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I nedenstående udregninger er planens økonomiske konsekvenser sammenlignet med budget-
grundlagets tilsvarende tal for 2000 (beregnet før stormfald og hugststop), der er det senest
udregnede på planskrivningstidspunktet. For at give sammenlignelige tal er planens tal ganget med
de samme priser/omkostninger som benyttes i budgetgrundlagets grundlæggende modeller. Der er
for alle tal tale om kr./år på distriktsniveau.

Distriktets mange askemoser i løvskovene er et fordyrende element i den daglige skovdrift bl.a.
fordi man i mange tilfælde må spille træet ud for ikke at ødelægge vådbundsarealerne. Det samme
er mange steder nødvendigt p.g.a. topografien. Ved fastlæggelsen af distriktets endelige økono-
miske forhold i de enkelte år i planperioden skal det diskuteres, hvordan disse ekstraudgifter
honoreres.

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. Som følge heraf vil
kulturarealet så også blive mindre.

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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Den foreliggende foryngelsesplan indeholder 960,3 ha, der skal tilkultiveres i perioden. Dette tal
skal dog tilrettes før kulturudgifterne kan beregnes:

•  Arealer, der tilplantes i Rhedersborg og Vejbæk skove, skal fratrækkes, da bevilling til
tilplantning her kommer fra skovrejsningsmidlerne.

•  0,8 ha NOB-kultur skal fratrækkes, da de i budgetgrundlaget håndteres som pyntegrøntbe-
voksninger.

•  Rydningerne til SLE, MOS og HED tillægges, da de må forventes at medføre udgift til
afbrænding, knusning af stød og grene, grovplanering og/eller harvning.

Dette fører til nedenstående kulturarealer for perioden som helhed:
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Driftsklasse Areal

   BØG 78,3
   EG 226,3
   ALØ 21,7
   GRAN 254,6
   ANÅ 148,0
Alm. kulturer 728,9
   BØG 78,8
   EG 9,2
   ALØ 15,9
   GRAN 5,6
   ANÅ 18,7
Selvforyngelse 128,2
   BØG 3,1
   EG 0,4
   ALØ 32,7
   GRAN 2,0
   ANÅ 5,1
Naturlig tilgroning 43,3
Rydninger til natur 25,4
I alt 925,8

Disse tal benyttes i nedenstående Tabel 9-1, hvor anlægsudgifterne pr. år er udregnet og
sammenlignet med budgetgrundlaget. Der benyttes budgetgrundlagets standardanlægsudgifter for
distriktet. Ved udregning af udgiften til ovennævnte rydninger er der regnet med 10.000 kr/ha.
(Delvis afbrænding 1000,- kr/ha., knusning af stød og grene samt grovplanering 7500,- kr/ha.,
harvning 1500,- kr./ha.). Ved udregning af udgiften til naturlig tilgroning er regnet med det halve af
udgiften til selvforyngelse, idet der kun forventes arealrydning på disse arealer.

Plan 2001 – 2015 Budgetgrundlaget
Driftsklasse Udgift pr. ha Kulturareal Udgift i alt kulturareal Udgift i alt

kr. ha/år kr./år ha/år kr./år
Plantning
BØG 43.460 5,2 225.992 2,0 86.920
EG 41.308 15,1 623.751 - 1,0 (!) - 41.308
ALØ 38.130 1,4 53.382 3,0 114.390
GRAN 19.578 17,0 332.826 20,0 391.560
ANÅ 28.290 9,9 280.071 0,0 0,0
Selvforyngelse

