7.

Driften i forrige periode

7.1.

Hugsten

Tabel 7.1 (sidste side af kapitlet) viser den årlige hugst fra 1981-96 for driftsklasserne BØG, EG,
ALØ og NÅL. Til sammenligning er de daværende planhugster anført.
Hovedresultaterne fra tabel 7.1 vises grafisk herunder:
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Figur 7.1 Akkumuleret hugst hhv. planhugst i perioderne 1981-89 og 1990-96
Det fremgår, at periodens samlede hugst afviger således, at der er hugget ca. 22 % mere end planlagt. Det skyldes såvel stormfaldene i firserne som underestimering af tilvæksten i såvel bøg som
rødgran.
Planhugsten er kun revideret een gang i perioden, nemlig som følge af distriktsomlægningen i 198990. Der er ikke korrigeret i forbindelse med mindre arealforskydninger.

7.2.

Kulturer

Alle resultaterne, der præsenteres herunder, er uddraget af tabellen der kan ses i bilag 13. Opgørelsen gør ikke krav på at være akkurat på litraniveau, bl.a. på grund af ændret litrering m.v., hvorfor
sammendragene herunder er givet i runde tal. Tendenserne vurderes dog at kunne anses for sikre.

Det gamle Randbøl:
I alt planlagt i 1981 *
I alt planlagt ved efterfølgende planændring
I alt planlagt i perioden

140 ha
120 ha
260 ha

* for ca. 20 ha af disse er der senere godkendt ændret kulturtræart.

Udførte kulturer i perioden
heraf: Planlagt i 1981 (med senere ændringer)
Planlagt ved efterfølgende planændring
Uplanlagte

240 ha
130 ha
70 ha
40 ha
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Det vil sige, at ca. 92 % af de kulturer der blev planlagt i 1981 er udført, hvilket er tilfredsstillende.
For 14 % af disse kulturer er der efterfølgende godkendt ændret kulturtræart.
83 % af alle periodens kulturer er udført i overensstemmelse med stedfunden planlægning, hvilket
også må betegnes som tilfredsstillende. Dele af de uplanlagte kulturer er spontane selvforyngelser,
ligesom det for store deles vedkommende drejer sig om løbende tilplantning af stormfaldshuller,
trameteshuller og lignende, hvortil driftsplanændring ikke er fornøden.
Ca. 50 ha kulturer er planlagt ved efterfølgende planændringer, men ikke udført, hvilket skyldes, at
en stor del af disse planændringer er ændringsforslag, som der altså er givet tilsagn til, men som
efterfølgende ikke er realiseret af bl.a. bevillingsmæssige årsager (f.eks. grønne projekter). En stor
del af disse planændringer blev givet i 1994 og 1995, og vil blive realiseret i den kommende periode.

Det gamle Boller:
I alt planlagt i 1978 **
I alt planlagt ved efterfølgende planændring
I alt planlagt i perioden

220 ha
90 ha
310 ha

** for ca. 50 ha af disse er der senere godkendt ændret kulturtræart.

Udførte kulturer i perioden
heraf: Planlagt i 1978 (med senere ændringer)
Planlagt ved efterfølgende planændring
Uplanlagte

320 ha
200 ha
65 ha
55 ha

Det vil sige, at ca. 91 % af de kulturer der blev planlagt i 1978 er udført, hvilket er tilfredsstillende.
For 23 % af disse kulturer er der efterfølgende godkendt ændret kulturtræart.
83 % af alle periodens kulturer er udført i overensstemmelse med stedfunden planlægning, hvilket
også må betegnes som tilfredsstillende. Dele af de uplanlagte kulturer er spontane selvforyngelser,
ligesom det for store deles vedkommende drejer sig om løbende tilplantning af stormfaldshuller,
trameteshuller og lignende, hvortil driftsplanændring ikke er fornøden.
Ca. 25 ha kulturer er planlagt ved efterfølgende planændringer, men ikke udført. Det skyldes for det
første en del givne tilladelser til bøgeselvforyngelser, der af den ene eller den anden grund ikke har
kunnet gennemføres. For det andet drejer det sig om en række pyntegrøntarealer under afvikling,
hvor planændringen er indhentet i 1994 og 1995, men hvor konverteringen endnu ikke har fundet
sted.
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Tabel 7.1 Planlagt og faktisk hugst i perioden 1981-96
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