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Til dette kapitel knytter sig størstedelen af de tabelbilag, der er samlet i et særligt bind til planen.
Det er et stort og ret uoverskueligt materiale, og de mange oplysninger det indeholder, kan ikke alle
trænges sammen i oversigtlige tabeller eller tekstmæssige sammenstillinger.

I bilag III redegøres for grundlaget for beregning af den stående masse og hugsten – herunder især
for den i forbindelse med revisionen udførte taksation.

Når der i dette kapitel tales om afvigte periode eller den gamle plan, tales der om distriktets
plantillæg af 1990, der er udarbejdet efter distriktsomlægningerne – altså efter overførelsen af
arealerne fra Gråsten Statsskovdistrikt. Dette plantillæg indeholder status for samtlige arealer pr.
1985. Metoden, der er benyttet i den forbindelse, er beskrevet i tillæggets kapitel 0.

En sammenligning mellem de nye beregninger og de der blev udført i dette plantillæg er realistisk,
selvom der er sket en del arealændringer siden. Afhændelserne har været relativt små (primært
Værneting Skov på 14,3 ha) og erhvervelserne primært bestående af åbne naturarealer samt agre i
skovrejsningsområderne, der siden er blevet tilplantet men ikke forventes at levere meget træ i den
kommende periode. Kun tilgangen af Bolderslev Skov er af en vis betydning, men grundet
fredningens arealbindinger er indflydelsen på hugstudfaldet begrænset.
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Den årlige planhugst (efter fradrag af I.U.V.) i perioden 2001-2015 for hele distriktet, opdelt
træartsgruppevist (incl. hugst på øvrige naturarealer) og fordelt på skovparter fremgår af Tabel 8-1
(Der er mindre afrundingsfejl).



Aabenraa Statsskovdistrikt 2001 - 2015 Sammenfattende planberegninger – status og konsekvenser

254

Skovpart Jørgensgaard Årup Bommerlund Distrikt i alt Distrikt - %
Træartsgruppe m3 m3 m3 M3 %
8-&48:@
HS + OS 587 865 3.653 5.106 55
UH 181 995 2.986 4.162 45
I alt 768 1860 6.640 9.269 100
:@&�@�@9<
HS + OS 528 320 1.807 2.655 58
UH 322 558 1.026 1.904 42
I alt 849 878 2.833 4.559 100
�-4
HS + OS 1.001 385 0 1.386 41
UH 1.372 537 78 1.987 59
I alt 2.373 922 78 3.373 100
�4
HS + OS 146 88 0 234 22
UH 350 298 187 835 78
I alt 495 387 187 1.069 100
:+5
HS + OS 77 21 0 97 30
UH 136 97 0 233 70
I alt 213 118 0 330 100
:@&�@�<-�
HS + OS 11 10 4 24 10
UH 102 63 57 221 90
I alt 113 72 61 245 100
:<<�
HS + OS 2.349 1.689 5.464 9.503 50
UH 2.462 2.548 4.334 9.343 50
I alt 4.811 4.237 9.798 18.846 100

Tabel 8-1 - Årlig planhugst 2001 - 2015 i regnskabskubikmetre fordelt til skovparter

Planhugsten for hele perioden udgør i regnskabskubikmetre ca. 283.000 m3 eller 18.850 m3 årligt.
Den årlig planhugst er fordelt med 9.270 m3 på rødgran (49 %),  4.560 m3 på andet nål (24 %),
3.370 m3 på bøg (18 %), 1.070 m3 på eg (6 %), 330 m3 på ask (2 %) samt 245 m3 på andet løv (1
%).

Målt i m3 stående masse andrager planhugsten årligt 20.900 m3, hvilket svarer til en gennemsnitlig
IUV-procent på 10 %.

