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Bestyrelsens beretning vedrørende 2021  

Det er rart at vi i dag for første gang siden 2019 kan afholde en helt normal generalforsamling i 

selskabet. De foregående to generalforsamlinger i skyggen af Corona har hverken muliggjort en 

rundvisning i vores plantager eller en efterfølgende sammenkomst, og det har vi savnet. Vi er glade 

for at der igen hersker normale tilstande hvad Corona angår.  

Generalforsamlingerne i 2020 og 2021 blev anderledes end planlagt på grund af Corona. Af hensyn 

til regler i Selskabsloven for godkendelse af årsregnskab var det dog nødvendigt at finde en eller 

anden form for afholdelse af en formel Generalforsamling. Der var forskellige muligheder i spil i en 

tid, hvor Corona-restriktionerne, herunder forsamlingsforbuddet, ændrede sig jævnligt. Det lå os 

meget på sinde, at holde vores aktiehavere opdateret på situationen via hjemmesiden, og det håber 

vi er lykkedes.  

De seneste to år blev Generalforsamlingen derfor afholdt i det såkaldte Madpakkehus i Revsing 

Plantage, stående og med behørig afstand til de få, der var mødt op. Det lykkedes os at gennemføre 

Generalforsamlingerne indenfor reglerne i vedtægterne, og aflevere et godkendt Årsregnskab til 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indenfor tidsfristerne. 

 

Årets resultat 

Trods Corona nedlukninger fortsatte driften af vores plantager som vanligt. Årets resultat efter skat 

er et overskud på 31.857 kr. mod 39.758 kr. i 2020. Overskuddet er fremkommet ved almindelig 

skovdrift og indtægter fra jagtleje, skydebaneleje, og afkast af værdipapirer. Bestyrelsens mål er 

fortsat hvert år at præstere et lille overskud, så vi kan opbygge reserver til ekstraordinære 

omkostninger eller eventuelle opkøb af jordarealer, der kan øge plantagens værdi. 

Vi forventer også fremover at kunne fremlægge årsrapporter med overskud. Igen i år foreslår 

bestyrelsen at overskuddet bliver i selskabet, og at der derfor ikke udbetales udbytte. Årsregnskabet 

bliver gennemgået i detaljer af revisoren under pkt. 3 i dagsordenen. 

 

Samarbejdsaftale med HedeDanmark 

I 2021 har vi genforhandlet vores samarbejdsaftale med HedeDanmark, så det nu er mere entydigt, 

hvem som gør hvad i samarbejdet fremover, og hvordan ydelserne fra HedeDanmark prissættes og 

afregnes. Det er i praksis HedeDanmark, som til daglig administrer vores 3 plantager. Aftalen 

indebærer en afregning for henholdsvis regnskabsføring, for rådgivning og et aktivitetsbaseret 

honorar med procentsatser for tjenesteydelser.  Det er bestyrelsen opfattelse, at aftalen afspejler 

markedsvilkårene. Vi har fået indarbejdet en klausul om, at det samlede vederlag til HedeDanmark 

et regnskabsår - i princippet - ikke kan overstige det gennemsnitlige forvaltningsvederlag for private 

skove i Danmark af vores størrelse. Samarbejdet med vores skovfoged Jesper Gerstrøm fungerer 

godt. Bestyrelsen har tillid til ham. Jesper er god til at se muligheder, og give bestyrelsen forslag til 

løsningen af løbende opgaver. 



Side 2 af 4 
 

 

Skovdrift 

Som vanligt vil skovfogeden i sin beretning, der fremlægges efter bestyrelsens beretning, 

kommentere på aktiviteterne i vores plantager. Ud over det, er der bl.a. indgået en 30-årig 

forpagtningsaftale med en pyntegrøntgrossist af 5,5 ha til dyrkning af Nobilisgran. Der er tale om 

3,3 ha i Staushede Plantage og 2,2 ha i Revsing Plantage. Det er en aftale der vil give selskabet en 

løbende fast indtægtskilde de næste mange år. Og når aftalen udløber overtager selskabet 

bevoksningerne med Nobilis kvit og frit, og står da med en masse godt tømmer. 

 

Jagtudlejning og Skovens Dag 

Samarbejdet med Jagtselskabet fortsætter på bedste vis. Vi, dvs. bestyrelsen, skovfogeden og 

jagtselskabets bestyrelse orienterer hinanden om relevante ting. F.eks. lørdag, den 7. maj, holder vi 

i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Jagtselskabet igen Skovens Dag. Vi mødes i 

T-krydset Asserholtvej/Staushedevejen kl. 13.00. Vi glæder os til at formidle historien om vores 

plantager, deres tilblivelse, drift og især betydning for lokalsamfundet og klimaet.  De seneste to år 

er Skovens Dag blevet aflyst pga. Covind-19.  Sidst Skovens Dag blev afviklet i vores plantager i 2019 

deltog over 80. 

