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Jensen&Sørensens Plantage – status og aktivitet forår 2016 

Tak for sidst. Hermed en opfølgning på de ting, vi drøftede. Bemærk især hvor det er angivet, 

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

Generelt: 

Vi iværksatte arbejdet med den kommende ’detail-driftsplan’ med en grundig tur rundt i plan-

tagen. Arbejdet med planen er igangværende, mens de mere specifikke og umiddelbart fore-

stående aktiviteter sammenfattes i denne kortfattede besøgsrapport.  

Konkrete bevoksninger og aktiviteter: 

Kulturforberedelse 

• Afdeling 44a skal klargøres til plantning F17. Arealet skal knuses og sprøjtes forbereden-

de med efterfølgende hulboring. Knusning iværksættes ultimo juni af hensyn til fugle og 

dyreliv. Der sprøjtes på genvækst efter knusning – navnlig mod glansbladet hæg.  

• Foruden afd. 44 forberedes et par ”restancer” tilsvarende til plantning; 34j, 29b (iht 

skovkort inden ajourføring) 

 

Kulturpleje 

• Nyetablerede BJF-kulturer 7d og 15c er rimelig græsbundne og kan med fordel sprøjtes. I 

træernes vækstperiode kun afskærmet.  

• Nobilisbevoksning afd. 11a og c kan eventuelt overvejes opgødet til pyntegrøntprodukti-

on, men det vil højest sandsynligt ikke være rentabelt. Af hensyn til bekæmpelse af 

uhensigtsmæssig bundvegetation med tanke på næste trægeneration på arealet vil en 

gødskning dog være formålstjenlig. 

• I har fået snudebillesprøjtet, men det kan vise sig at blive nødvendigt med to behandlin-

ger i år. Hold øje med arealet. Vær i øvrigt opmærksom på at snudebiller angriber alle 

nåletræer dog med fyr og sitka/rødgran/omorika som foretrukne inden de gnaver i lærk.  

 

Bevoksningspleje 

• Der kan med fordel foretages udrensning i de unge bevoksninger af løvtræ tilsvarende 

den udrensning i med godt resultat har udført i 31d. Løvtræbæltet langs Hvidemosevej 

er eksempelvis trængende og en udrensning af træer, som er for små (<10-12 cm) til at 
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indgå positivt i et flisprojekt kan med fordel nedskæres. Dette vil skabe bedre vækstvil-

kår for brynets hovedtræer og buske. 

Pyntegrønt 

• Plantagen rummer fortsat et fornuftigt mospotentiale. Selvom afd. 12, 18 og 19 måske 

ikke vil være aktiver i den forbindelse fremover er nye afdelinger klar til i nogen grad at 

tage over. Det forventes at der kan produceres en smule mos i den kommende sæson. 

• Der er spredte svampeangreb i BJF-kulturerne. Der er desværre ingen mulige modforan-

staltninger direkte mod svampene. Dog kan bundvegetationen bortsprøjtes hvilket i no-

gen grad vil forhindre værtsskiftende rustsvampe i at indfinde sig. En bortsprøjtning af 

bundvegetationen er dog vanskelig at udføre og vel også uhensigtsmæssig i forhold til 

eksempelvis vildtet. 

• BJF-kulturerne er påvirket af en del selvsået opvækst, som med fordel kan udrenses. 

 

Tilskud  

• 1. juni er deadline for ansøgning om tilskud til ’Bæredygtig skovdrift – særlig drift’. Giv 

mig besked snarest hvis vi skal være behjælpelige med udarbejdelse af en ansøgning. Det 

er sidste ansøgningsrunde for den gamle ordning ’Bæredygtig skovdrift’. Noget tyder dog 

på at det pludseligt meget store fokus på skovenes biodiversitet bereder vejen for nye 

tilskudsordninger på dette område. På nuværende tidspunkt ved vi dog ikke konkret 

hvad der kan være på vej i fremtiden. 

 

  Opfølgning:  

• Har i spørgsmål eller kommentar er i altid velkommen til at kontakte os. 

 
 
Med venlig hilsen 
SKOVDYRKERNE 

 

 
Anders K. Elmholdt 
Skovfoged 
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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. 

 
 


