
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen og Sørensens Plantage – status  sommer 2012 

Tak for sidst, hermed en opfølgning på de ting vi drøftede på bestyrelsesmødet, samt på tu-

ren rundt i skoven i dag. Bemærk især hvor det er angivet, at arbejdet skal udføres af Skov-

dyrkerne og tag fat i mig, hvis der er uklarheder.  

Generelt: 

Nedenstående tager udgangspunkt i de foreslåede driftstiltag fra 5-årsplanen. Når der er tale 

om arbejde der udføres af jer selv, står det angivet at arbejdet udføres af jægerne – jeg reg-

ner med I selv disponere over hvad de laver og hvad der laves af aktionærerne. 

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. 1b, lærk 1991. Lærken begynder at stå tæt, men tyndingen kan vente et par år end-

nu (planlagt tynding i 2014). 

• Afd. 3defghj, rgr, sgr m.fl. 1985 – 87. Der skal indlægges spor, gøres ved manuel fældning 

af en eller to rækker, således der er et spor der minimum er 3,50 meter bredt spor med 

maksimum 20 meter fra spormidte til spormidte. 

o Spor indlægges af jægerne efterår/vinter 2012. 

o Flishugning efterår/vinter 2013/14, udføres af Skovdyrkerne. 

• Afd. 26c, Sibirien. Den resterende del af Sibirien afdrives til flis, efterår 2012. Der efterla-

des et par holme af bjf mv., samt alle større ege. Inden igangsætning skal en repræsen-

tant fra bestyrelsen afmærke skel mod syd – klarmelding til undertegnede. 

o Manuel flisafdrift, efterår/vinter 2012/13, flishugning efterår/vinter 2013/14, 

udføres af Skovdyrkerne. 

• Afd. 27a og 28b, rgr 1945. Stykkerne er blevet afdrevet. Jeg vil anbefale at få arealerne 

grenknust, således de er rettet af og fremstår pænere og lettere tilgængelig, forvent en 

udgift på ca. 2.500 kr. + maskinflyt for grenknusning. Det er aftalt at arealerne skal være 

klar til plantning forår 2013. Herefter bores der huller, og der gentilplantes med lærk og 

skovfyr i spor rækker, samt enkelte rødeg ud mod vejen. 

o Grenknusning og hulboring udføres af skovdyrkerne i efterår / vinter. 

o Plantning og sprøjtning mod snudebiller udføres af jægerne forår 2013. 

• Afd. 33a og 34h. Der er boret huller, hvor jægerne planter i efteråret 2012. Der skulle 

være boret i alt 7.100 huller i de to stykker, hvor ca. 1.750 skulle være i afd. 34h. Jeg vil 

forsøge at se om jeg kan skaffe et parti Tsuga, som er en super nåletræsart til under-
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plantning. Disse kan suppleres med lidt bøg og ædelgran. Inden der skal plantes skal 

græsset sprøjtes rundt om hullerne, ellers vil det på sigt kvæle planterne - sprøjtningen 

skal følges op til foråret. 

o Sprøjtning rundt om hullerne inden plantning samt i foråret 2013 udføres af 

jægerne. 

o Plantning E’12 udføres af jægerne. 

o Evt. snudebillesprøjtning F’13 udføres af jægerne. 

• Afd. 34ag. Afdrift. Græsset skal sprøjtes inden plantning. Der bores huller, således der 

kan plantes sitka og lærk i foråret 13. 

o Sprøjtning efterår 2012, udføres af Skovdyrkerne 

o Hulboring efterår/vinter 2012 udføres af Skovdyrkerne 

o Plantning forår 2013 udføres af jægerne. 

• Afd. 34ag, den resterende del af litra a og g, tyndes med fældebunkelægger. Derudover 

tyndes sitkaen i litra eb. 

o Tynding efterår/vinter 2012/13, flishugning efterår/vinter 2013/14, udføres af 

Skovdyrkerne. 

• Afd. 40c, der ind skal indlægges spor. 

o Spor indlægges af jægerne efterår/vinter 2012. 

o Flishugning efterår/vinter 2013/14, udføres af Skovdyrkerne. 

Opfølgning: 

• Som aftalt, sætter jeg i gang med ovenstående, og holder Søren opdateret med driften. 

• Når planteplanerne for de ovenævnte stykker er faldet endeligt på plads, opdaterer jeg 

skovkortet, sådan det er ajour med de seneste tiltag i skoven. 

• Vedr. pyntegrønt, så afventer jeg jeres tilbagemelding, om jeg skal afsætte en mængde 

for jer i år, evt. noget jeg klipper for jer – giv gerne en meldingen inden ret længe. 

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

 
Med venlig hilsen 
SKOVDYRKERNE 

 
 
 
Martin Viborg 
Skovfoged 
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