis I ikke selv har mulighed for det? 

• Er der spørgsmål og kommentarer i øvrigt, så er I velkomne til at kontakte mig. 

• Uden at det blev drøftet på mødet, synes jeg I skal overveje en let ajourføring af jeres 

skovkort med opdatering af nye kulturer og oprensningen af ”Halsen”. Det vil nok kunne 

gøres på et par timer. Decideret gentegning synes jeg ikke tiden er inde til. 

 
Med venlig hilsen 
SKOVDYRKERNE 

 
 

 
Anders K. Elmholdt 
Skovfoged 



 

 

 

Rådgivningsrapporten er dokumentation for den rådgivning du får fra Skovdyrkerforeningen – både for dig og for-
eningen. Rådgivningsrapporten med tilhørende bilag fungerer også som aftalegrundlag for aktiviteter, der skal ud-
føres af foreningen. Det fremgår specifikt af rapport eller bilag, hvis aktiviteter er aftalte.  

Alle aktiviteter der omtales i rapporten kan udføres af Skovdyrkerforeningen. Al samhandel sker i henhold til for-
eningens almindelige forretningsbetingelser. Eventuelle beløbsangivelser er excl. moms. 

Årets første konsulentsamtale med tilhørende rapport er indeholdt i kontingentet. Rådgivning herudover fakture-
res i henhold til foreningens prisliste. 

 


