
 

 

 

Rådgivningsrapport Jensen & Sørensens forår 2009 
 

Generelt om skoven (se desuden stamdata i faktaboks bagest i rapporten): 

Ejendommen er en af egnens største plantager, og har et lang historie. Jordbunden er pri-
mært hede- og tørvejord, og byder på ringe vækstvilkår. Skoven er generelt i god vækst, og 
træartsvalget er primært forskellige nåletræsarter, hovedsageligt ædelgran, sitkagran og 
lærk, men store arealer er også tilplantet med løvtræ, primært eg og på tørvejorden birk.  
Skoven veksler mellem store åbne hedearealer, tætte grankulturer og mellemaldrene gran-
bevoksninger, og der er flere søer i skoven, hvilket giver et flot og afvekslende skovbillede. 
Jagten i plantagen er lejet ud til et konsortium, der udover jagtlejen også leverer arbejds-
kraft til bl.a. plantning og rydningsopgaver. 
 
Siden sidste besøg, har der været forskellige aktiviteter, primært bevoksningspleje i form at 
tynding og sporindlæggelse.  
Afdelingerne 12, 17, 18, 19 og 22 er blevet tyndet med skovningsmaskine, hvor der er ble-
vet lavet 822 kubikmeter træ, der har givet ca. 77.000 kr. netto til skoven. Ved skovningen, 
er topenderne fra træerne blevet aflagt til flis, der flishugges til vinter, hvilket vil bringe den 
samlede nettoindtægt på den rigtige side af de 100.000 kr. 
I afdelingerne 15a, 16 og 23, er der blevet indlagt spor, hvor træerne er blevet skåret ned 
og lagt i sporene, hvor de flishugges til vinter. 
Slutteligt er der blevet rillepløjet og plantet bjergfyr på en del af Åges Mark, afd. 29d. 
 
Administrativt: 

Tilskudssager: Der er følgende igangværende tilskudssager: 
l Jr.nr: SNS-3373-00925: Grøn Driftsplan, tilsagn 67.025 kr., planen skal være udar-

bejdet senest den 1.4.2010. Planlægningen forventes afsluttet medio juni 2009. 
 

Skovdyrkerforeningen: Der er følgende igangværende projekter:  
l Planter, der er bestil 3.600 bjergfyr og 200 rødgran til levering den 17. april. 
l Flishugning, topender fra skovningsprojekt, samt sporene i afd. 16 m.fl. Jeg forven-

ter, at Skovdyrkerforeningen flishugger i løbet af vinteren 09/10, men det afhænger 
af, hvor godt træet er tørret ned. 

 

De enkelte bevoksninger: 

29d Bjergfyr (1996): Åges Mark, I efterlyste forslag til gentilplantning af den del, der ikke 
skulle være bjergfyr. Som vi snakkede om, giver det ikke megen mening af plante 
løvtræ, uden hegn, hvorfor det reelt kun er stedsegrønne arter der kan vælges imel-
lem. Hvis I ønsker, at prøve noget andet end de ’sædvanlige’ sitka, rødgran og skov-
fyr, kan jeg anbefale grøn cypress, thuja eller tsuga. 
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Bjergfyr pyntegrønt: 

 Som vi snakkede om, vil Skovdyrkerforeningen kunne afregne jer med 5,00 kr./kg. – 
5,75 kr./kg. (klippet), alt efter mængden, og om vi skal hente det, eller om det er leve-
ret ved rampen i Idom. Hvis I har bjergfyr, som I ikke kan sælge eller noget som I ikke 
når at få klippet, vil jeg meget gerne være behjælpelig med afsætning. 

 
Mos: 

Det er dejligt at høre, at der er efterspørgsel på jeres mos i skoven, det beviser jo ba-
re, at det er mos af en god kvalitet, I har. 
 
