
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen og Sørensens Plantage – status  forår 2011 

Tak for sidst, hermed en opfølgning på de ting vi drøftede på bestyrelsesmødet i foråret. Be-

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

der er uklarheder.  

Generelt: 

Ud over den grønne driftsplan, der blev udarbejdet sidste år, har vi nu også udarbejdet et 

femårs budget. Med de to værktøjer i hånden, står i nu særdeles godt rustet til at træffe de 

relevante forvaltningsmæssige beslutninger i plantagen.  

Vedr. Jernbanevej, så vil jeg anbefale, at I får kørt et slidslag på, f.eks. slagger eller lignende. 

Det nuværende materiale er for groft, og I risikerer desuden at kommunen vil mene at der er 

tale om byggeaffald og udstede påbud om oprydning/fjernelse. 

Siden konsulentbesøget, har vi hugget flisen i afd. 8a (som I nu har gentilplantet). Det endte 

med et netto på 55 kr./rm, så det var et ganske fint projekt. 

I det nedenstående, er mine kommentarer til de ting vi drøftede, samt de i budgettet forslåe-

de aktiviteter det næste år. 

Konkrete bevoksninger og aktiviteter: 

• Afd. 8a og 31e. Plantet i indeværende forår. Umiddelbart et fornuftigt plantearbejde – 

husk at holde øje med snudebillerne – de kan komme igen, selvom der er sprøjtet en 

gang i år. Næste gang i planter, skal I forsøge at lave knap så stor afstand mellem plante-

rækkerne, dvs. rillerne skal laves tættere på hinanden, da kulturen ellers bliver for åben. 

• Afd. 36a og 37j. I vil gerne have flisen hugget, således I kan plante til efteråret, hvis vi 

skal være helt sikre på at flisen er væk til foråret, så skal vi hugge det i løbet af somme-

ren, hvor det skal køres på lager, da varmeværkerne ikke tager nævneværdigt flis  ind før 

til efteråret. Det betyder, at der kommer lidt flere omkostninger på, i form af transport 

og læsning, hvilket typisk beløber sig til 10 kr./rm. Da der er tale om god tør flis, kan pro-

jektet sagtens bære den ekstra omkostning, så som aftalt er det denne løsning vi vælger. 

Vedr. plantevalg, så vil jeg foreslå en kultur primært af nål, med en rand af løv, f.eks. rø-

deg. Der bør foretages en form for vildtafværgning i løvtræerne, enten topsmørring eller 

planterør. 

• Afd. 33a m.fl. Flisen hugges som udgangspunkt i efteråret, sammen med den resterende 

mængde flis bl.a. i afd. 34 og 39 – men jeg tager en vurdering af, om det ikke bedst kan 

betale sig at hugge det sammen med 36a og 37j, når nu flishuggeren er der. Der bores 

huller, således der kan plantes i foråret 2012.  
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• Afd. 3c, og afd. 9a. Det er aftalt at Skovdyrkerne fremskynder den budgetterede flistynd-

ning, således disse skærmstilles i efteråret, til flishugning i fyringssæsonen 2012/13. 

I Afd. 9a, tyndes der ekstra hårdt mod øst, hvor I etablerer vildtager. 

• Jf. budgettet, så skal der skæres flis ned i afd. 26, Sibirien. Det er aftalt, at Skovdyrkerne 

gør dette ifm. skærmstillingen af afd. 3c og 9a. Det meste contorta, skovfyr og birk mv. 

afdrives, således primært eg, og andre arter, hvor det måtte være relevant står tilbage. 

Af hensyn til vildtet efterlades holme med bjergfyr, såfremt dette er muligt. 

 

Siden sidst: 

• Der er kommet endelig afgørelse fra Naturstyrelsen vedr. kontrol af den grønne drifts-

plan. Som jeg vist også orienterede om på mødet, har vi været i telefonisk kontakt med 

styrelsen, hvor de sagde at vi ikke skulle foretage os yderligere i forhold til kontrollen – 

så det er egentligt ikke korrekt, at vi ikke har gjort indsigelser, for vi er nemlig ikke enige i 

alle indsigelser. Direkte adspurgt, sagde styrelsens sagsbehandler, at det var ikke nød-

vendigt at foretage en officiel indsigelse mod kontrollen, da der ikke vil blive udstedt på-

bud om at foretage ændringer i planen.  

Der er da heller ikke udstedt påbud om ændringer, og da de forslåede ændringer dels er 

meget marginale og delvist unødvendige/fejltolket, så mener jeg ikke at der bør foreta-

ges yderligere. Vi betragter herfor den grønne driftsplan for endeligt afsluttet. 

Opfølgning: 

• Vedr. femårsbudget. Jeg har forsøgt at indarbejde de kommentarer I fremsatte til mødet, 

og regner med at vi nu har et færdigt produkt. Jeg fremsender det endelige produkt, 

samt faktura på dette. 

• Som nævnt, så for at budgettet skal vedblive at være et tidssvarende dokument, så vil 

jeg anbefale at I fremover budgettere med at der skal sættes et par timer af om året til 

at ajourføre såvel budget som kort mv.  

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

 

Med venlig hilsen 

SKOVDYRKERNE 

 

 

 

Martin Viborg 

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. 

 


