
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jensen og Sørensens Plantage – status  vinter 2014 

Tak for sidst, hermed en opfølgning på de ting vi drøftede på bestyrelsesmødet i sommers, 

samt min opfølgning på jeres registrering af stormfaldet. Bemærk især hvor det er angivet, at 

arbejdet skal udføres af Skovdyrkerne og tag fat i mig, hvis der er uklarheder.  

Generelt: 

Nedenstående tager primært udgangspunkt i stormfaldet, samt de allerede aftalte driftsop-

gaver i skoven. Som vi tidligere har mailet om, så er I desværre ikke forsikret mod stormfald, 

men heldigvis er skaderne ikke så store som de kunne have været. 

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. 7 og 13, gammel skovfyr. Vi talte om, at afdrive / skærmstille disse bevoksninger 

med henblik på gentilplantning. Grundet stormfaldet, vil jeg anbefale at vi udskyder det-

te indtil vi har overblik over omfanget at stormfaldet – der vil givetvis blive behov for 

gentilplantning i dele af de nedenstående afdelinger. 

• Afd. 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 22. Der er spredt stormfald i disse bevoksninger, nogle ste-

der mindre fladefald, men generelt ’spredt fald’ – det er primært rødgran, ædelgran og 

skovfyr det er gået ud over, samt en del lærk. Kvaliteten af det væltede træ er noget va-

rierende, men generelt mener jeg, at der en stor nok andel af tømmer, til at det kan sva-

re sig at få en skovningsmaskine til at oparbejde stormfaldet (sammen med en skovar-

bejder, der skal skære de væltede træer fri). Jeg har meget svært ved at vurdere mæng-

den, men da det samlede areal af de pågældende bevoksninger er over 20 ha så løber 

det hurtigt op i et par hundrede kubikmeter, idet der ved samme lejlighed bør saneres 

dvs. skadede og ringe træer fjernes også. 

Tilsvarende er det også svært at spå om økonomien i et sådant projekt, men heldigvis la-

der det ikke til at tømmerpriserne påvirkes nævneværdigt af stormfaldet, hvorfor træet 

fortsat kan afsættes til gode priser – og alt andet lige til højere priser, end hvis det hug-

ges i flis, hvilket vil være alternativet. 

Ved samme lejlighed, vil jeg lade maskinen køre igennem afd. 5 og 6, for at tage de væl-

tede lærk med der. 

Med mindre, I føler at det er noget der haster meget, så vil jeg gerne vente med at skove 

træet til engang først på foråret, hvor jeg kan få Kim fra Sevel til at gøre det. 

o Oprydning af stormfald, udføres i foråret 2014 – afventer jeres accept. 
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• Afd. 26c, Sibirien. Flisen er skåret ned, som bekendt var det en operation, der strakte sig 

over (lidt for) lang tid, bl.a. pga. en sygemeldt skovarbejder. Det er min vurdering, at det 

er for tidligt at hugge flisen på ca. halvdelen af arealet, hvor der en del af flisen vil hen-

lægge til flisning næste år, men jeg vurderer stadig at der nok skal blive op mod 1.000 rm 

til hugning denne vinter. 

o Flishugning denne vinter, formodentligt indenfor den næste måned, udføres 

af Skovdyrkerne. 

• Afd. 27a og 28b, rgr 1945. Stykkerne er blevet afdrevet og gentilplantet, men der har væ-

ret en forholdsvis stor planteafgang i nåletræerne. Dette skyldes snudebiller, hvorfor der 

skal efterbedres OG, som tidligere anbefalet, sprøjtes mod snudebiller igen i år – vær 

opmærksom på at det ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt med en enkelt sprøjtning – ved 

gunstige betingelser kan to, endda sjældent tre, sprøjtninger være nødvendig. 

o Sprøjtes mod snudebiller (0,25 l sprøjtevæske pr. 10 l vand). Udføres snarest 

efter plantning med rygsprøjte ved at behandle rodhalsen 15-20 cm op ad 

stammen. Væskeforbrug: 10-15 ml pr. nåletræ. 

• Afd. 29c, der er væltet nogle få skovfyr – se om I ikke kan få en brændesanker til at tage 

disse, alternativt kan vi fældebunkelægge og flishugge. 

• Afd. 33a og 34h. Der er væltet en del rødgran og skovfyr i skærmen over planterne. Der 

er lige knapt nok til at det kan oparbejdes til tømmer, men når maskinen alligevel er i 

skoven, vil jeg lade den fælde bunkelægge træet således det kan flishugges. 

• Afd. 34ag. Nyplantning – der har været nogen planteafgang, bl.a. pga. snudebiller og der 

bør efterbedres. 

• Afd. 34, der ligger en del flis skåret ned i sporene, men desværre er der væltet en del 

træer, specielt i det nordvestlige hjørne. I princippet kunne man vælge at skære træerne 

fri og hugge dem til flis sammen med det der allerede ligger skåret ned, men dette vil 

forringe flisens kvalitet, da der kommer en forholdsvis stor andel våd flis sammen med 

det tørre flis. Jeg vil derfor anbefale, at jeg sender en skovarbejder ud og skærer træerne 

fri, således disse kan tørre sommeren over, hvorefter flishugningen udskydes til næste 

varmeår. 

o Friskæring af stormfald hurtigst muligt – afventer jeres accept (jeg vil på ingen 

måde anbefale at I selv eller jægerne gør dette, da det kan være ekstremt far-

ligt at arbejde i stormfald, hvorfor det kun bør udføres af professionelle). 

o Flishugning efterår/vinter 2014-15. 

• Afd. 37, der er lidt forskelligt stormfald, men træet har ikke en dimension der gør at det 

kan skoves rentabelt. I stedet vil jeg vente til næste gang der er en fældebunkelægger i 

skoven og få det oparbejdet, samtidigt med at litraen tyndes ganske svagt. 

o Fældebunkelægning efterår 2014. 

• Afd. 39a, der er væltet nogle fyr, hvis de ikke kan tages af en brændesanker, så kan de 

tages med næste gang der er en fældebunkelægger i skoven. 

• Afd. 29h og 42a. I er i gang med stormfaldet – fint! 

 



 

 

Opfølgning: 

• Som udgangspunkt, afventer jeg jeres tilbagemelding mht. oparbejdning af stormfaldet, 

men for en sikkerhedsskyld reserverer jeg en skovningsmaskine i foråret (der er rift om 

maskinerne…). 

• Jeg forventer at flishuggeren kommer til Sibirien indenfor den næste måned, og som 

nævnt vil jeg anbefale at vi lader flisen bag Mosehuset stå over, således vi får den bedst 

mulige fliskvalitet når det skal hugges. 

• 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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