I de første år vil hugsten være begrænset og koncentreret til rande og efterladte bevoksningsrester.
Hvor det er oplagt, at en tilbagestående bevoksning ikke vil kunne holde sig på benene i ret mange
år er denne medtaget til tilplantning. Det er dog en grundregel, at disse tilplantninger ikke skal
forceres igennem. Viser den stående bevoksning sig mod forventning at holde sig oprejst i fornuftig
sundhedsmæssig stand udskydes tilplantningen til senere. Dette giver en usikkerhed på hugstens
størrelse. Viser randene sig stabile vil hugsten især i begyndelsen af perioden blive mindre end
estimeret. Dette må løbende følges og kan medføre korrektion af planhugsten.

Der er ligeledes en usikkerhed knyttet til udhugningerne primært i Frøslev Plantages bevoksninger
med lave stamtal anlagt efter stormen i 1967.
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Til sammenligning er det interessant at se på den årlige planhugst og aktuelle hugst i afvigte
periode. Denne sammenligning foretages i Tabel 8-2 (Tallene for år 2000 medtages ikke grundet
stormfaldet væsentlige indflydelse herpå). Planhugsttallene er sammenstillet fra såvel ”De danske
statsskoves udbytte af ved og penge”, “SKOV & NATUR” som de senere års virksomhedsregn-
skaber.
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Virkelig Planhugst Virkelig Planhugst Virkelig Planhugst %
1985 6.531 5.400 7.769 9.400 14.300 14.800 97
1986 5.691 5.400 6.612 9.400 12.303 14.800 83
1987 5.645 5.400 7.830 9.400 13.475 14.800 91
1988 6.977 5.400 6.955 9.400 13.932 14.800 94
1989 5.683 5.400 7.526 9.400 13.209 14.800 89
1990 5.055 5.480 16.280 15.500 21.335 20.980 102
1991 5.634 5.480 13.575 15.500 19.209 20.980 92
1992 5.021 5.480 15.977 15.500 20.998 20.980 100
1993 5.139 5.480 21.190 15.500 26.329 20.980 125
1994 4.378 5.480 14.894 15.500 19.272 20.980 92
1995 5.992 5.480 18.249 15.500 24.241 20.980 116
1996 4.928 5.480 20.004 15.500 24.932 20.980 119
1997 4.698 5.480 15.193 15.500 19.891 20.980 95
1998 4.541 4.900 14.468 16.000 19.009 20.900 91
1999 5.048 4.900 13.798 16.000 18.846 20.900 90
Gns. Pr. år. 5.397 5.376 13.355 13.533 18.752 18.909 99
% af planhugst 100 99 99

Tabel 8-2 - Virkelig og planlagt hugst 1985 – 1999

Som det ses i Tabel 8-2 (ud over en flot målopfyldelse m.h.t. til afvigte periodes hugst) ligger den
nye planhugst ca. 2.050 m3 under den seneste (minus 10 %) men på niveau med
gennemsnitshugsten i årene 1985 til 1999.

Et fald i planhugsten er forventeligt efter stormen i 1999. At faldet ikke er større skyldes, at der
stadig findes en betragteligt produktionsareal især i gran (1.440 ha). Samlet set var det således
”kun” 1/3 af de 5 hårdest ramte skoves (Lerskov, Rugbjerg, Torp, Årtoft og Bommerlund)
skovbevoksede areal, der enten blev fladefældet eller delvist ødelagt. Frøslev Plantage slap i den
forbindelse relativt let. Derudover skal det erindres, at en væsentlig del af hugsten falder i løv, samt
at der på distriktet må forventes at være sket en generel bonitetsstigning i takt med at hullerne efter
de forrige stormfald har lukket sig.
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I Tabel 8-1 er foretaget en opdeling af planhugsten til hovedskovning (og overstandere) og
udhugning.  (Det skal bemærkes, at hovedskovning her er defineret som al hugst, der foretages i
bevoksninger, som er sat til foryngelse, d.v.s. incl. eventuel gennemhugning som foretages forud for
den planlagte foryngelse. Der opstår herved en afvigelse i forhold til hugstregnskabet, hvor tynding
i bevoksninger, der er sat til foryngelse i perioden, henføres som udhugning. Afvigelsen er lille men
uundgåelig og systematisk).
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Det fremgår af tabellen, at distriktets samlede hugst er ligeligt fordelt mellem hovedskovning (incl.
hugst af overstandere) og udhugning. For nål er hugsten af hovedskovning og overstandere større
end udhugningen mens det modsatte gør sig gældende for løv.