6.560 8,5 55.760 6,0 39.360
Naturlig tilgroning

3.300 2,9 9.570
Rydninger 10.000 1,7 17.000
I alt 61,7 1.598.352 30,0 590.922

Tabel 9-1 - Kulturudgifter 2001 - 2015 pr. år

Det ses, at de gennemsnitlige 1	��������
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�	������
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Det skal bemærkes at kulturudgifterne vil falde meget ujævnt igennem planperioden, da
ovenstående rummer 437,8 ha ukultiverede arealer, der tilplantes i begyndelsen af perioden i årene
2001 - 2004. Således er der i 2001 bevilget 3.977.000 kr. til tilplantning af stormfaldsarealer (Konto
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0062) og 535.000 kr til genopretning af infrastrukturen o.l. i de stormramte skove� (Konto 0063).
Dette har betydet, at den ordinære bevilling til kontor KUL (altså til såvel kulturanlæg som kultur-
og bevoksningspleje) er reduceret fra 848.123 kr. i år 2001 til 350.000 kr.
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De årlige udgifter til kultur- og bevoksningspleje fastlægges i det enkelte års budgetgrundlag på
grundlag af det pågældende års konkrete kulturpleje- og bevoksningsplejeareal. Der ��	�
���������
��	� ��.�� ���	� ��� �����!���
����� 1	����� �����
�	, der således vil være afledte størrelser af det
faktisk udførte kulturarbejde. (Se endvidere under afsnit 9.1.1 om de specielle budgetforhold for
kontor KUL grundet stormfaldet).
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Ved at rense diameterfordelingen i tabelbilag 10 for for flismængden og i.u.v. er det muligt at gange
denne med budgetgrundlagets omkostningsmodeller. Derudover kan planhugstens sortimentsfor-
deling ganges med budgetgrundlagets salgsprismodeller. Herved er nedenstående tal i Tabel 9-2 for
SKO/UDG og SKO/IND fremkommet. Det ses, at ��
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konto “SKO/IND” konto “SKO/UDG” Sum konto SKO
Foreliggende plan
BØG 1.229.836 505.660 724.176
EG 455.974 174.209 281.765
ALØ 214.100 92.468 121.632
NÅL 3.704.420 1.851.189 1.853.231
I alt 5.604.330 2.623.526 2.980.804

Bugetgrundlaget
BØG 1.175.750 496.774 678.976
EG 253.100 78.745 174.355
ALØ 321.750 130.138 191.613
NÅL 4.172.300 2.400.235 1772.065
I alt 5.922.900 3.105.891 2.817.009

Forskel - 318.570 - 482.365 163.795

Tabel 9-2 - Hugstindtægter og -udgifter
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Budgetgrundlaget arbejder med en årlig flismængde på 1.500 m3 gran. Dette ganges med en pris pr.
m3 på henholdsvis 275 og 257 kr. og en hugstomkostning pr. m3 på 250 kr. Derved opnås et årligt
netto på 10.500 kr. I denne plan er hugstudfaldet i flis 1.410 m3 nål, der ganget med de samme
økonomiske tal resulterer i et forventet netto på 9.870 kr. Det 1	�������
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Med udpegningen som pyntegrøntdistrikt har Aabenra Statsskovdistrikt forpligtiget sig økonomisk
på området for 40,4 ha pyntegrønt. Dette er sket igennem en kontrakt med den centrale styrelse.
Kontrakten dækker en fireårig periode – årene 2001 – 2004. Kulturudgifterne i kontrakten er
inkluderet i ovenstående kulturudgifter på konto 0062. Udtrækkes kulturudgiften af kontraktbeløbet
går regnskabet for de tilmeldte pyntegrøntarealer stort set i nul i kontraktperioden. Dette skyldes, at
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det udelukkende drejer sig om arealer, der nyanlægges. Resultatet i en ny kontraktperiode kendes
selvsagt ikke endnu.

For de øvrige pyntegrøntarealer på distriktet er meldingen, at man kun skal arbejde med disse som
pyntegrøntbevoksninger, såfremt man kan forvente et positivt netto. Udgifter og indtægter vil skulle
konteres på BIP. Det må forventes, at nettoresultatet for denne mere koncentrerede indsats vil være
af samme størrelsesorden og derfor uændret i forhold til konti PKU og PYN til og med 2000 – altså
ca. 100.000 kr.
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I forbindelse med gennemgangen af naturarealerne er der sket en klassifisering af det enkelte areal
dels med hensyn til områdets naturmæssige værdi, dels med hensyn til områdets plejebehov. Ved
fastsættelsen af plejebehovet er der sket en opdeling i 4 behovsklasser som beskrevet i afsnit 6.4.