 

Skydebane udlejning 

Aftalen med forsvaret om udlejning af arealet til skydebane løber fortsat.  Vi håber på at aftalen 

fortsætter med at give os indtægt i mange år, og dermed bidrager til resultatet. (ca. 14.000 kr.). 

 

Værdipapirer 

Vi fastholder den forsigtige linje og har ikke ændret på porteføljen. 

 

Hjemmesiden 

Som måske nogle har bemærket, så har vores hjemmeside ændret udseende. Det skyldes, at vi 

havde et nedbrud i november sidste år, fordi det kodesprog, som hjemmesiden oprindelig blev lavet 

i for 8 år siden, ikke længere var konvertibelt med det kodesprog, som håndteres af hjemmesidens 

vært, one.com.  Det lyder teknisk, og det er er det også, men baggrunden for det hele er bl.a. at 

modvirke forsøg på hackerangreb. Efter råd fra IT-kyndige, har vi nu lavet en ny hjemmeside, som 

tilgodeser moderne krav til kodesprog og samtidig bibeholdt vores hjemmeside-adresse,  

www.staushedeplantage.dk.  
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Alle kan følge med i, hvad der sker i plantagerne ved at logge ind på ”DET SKER NU”. Her lægger vi 

jævnligt nyheder ind.  

På hjemmesiden, under fanen ÅRSOPGØRELSER og herefter DRIFTSFORMÅL FOR SELSKABET, findes 

et dokument, som beskriver målsætningen med Beplantningsselskabet, med andre ord vores 

strategi. Bestyrelsen lagde sidste hånd på det i 2020. Dokumentet er en støtte for en række 

beslutninger, vi tager i løbet af året.  Heraf fremgår bl.a., at vi ønsker at tage hensyn til rekreative 

værdier for lokalsamfundet, i praksis det samfund, som i tidernes morgen lagde jord til vores 

plantager.  

 

Aktionærliste 

Vil gerne takke selskabets direktør Jørgen Bundsgaard Pedersen for hans store arbejde med at 

opdatere aktionærlisten. Der er dog fortsat mange aktier, der ikke er noteret i navne på kendte og 

nulevende personer. Vi vil endnu engang opfordre til at man får transporteret aktier fra afdøde 

aktionærer til nulevende arvinger. Henvis gerne folk til vores hjemmeside for telefonnr. eller e-mail 

adresse. 

  

Nye naturvenlige tiltag 

Vandhuller 

Via Markus Jebsens Naturfond har vi fået støtte til oprensning af vandhuller i såvel Staushede som 

i Revsing. Ud over at det øger biodiversiteten yderligere, så får også vildtet glæde heraf, og dermed 

også Jagtselskabet, håber vi.  

Afgræsning på hedearealer i Staushede 

For at sikre en god og naturlig naturpleje på vores største sammenhængende hede-areal, afd. 25 i  

Staushede, har vi iværksat en analyse af muligheden for afgræsning med kødkvæg. I samarbejde 

med lokale naboer påtænker vi at forpagte arealerne ud til en lokal en kvægavler, som holder 

kødkvæg.  Vejen Kommune og SAGRO bidrager med rådgivning. Vi håber, at vi hermed kan pleje 

arealerne så de bedre kommer til at fremstå som et historisk monument over det landskab som 

eksisterede, før de jyske heder blev tilplantet.  Det ser ud til at det pågældende areal allerede fra år 

vil blive afgræsset. 

 

Fremtiden 

Plantagerne er i god vækst, og selv stormen ”Malik” i januar i år kunne ikke slå skår i glæden. Kun 

enkelte træer væltede eller knækkede på trods af orkanvindstød på op til 32,6 m/sek. Den strategi, 

vi har valgt siden orkanen i 1999, med at plante løvtræer, som er relativt stormfaste, og blande 

forskellige træarter i bevoksningerne, gør, at vi har mere stormsikrede bevoksninger nu og i 
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fremtiden. Samtidig har vi i årenes løb forsøgt at holde populationen af de skadelige biller, 

typograferne, nede ved at fjerne de træer, som de formerer sig i. Dermed sikrer vi friske træer, som 

bedre kan stå imod de høje vindhastigheder. MALIK bekræftede for os, at strategien er rigtig. 

Her til sidst vil jeg rette en stor tak til den øvrige bestyrelse og direktøren fordi de samvittighedsfuldt 

har udført diverse uddelegerede opgaver på bedste vis.  

 

P.v.a. bestyrelsen d. 02.05.2022 

                   Hans Skov 

 