I Tabel 8-3 ses det årlige hovedskovningsareal samt hovedskovnings- og overstandermasse
(taksationskubikmetre) for såvel denne plan som samlet for den afvigte plan.

                          Aabenraa 2001-2015                              Afvigte plan
ha/år m3/år ha/år m3/år

LØV - HS 8 1.618 6 1.559
         - OS - 363 - 1.208
NÅL - HS 24 7.386 25 9.679
         - OS - 39 - 132
I alt 32 9.408 31 12.577
Øvrig natur - HS 40 753 4 10
                   - OS - - - 15

Tabel 8-3 - Hovedskovningsareal og taksationsmasse pr. år

Det fremgår, at det årlige hovedskovningsareal stiger svagt og hovedskovnings- og
overstanderhugsten falder med 3.170 taksationskubikmetre. I regnskabskubikmetre er faldet en
smule mindre - ca. 2.217 m3/år (fra 11.720 m3/år til 9.503 m3/år), men her influeres tallene for
denne plan, af den masse der fremkommer ved rydning af øvrige naturarealer.

At overstanderhugsten i løv er væsentligt mindre end i afvigte plan skyldes to ting. Dels består
overstandermassen af mange bevoksninger med ofte kun lidt masse i den enkelte. Når der skal
efterlades 3 – 5 træer pr. ha af det øverste kronetag, er der ikke mange tilbage at hugge. Dels er en
del overstandere så gamle, at hugst er irrelevant, da de ikke længere bevares af produktionsmæssige
hensyn.
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I Tabel 8-4 vises det gennemsnitlige sortimentsudfald i planhugsten. (Yderligere oplysninger findes
i Tabelbilag 10: Træartsvis hugstopgørelse). Til sammenligning er indsat et samlet tal fra den
afvigte plan. Endvidere er indsat fordelingen fra budgetgrundlaget år 2000 (med tal før
stormfald/hugststop).
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Træartsgruppe Effektype      Fordeling 2001 – 2015           Afvigte plan         Budgetgrundlagets
               Fordeling

M3/år % m3/år % m3/år %
LØV Brænde 1.732 34 321 6 600 15

Cellulosetræ 41 1 672 12 - -
Junkerkævler 2.005 40 2.253 41 1.950 47
Kævler 20 – 24 19 - - - - -
Kævler 25 – 29 49 1 135 2 25 1
Kævler 30 – 34 85 2 143 3 100 2
Kævler 35 – 39 124 2 160 3 250 6
Kævler 40 – 49 292 6 649 12 375 9
Kævler 50 – 59 186 4 630 11 250 6
Kævler  > 60 82 2 192 4 100 2
Selvskovning 402 8 341 6 500 12
I alt 5.017 100 5.496 100 4.150 100
(IUV) (1.069) (1.514)

NÅL Brænde 258 2 2.717 17 500 3
Cellulosetræ 1.896 14 2.505 16 3.000 18
Emballagetræ 1.139 8 - - 2.000 12
Korttømmer 2.696 20 434 3 1.400 9
Lameltræ 458 3 - - 1.400 8
Langtømmer 13-15 123 1 1.326 9 600 4
Langtømmer 16-20 1.383 10 2.475 16 1.800 11
Langtømmer 21-25 2.228 16 2.809 18 2.000 12
Langtømmer 26-30 1.400 10 1.877 12 1.300 8
Langtømmer >30 836 6 1.355 9 1.000 6
Flis, Spånpladetræ 1.410 10 - 1.500 9
I alt 13.827 100 15.498 100 16.500 100
(IUV) (943) (2.325)

Planhugst i alt 18.844 20.994 20.650

Note vedrørende tallene for NÅL fra forrige plan: Master er sat lig korttømmer.
Note vedrørende tallene for LØV fra forrige plan: Opdelingen i den gamle plan ligner ikke den der benyttes i dag.
Masserne fra den gamle plan er derfor fordelt så godt som muligt ved skøn til inddelingen i dag.