Jeg vil benytte muligheden for at rette en fejl, vi begik på mødet, idet vores hurtige 
kalkulation viste, at vi ikke kunne konkurrere på mosprisen. Det byggede desværre 
mere på vores dårlige hovedregning, end dårlige priser, idet mos normalt angives i 
kasser og ikke i kvadratmeter. Normalvis, vil Skovdyrkerforeningen afregne mos, så-
ledes: 
 

Mos, Jensen og Sørensens F'09     

          m2 
Pr. kasse 
maks. m2 

Kassestørrelse   30x40 cm 4 lag 0,48 0,55
              
    Høstudbytte m2 kr./ks. kr. kr./m2 
Afregning 1-4000 kasser 4000 2208 2,00 8000 3,62
  4001-8000 kasser 4000 2208 2,15 8600 3,89
  8001-12000 kasser 4000 2208 2,25 9000 4,08
  12000 kasser 3000 1656 2,50 7500 4,53
    15000 8280  33100   

              
Alle priser er plus moms. Mængde er opgjort med 15% overvægt     
 
Skemaet skal læses således, at afregningsprisen stiger trinvist, desto større kvantum 
der høstes. Med et formodet udbytte på 15.000 kasser vil afregningen dermed se ud 
som nedenstående. Ovenstående giver en gennemsnitspris på 4,00 kr./m2, hvilket jo 
rent faktisk er bedre priser, end hvad I var blevet tilbudt. Derfor, hvis I ønsker, at det 
pågældende firma skal høste jeres mos, kan I anvende ovenstående priser som vej-
ledning.  
Den tilkendegivelse der kom frem på mødet om, at vi ikke kunne matche prisen, var 
altså et fejlskøn. Jeg beklager, hvis  dette kan have givet anledning til ulejlighed.  
 
Som jeg også nævnte på mødet, så sker moshøst for nogle aktører på markedet 
desværre ofte på skrømt. Således optræder sager om manglende oprydning og beta-
ling ofte. Jeres potentielle aftager kan naturligvis ikke uden videre sættes i sammen-
hæng med brodne kar i branchen, men jeg vil klart anbefale, at I får lavet en meget 
nøje kontrakt, hvor såvel høstvilkår og afregningsvilkår er klart definerede – ikke 
mindst bør der stilles sikkerhed for betaling.  
Jeg har ikke noget sikkert forhåndskendskab til jeres aftager, men så vidt jeg forstod 
på jer, har hun høstet mos på det tidligere Feldborg Statsskovdistrikt. Det kunne der-
for være en mulighed, at I kontaktede distriktet for at høre om deres oplevelse af 
hendes arbejde. 
 



 

 

 

Skovdyrkerforeningen har desværre allerede investeret en del tid, i fremvisning af je-
res mos mv., hvorfor jeg meget gerne vil vide, om I sælger mossen til anden side, da 
vi I så fald, skal have underrettet kunden og ændret i planlægningen. 

 

Gødning: 

 Der er bestilt biokompost til udbringning på alle kulturarealer, i alt 85 tons. I står selv 
for udbringningen. Der må udbringes 18,9 tons/ha. Skovdyrkerforeningen tager 750 
kr. i administration. Som nævnt, vil jeg ikke umiddelbart anbefale at udbringe biokom-
post i bevoksninger der skal klippes i år. Disse kan alternativt punktgødskes med 40 
gram NPK 14-3-15 pr. træ, udbragt ultimo april (ikke tidligere). 

  
Opfølgning: 

l Så snart, I har en afklaring om mossen, vil jeg meget gerne underrettes. 

l Derudover, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål 
eller kommentarer til rådgivningsrapporten. 

 

Med venlig hilsen 
Skovdyrkerforeningen 
 
 
 
 

 Rådgivningsrapport  
er modtaget 

Martin Viborg  Klaus Bræmer-Jensen 
 
 

Hermed attesterer ovenstående konsulent for, at besøg og rådgivningsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med Skov- 
og Naturstyrelsens vejledning om tilskud til skovbrugets konsulentvirksomhed. Ejer kvitterer udelukkende for at have modta-
get rådgivningsrapporten. I tabellen nedenfor er angivet, hvornår (hvilket årstal) konsulentvejledningens fire hovedtemaer 
senest er drøftet. 
 

    

Skovloven: Flersidige hensyn: Tilskudsstatus: Tilskudsmuligheder: 
2008 2009 2009 2009 

    

Eventuelle prisangivelser i rådgivningsrapporten er excl. moms. Alle produkter og serviceydelser nævnt i rapporten kan kø-
bes via foreningen. Foreningens almindelige forretningsbetingelser er gældende ved al samhandel. 
 

Fakta om skoven:  

Adresse 
Æ’Tørhus  
Hvidemosevej (10) 
7800 Skive 

 Skovareal: 261,3 ha 
Tilskudsareal: 186,9 ha 
Matrikel: 3b og 3 s Rønbjerg By, Rønbjerg m.fl. 
 

Bemærkninger:   

 