I bilag VI findes dels en bruttoliste med alle naturarealerne og deres klassifikationer for såvel det
natur- som det plejemæssige dels en tilsvarende liste fordelt til skovparter. Endvidere findes en
driftsklassevis listning og en liste der oversigtligt sammenstiller natur- og plejemæssig værdi.

Endelig findes en liste, der for hver anvendelseskode sammenstiller, hvor stort et areal der falder
inden for hver plejeklasse. Disse arealer er ganget med budgetgrundlagets standardværdier, forstået
på den måde at behovsklasse 2 er ganget med værdien for den nuværende naturplejemodel, mens
højere eller mindre behov er ganget med værdien for modellen umiddelbart over eller under den
nuværende.

Ud over de gennemgåede arealer kommer den naturpleje der knytter sig til de resterende arealer i
øvrigt. Herunder også til vandløbene, der, selv om de er nævnt i naturplejeplanen, ikke har fået
tilknyttet plejebehovsværdier.

Af tabellernes sammenstillinger fremgår det, at det vurderes, at ���1	�������
�	"�� ������
�	� ���
�
����!�����###��	, når planen implementeres.
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De forskrifter, der er givet i planen på friluftsområdet, skønnes at kunne 	�!!��� ������ ��	����
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�	�����	�!!� i det foreliggende budgetgrundlag. Dette gælder dog ikke de angivne forslag
til p-pladser i Lerskov Plantage og ved Frøslevlejren, udsigtsplatformen i Frøslev Plantage samt
flytning og udbygning af toilet og servicefaciliteterne på Kalvø og etablering af en mindre
naturskole samme sted. Disse projekter må bevilges via selvstændige projektmidler.
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Det må forventes, at landbrugsindtægterne (konto LAN) vil falde i perioden, når en del arealer
enten tilplantes eller overgår til naturområder, hvorved forpagtningsindtægter kan forsvinde.

Grundudleje (konto GRU - indtægter fra havn og fiskeri på Kalvø, fiskeri i Varnæs Skovsø samt
lejeindtægter vedr. vandværker, vandindvinding, spildevandsledning, sommerhusgrunde og
magasinarealer) kan både bevæge sig opad og nedad afhængigt af lejemåls ophør og nyes tilkomst,
men niveauet vil givetvis være uændret i forhold til i dag.

Det forventes at indtægterne fra udleje til græsning på naturarealerne (konto NAT) holder sig
uændret.
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Indtægter ved salg af kreaturer fra eget hold af skovkvæg til græsning i Frøslev mose eller salg til
avl (konto DYN) forventes uændrede.  Der ses således ikke umiddelbart at være væsentligt større
udgifter til dyrehold med henblik på naturpleje. Der er dog flere steder i de skovvise beskrivelser
angivet forslag om igangsætning af græsning primært med skovkvæg. Medfører dette et øget
aktivitetsniveau på området og deraf følgende væsentlige ændringer i indtægts- og
udgiftsforholdene må disse tages op til revision.

Der er ikke udsigt til at udgifterne til havnen på Kalvø (konto HVN) falder bort.
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Den samlede nettopåvirkning af planen i forhold til budgetgrundlaget for 2000 kan opsummeres
således:

De årlige kulturudgifter vil stige med 1.007.000 kr.
Det årlige nettokrav til skovningen vil stige med 164.000 kr.
De årlige naturplejeudgifter vil stige med 33.000 kr.

Planen medfører altså  - gennemsnitligt for planperioden - et !������
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meget ujævnt igennem planperioden, da 448,2 ha ukultiverede arealer tilplantes i årene 2001 - 2004.
Når tilplantningen efter stormen er overstået, vil der blive beregnet et nyt kulturbudget for
periodens resterende kulturer, hvorved det forventes, at nettokravet til distriktet vil blive strammet
med ca. 1,2 mio. kr.