Tabel 8-4 - Sortimentsudfald i planhugsten

For såvel løv som nål fremgår, at IUV-procenten fra og med 2001 er lavere end tidligere, hvilket
bl.a. skyldes en større udnyttelsesgrad af træet grundet det voksende flismarked.

I nål falder andelen af brænde kraftigt, mens sortimentsudfaldet nu er bredere end tidligere
inkluderende såvel korttømmer, emballagetræ og lameltræ. Derudover indtager netop flis en
væsentlig plads i nutidens sortiment. Langtømmerandelen falder – grundet stormfaldet - fra 64 % af
den samlede planhugst i den afvigte planperiode til 43 % i denne. Der er relativ stor
overensstemmelse mellem budgetgrundlaget sortimentsudfald og udfaldet i denne plan.

I løv stiger brændeandelen mens mængden af cellulosetræ falder. Kævleandelen falder fra 35% i
afvigte plan og 26% i budgetgrundlaget til 17% i denne plan.

*��� ��������
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I Tabel 8-5 ses diameterfordelingen af planhugsten. Der er sammenlignet med budgetgrundlaget
samt den gamle plan. Diameterfordelingen fra denne plan og den afvigte er fremstillet grafisk i de
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efterfølgende to figurer. I afvigte plan benyttes to sortimentsforhold i nål – et for løvskovene og et
for plantagerne. Forud for præsentationen af diamterfordelingen er der derfor skønsvist sket fradrag
af i.u.v. på grundlag af en kombination af disse to sortimentsforhold, hvorfor sumtallet ikke
stemmer fuldstændig overens med afvigte plans planhugst.

LØV Planhugst Gl. planer Budgetgrl. NÅL Planhugst Gl. planer Budgetgrl.
m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 %

< 10 3 0 111 2 575 14 < 10 450 3 854 5 1.500 9
10 - 14 69 1 357 6 160 4 10 - 14 1.180 9 2.560 17 2.090 13
15 - 19 391 8 486 9 370 9 15 - 19 2.495 18 2.767 18 3.207 20
20 - 24 731 15 372 7 292 7 20 - 24 3.900 28 4.968 32 5.172 31
25 - 29 742 15 258 5 211 5 25 - 29 3.237 23 3.191 21 3.414 21
30 - 34 573 12 254 5 181 4 30 - 34 1.309 10 807 5 828 5
35 - 39 561 11 311 6 201 5 35 - 39 770 6 236 2 207 1
40 - 44 454 9 882 16 596 14 40 - 44 287 2 29 0 52 0
45 - 49 660 13 913 17 584 14 45 - 49 115 1 33 0 30 0
50 - 54 521 10 675 12 445 11 50 - 54 59 0 1 0 0 0
55 - 59 155 3 526 9 315 8 55 - 59 21 0 0 0 0 0
> 60 156 3 353 6 220 5 > 60 4 0 0 0 0 0
I alt 5.017 100 5.496 100 4.150 100 I alt 13.827 100 15.446 100 16.500 100

Note: Budgetgrundlagets tal i klassen <10 indeholder tallene for flis og selvskovning

Tabel 8-5 - Hugstens diameterfordeling sammenlignet med tidligere plan og budgetgrundlaget
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For løv forskydes hugsten mod de lavere dimensioner, mens det omvendte er tilfældet for nål, hvor
hugsten forskydes en smule op i dimensionsklasserne i forhold til de forrige planer. Dette er en
medvirkende årsag til, at den samlede IUV bliver mindre i planhugsten end for den gamle plan.

