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Målsætning for Beplantningsselskabet Staushede A/S 
 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 27.11.2020: 

Selskabets formålsparagraf § 1:  

Formålet med selskabet er at drive og bevare de af selskabet ejede plantager, samt i øvrigt drive 

plantagevirksomhed. 

Bestyrelsen fortolker formålsparagraffen således:  

1. Skovdyrkningen skal tage hensyn til natur og landskab samt rekreative værdier, herunder bevarelse 
af eksisterende arkæologiske og kulturhistoriske værdier.   
 

2. Den biologiske mangfoldighed (biodiversitet) skal bevares, og – når forholdene tillader det – 
forbedres.  

 
3. Skovdriften – herunder indtægtskilder - skal ske under hensyntagen til Beplantningsselskabets 

interessenter, f.eks. jagtlejere og andre, som bidrager økonomisk til at opfylde formålsparagraffen.  
 

4. Produktionsværdier skal tilgodeses i forbindelse med skovdriften, under hensyntagen til øvrige 
interessenter. Der skal være særlig fokus på at dyrke stabile bevoksninger og sikre variation i natur 
og landskab.  

 
5. Beskyttelse af grundvandsressourcer og andre ressourcer som tilgodeser lokalbefolkningen og 

samfundet i øvrigt.  
 

6. For at tilgodese ovennævnte mål kan der – når forholdene tillader det – investeres i tilkøb af 
jordstykker, som arronderer eksisterende plantager, under forudsætning af, at jordstykkerne 
forventes at skabe værdi for Beplantningsselskabet og dets interessenter.  

 

Bestyrelsen vil sikre opfyldelse af formålsparagraffen således:  

1. Opfyldelse af formålsparagraffen skal ses i et 3-delt perspektiv, hvor både økonomiske, sociale og 

miljømæssige (herunder klimamæssige) forhold tilgodeses under driften.  

 

2. Det 3-delte  perspektiv berettiger til, at indtægtskilder ikke alene kommer fra traditionel skovdrift 

(flis- og tømmerproduktion), men også fra andre interessenter, f.eks. brugere af plantagerne til 

fritidsformål (jagtlejere, ryttere, sportsudøvere o.lign). Tilvejebringelse af fondsmidler – og 

tilskudsmidler i øvrigt – er en del af indtægtskilderne. Forpagtningsaftaler (afgræsning, pyntegrønt 

o.lign) kan være en del af indtægtskilderne, dog kan max 5% af det samlede areal blive udlagt som 

sådan, svarende til p.t. i alt 16 ha.  

 

3. Selvforyngelse, herunder skærmforyngelse, skal i videst muligt omfang anvendes. Hvor dette ikke er 
muligt, anvendes tilkøbte planter, hvor herkomsten er dokumenteret. 
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4. For at sikre stabile bevoksninger, og dermed sikre dem mest mulig mod storm, sygdom og 

insektangreb, skal bevoksningerne bestå af en blanding af mindst 2 træarter. Stabilitet i 

bevoksningen har større prioritet end beregnede dækningsbidrag for monokulturer.  

 

5. Hjemhørende træarter har første prioritet, sekundært indførte. Foretrukne nåletræarter er 

Sitkagran, Lærk, Douglas, Grandis og Skovfyr.  Rødgran kan anvendes, hvor ingen af de førnævnte 

træarter er relevante. Foretrukne løvtræarter er Eg, Bøg, Fuglekirsebær, Lind og El. I træartsvalget 

tages der hensyn til forventede klimaændringer, således kan også andre træarter end de nævnte 

vælges.  

 

6. I forbindelse med foryngelsen i skoven etableres der ”bælter” bestående af blandingsbevoksninger 
af nål og løv som stabiliserende læhegn til bevoksningerne.  

 
7. Hvor det ikke er muligt at selvforynge, kan renadrifter anvendes, såfremt der efterfølgende 

etableres bevoksninger, som egner sig til selvforyngelse.  
 

8. Veterantræer og dødt ved – i det omfang det ikke er rentabelt at oparbejde det - skal efterlades i 
skoven.  

 

9. Gamle træer med historisk værdi bevares til naturligt henfald, eksisterende lysåbne arealer holdes 
frie for opvækst af træ og buske. Moser og enge friholdes for vedopvækst, mens randbevoksninger 
heromkring, tilstræbes at være urørt. 

 
10. Arealer, hvor terræn eller lign. besværlig gør driften, omlægges til træarter med en høj omdrifts-

alder, alternativt udtages for produktion.  
 

11. Anvendelsen af pesticider skal begrænses til et absolut minimum. 

 

12. Økonomisk overskud skal geninvesteres i plantagerne.  
 

13. Rådgivning og drift skal ske på højt kvalitativt niveau, til markedsvilkår for den oplevede kvalitet.  
 
Baggrunden for indholdet i den strategiske målsætning:  
 

1. Plantagerne bidrager til en betydelig Danmarkshistorie, en arv som oprindeligt er etableret af 
visionære lokale ejendomsbesiddere, og som fremtidige generationer derfor skal have glæde af.  
 

2. Plantagerne skal være ejendomme, som også lokalbefolkningen har glæde af. Rekreative værdier 
skal beskyttes – og om muligt udvikles – ligesom der kan skabes mulighed for natur- og 
kulturformidling. 

 

3. Anvendelse af hjemhørende arter sikrer en større anvendelse af skovdyrkningssystemer baseret på 
vedvarende skovdække, blandingsbevoksninger og naturlig foryngelse. De forbedrer skovklimaet, 
bevoksningssstabilitet og jordbundstilstanden, og skaber derfor bedre muligheder for selvforyngelse. 

 
Bestyrelsen for Beplantningsselskabet Staushede A/S. Jagthytten, Staushede, 27.11.2020.   

 