De store svingninger i afsætningsmuligheder og effekternes indbyrdes prisrelationer, gør det
vanskeligt, at forudsige sortimentsudfaldet præcist. Dette gælder specielt for nåletræets mindre
værdifulde effekter. Der vil således løbende ske forskydninger mellem disse effekter.

*�� ��	�������!���������7�
En driftsklassevis massebalance for det produktive skovareal findes i Tabel 8-6, og for skovparterne
i Tabel 8-7 til Tabel 8-9.

Driftsklasse                 Status 2001        Tilvækst
     2001 - 2015

            Hugst
    2001 – 2015

                 Status 2015

m3 i alt m3/ha m3/ha/år m3/ha/år m3/ha m3 i alt
LØV 221.943 162 6,2 4,1 163 280.319
GRAN 241.725 168 11,9 7,3 234 341.790
ÆDELGRAN 37.733 203 14,3 13,3 237 40.330
ANÅ 13.727 91 7,1 4,0 86 23.775
I alt 515.128 164 9,3 5,9 189 686.214

Tabel 8-6 - Driftsklassevis massebalance 2001-2015. Sand salgbar masse (taksationskubikmetre)

Masseniveauet pr. ha skovbevokset areal stiger fra 164 m3 til 189 m3 - svarende til en reel opsparing
pr. år på 3,4 m3/ha. Dette er også at forvente på et distriktet efter stormfald. En meget stor del af
opsparingen (58 %) sker da også i GRAN. Derudover falder en stor del i LØV (34 %), selvom
massen pr. ha er uændret, da der tilgår en del nye arealer. I den afvigte plan forventedes en
opsparing på 2,6 m3/ha/år og forventningen til massenivauet ved periodens slutning (år 2000) var
181 m3/ha.

Driftsklasse                 Status 2001        Tilvækst
     2001 - 2015

            Hugst
    2001 – 2015

                 Status 2015

m3 i alt m3/ha m3/ha/år m3/ha/år m3/ha m3 i alt
LØV 118.135 178 6,4 5,3 181 138.654
GRAN 12.158 112 9,1 6,8 115 16.564
ÆDELGRAN 6.346 146 15,3 10,7 269 8.994
ANÅ 1.871 57 5,8 2,3 65 4.597
I alt 138.510 163 7,7 5,5 167 168.809

Tabel 8-7 – Jørgensgård skovpart. Driftsklassevis massebalance 2001-2015. Sand salgbar masse
(taksationskubikmetre)

Driftsklasse                 Status 2001        Tilvækst
     2001 - 2015

            Hugst
    2001 – 2015

                 Status 2015

m3 i alt m3/ha m3/ha/år m3/ha/år m3/ha m3 i alt
LØV 83.349 182 6,2 3,5 183 108.700
GRAN 42.679 161 13,0 8,6 229 59.851
ÆDELGRAN 6.876 155 12,5 6,2 178 12.215
ANÅ 3.795 116 8,3 3,6 102 7.554
I alt 136.699 171 9,0 5,2 189 188.320
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Tabel 8-8 – Årup skovpart. Driftsklassevis massebalance 2001-2015. Sand salgbar masse
(taksationskubikmetre)

Driftsklasse                 Status 2001        Tilvækst
     2001 - 2015

            Hugst
    2001 – 2015

                 Status 2015

m3 i alt m3/ha m3/ha/år m3/ha/år m3/ha m3 i alt
LØV 20.459 84 5,0 2,1 90 32.965
GRAN 186.888 175 12,0 7,0 251 265.375
ÆDELGRAN 24.511 251 15,1 19,5 280 19.121
ANÅ 8.061 95 7,2 5,0 89 11.624
I alt 239.919 161 10,4 6,6 203 329.085

Tabel 8-9 - Bommerlund skovpart. Driftsklassevis massebalance 2001-2015. Sand salgbar masse
(taksationskubikmetre)

Det generelle billede for skovparterne er stort set sammenfaldende med det for det samlede distrikt -
det samlede masseniveau pr. ha stiger. For skovpart 1 og 2 sker hovedvægten af stigningen i LØV
(henholdsvis 68 og 49 %), mens den for den sidste sker i GRAN (88 %). Det højeste masseniveau i
m3/ha findes ved periodens start på Årup skovpart men ved slutningen af perioden på Bommerlund
skovpart. Den største stigning i m3/ha over perioden sker såvel procentvist som i absolutte tal på
Bommerlund skovpart.

*�� ��	��������	��������7�
Distriktets foryngelsesplan fremgår af bilag IX. I tabelbilag 11 findes kulturtabellerne såvel
driftsklasse- som træartsvist opstillet. I Tabel 8-10 og Tabel 8-11 er sammenstillet arealbalance og
træartsskiftetabel for distriktet som helhed. (Tabellerne indeholder 32,7 ha kulturarealer i
skovrejsningsområderne Rhederborg Skov og Vejbæk Skov, som er indlagt i databasen. Dette
fordeler sig til 6 træarter/anvendelser og er ikke udtaget, da det ikke virker slørende for det samlede
billede på distriktet.)

Det er væsentligt at erindre, at denne plans kulturareal ikke er ligeligt fordelt over planårene, idet
hele det ukultiverede areal, der er opstået efter stormen i 1999, forventes tilplantet på fire år i
perioden 2001 – 2004.

Såfremt en stor del af de rande, der er opstået efter stormfaldet, viser sig stabile, skal de ikke
forynges, som denne plan ellers lægger op til, hvorfor kulturarealet kan blive mindre end planlagt.

Status pr. 1.1.01 Foryngelsesareal Kulturareal Status - pr. 1.1.16
Anvendelse ha % Ha ha/år ha ha/år Ha %
Bøg 696,7 22 80,3 5,4 160,2 10,7 776,6 21
Eg 484,3 15 23,7 1,6 247,6 16,5 708,2 19
Andet løv 185,0 6 13,9 0,9 70,3 4,7 241,4 7
Rødgran 1.251,5 40 229,5 15,3 98,7 6,6 1.120,7 31
Sitkagran 176,6 6 22,8 1,5 175,1 11,7 328,9 9
Abies 185,6 6 74,5 5,0 59,3 4,0 170,4 5
Andet nål 162,3 5 33,6 2,2 159,5 10,6 288,2 8
Skov 3.142,0 100 478,3 31,9 970,7 64,7 3.634,4 100
Øvrig natur 955,5 98,4 6,6 113,5 7,6 970,6
Ukultiveret 507,5 507,5 33,8 - -
I alt 4.065,0 1.084,2 72,3 1084,2 72,3 4.605
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Tabel 8-10 - Arealbalance 2001 – 2015

Planlagt træart/anvendelse
Nuværende BØG EG ALØ RGR SGR ÆGR/

NGR
SKF NOB ANÅ UBEV. I alt

BØG 76,2 - 3,8 - - - - - - 0,3 80,3
EG 3,9 16,5 2,0 - - - - - - 1,3 23,7
ALØ - 0,4 12,7 - - - - - - 0,8 13,9
RGR 19,6 42,9 3,0 34,7 60,4 3,4 20,7 0,6 26,6 17,6 229,5
SGR 0,8 5,2 1,8 0,1 13,2 - 0,7 - - 1,0 22,8
ÆGR/NGR/AGR 20,1 17,8 1,4 0,2 11,4 9,1 0,9 - 4,6 1,6 67,1
SKF - - - - - - - - - 1,4 1,4
NOB 1,7 2,3 - - - - - 0,2 - 3,2 7,4
ANÅ 5,4 2,2 - - 2,0 4,9 0,9 - 15,9 0,9 32,2
UKU 32,1 146,2 45,6 55,3 84,9 0,7 46,2 40,4 37,2 18,9 507,5
UBEV. 0,4 14,1 - 8,4 3,2 - - - 5,8 66,5 98,4
I ALT 160,2 247,6 70,3 98,7 175,1 18,1 69,4 41,2 90,1 113,5 1.084,2

Tabel 8-11 - Træartsskiftetabel 2001 - 2015

Af det skovbevoksede areal forynges årligt 31,9 ha, mens der tilplantes 64,7 ha, hvilket primært
skyldes de mange stormfaldsarealer, der skal tilplantes. Andelen af øvrige naturarealer øges netto
med 15,1 ha. Dette tal dækker dels over primært agre og vildtagre der tilplantes (minus 31,9 ha),
ukultiverede arealer der overgår til åbne naturarealer (+ 18,9 ha) samt deciderede rydninger (+ 28,1
ha). Rydningerne foretages primært i rødgran og fører primært til sletter og moser.

Kun 9 % af løvarealet forynges, hvorimod kulturarealet med løv udgør næsten halvdelen af arealet,
som tilplantes i perioden. Dette medfører, at løvtræandelen på distriktet øges samlet med 349,8 ha
svarende til en stigning fra 43 til 47 % af det skovbevoksede areal (bl.a. løvtræbælter og
konverteringer af plukhugstarealer med nål i dag).

Når den procentvise stigning i løv ikke er større skyldes det, at en stor del af nålearealerne, der
tilplantes med løv, allerede var ”fældet” før planperiodens start, idet det drejer sig om
gentilplantning på stormfaldsarealer. Endvidere skal det erindres, at distriktet i år 2000 altså mellem
stormfaldet og denne plans start, har tilplantet 63,6 ha, hvoraf de 39,7 var løv. Korrigeres der herfor
fås en løvtræandel på ca. 36 % før stormen.

Af de 229,5 ha rødgran der forynges, kultiveres kun knap 34,7 ha igen med rødgran som
hovedtræart. Rødgranandelen falder fra 40 til 31 % af det skovbevoksede areal. Andelen af anden
nål end rødgran stiger med 263 ha svarende til en stigning fra 17 til 22 % af det skovbevoksede
areal. Især sitkagran og skovfyr går kraftigt frem.

Jørgengård skovparts næsten 340 ha kulturer vil blive dominieret af eg, bøg, rødgran og sitkagran
men også genetableringen af 39 ha overdrev vejer tungt. For egs vedkommende plantes en del i
Lerskov og Rugbjerg.

Årup skovparts lidt over 300 ha kulturer vil blive dominieret af eg, bøg, nobilis (pyntegrøntarealer i
Torp Plantage) og birk (naturlig tilgroning i Torp Plantage).

På Bommerlund Skovpart vil de 437 ha kulturer blive domineret sitkagran, eg, rødgran og bøg. Eg
bruges primært i løvtræbælter.
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Andelen af hjemmehørende træarter - løvtræ (på nær ær, poppel og rødeg) samt skovfyr - vil ved
planperiodens udløb udgøre 1.817,7 ha, hvilket er en stigning fra 44 til 50 % af det skovbevoksede
areal.

For de fem plantager, der blev hårdest ramt i stormen, kan der konkluderes følgende: Stormfaldet
omfattede i alt 368,4 ha fladefald samt ca. 75 ha med rande og kraftigt beskadige bevoksninger –
primært rødgranarealer. Foryngelsesplanen for disse skove (både hvad angår stormfaldsramte
arealer og arealer til ”almindelig” foryngelse) fordeler sig således, at der anlægges 194 ha løv især
eg, hvorved løvtræprocenten øges fra 16 % før storm til 31 % efter tilplantningen er gennemført.
Sitkagran er den nåletræart, hvormed det største areal forventes tilplantet, efterfulgt af rødgran,
skovfyr og nobilis. Hede-, mose- og slettearealerne vokser med 15,4 ha til i alt 90,7 ha. 55 ha
etableres ved naturlig tilgroning.

I afvigte periode var planlagt en svag stigning i det skovbevoksede areal. I aktuelle tal skulle løv gå
frem med 98 ha og procentvist fra 30 til 33 % af det skovbevoksede areal.




